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uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
Dienst bijwonen? Dat kan weer!

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten,die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger: mw. Jacqueline van Sprang
Organist: Richard den Ouden
Lezingen: Jesaja 6: 1-8 en Lukas 5: 1-11
Zingen:
NLB 67: 1 || NLB 67: 2 || NLB 864: 1,5
Luisteren: NLB 833 - YouTube
Zingen:
NLB 531: 1 || NLB 836: 1,2 || NLB 425 || Amen
Collecten:
1e collecte voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte voor eigen jeugdwerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. eigen jeugdwerk

Volgende week, 13/02, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Doopdienst
Voorganger: ds, Rob Maas
Volgende week zal Gijs Johannes van der Hoog,
worden gedoopt. Hij werd geboren op 5 juni 2021,
en is de zoon van Alexandra Bouwen en Arjan van
der Hoog. We zien uit naar een feestelijke dienst.
Thuisgekomen
Mw. N (Nel) Bol-Streefland is thuisgekomen uit het
ziekenhuis, waar zij geopereerd moest worden ivm
de gevolgen van een onfortuinlijke val.
Ook dhr. D. (Dick) Brand is na een (knie) operatie
weer thuisgekomen.

Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk:

Bloemen

De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek:
- De heer H. Janssen
- Mw. P.F. Broere-van Sprang
- Dhr. H. Polderman de Jong

De bloemen uit de kerk gaan
als groet van de gemeente
naar dhr. D (Dick) Brand

Slothove, Poorthuisstraat 23, 2861 DV Bergambacht:
- Mw. G. Borsje-Stout (afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A)
- Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom-de Vos

Er zijn bloemen uit het
Jan van Zwienenfonds
gegaan naar
mw. N (Nel) Bol-Streefland

Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821 XL Stolwijk:
- Mw. R. Broere-Slingerland
Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104,
Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht:
- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf
De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn
Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel
- Mw. P. Burger-Stijnen en ook - Mw. W. Lever-Kuiper

Bericht van overlijden
Op 21 januari is overleden Pieter van der Wal.
Hij woonde met zijn vrouw aan de Willem Dreeshof 5. Hij was dooplid van onze gemeente.
Op 27 januari is hij begraven op de algemene
begraafplaats in Lekkerkerk.
Piet van der Wal is 87 jaar oud geworden.

Ook noemen wij:

Ouderenmiddag

- Sanne de Heer,
Landgoed Hooge Burch, Spoorlaan 19,
afd. Weideweg 11, 2470 AA Zwammerdam

Hoewel we nog steeds niet verlost zijn van de coronapandemie, willen we toch weer voorzichtig de
draad oppakken van enige activiteiten. Uiteraard
met inachtneming van de inmiddels bekende maatregelen. (Mondkapje, afstand, handen schoon en
niet komen bij klachten.)
Daarom bieden we
u de gelegenheid
om dinsdag 15 februari te komen genieten van een programma met liedjes
rond het kampvuur.
Aanvang 14.30 uur,
in de Ichthuskerk.

- René de Jong,
Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht

- Gerard Jan van Vliet,
G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven
Zinzondag VVP
De lezing ‘Van God spreken’ door dominee Wouter Slob die vanmiddag gehouden zou worden is verplaatst naar zondagmiddag 3 april.
Agenda
vr
11-feb
di
15-feb
vr
18-feb
Predikant:

vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
10:00 Ichthuskerk inloopochtend
14:30 Ichthuskerk ouderenmiddag
10:00 Ichthuskerk inloopochtend
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar
Scriba:
mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
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Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (februari):
Marijke Versluis, tel. (0180) 663723
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting
onder de opsomming van de kerkdiensten.
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Op zoek naar de mooiste Psalm in februari

Psalmenreeks

Afgelopen zondag begon ‘de Maand van de Bijbel’,
met dit jaar het thema: ‘Zing een nieuw lied’.
Woorden in Psalm 96 en 98. In februari houden we
als PG Lekkerkerk samen met de kerken uit Krimpen aan de Lek en Berkenwoude roulerend drie
zondagse erediensten over psalmen.

Drie predikanten houden op drie achtereenvolgende zondagen
(13, 20 en 27 februari) een dienst waarin een Psalm centraal staat.
Op zondag 13 februari start de reeks met ds. Rob Maas,
waarna op 20 februari ds. Luci Schermers (Krimpen aan de Lek)
en op 27 februari ds. Mariëlle van Waardenberg (Berkenwoude)
de reeks zullen vervolgen.
Drie predikanten uit drie gemeenten in de Krimpenerwaard hebben
elkaar gevonden en werken graag met elkaar samen. Waarom een
Psalmenreeks? Het Bijbelboek Psalmen is het meest gelezen en
geliefde boek in de Bijbel. Als je mensen vraagt waarom, dan antwoorden ze dat ze er het 'gewone' leven in herkennen. Allerlei omstandigheden, die emoties oproepen zoals verdriet, angst, boosheid en blijdschap vind je in de Psalmen. Op de drie zondagen
sluit de gekozen Psalm aan bij verschillende levensfasen, om te
beginnen met het begin, de geboorte, in de feestelijke doopdienst.
Dan staat Psalm 139 centraal.

Op de website van de Ontmoetingskerk in Krimpen
aan de Lek staat in februari een enquête, waarop je
je mooiste psalm kunt doorgeven! Zo gaan we op
zoek naar de meest geliefde psalm. We hopen dat
je de moeite neemt om mee te doen!
Bezoek daarom de website
http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/demooistepsalm
(er staat in het formulier dat u moet inloggen bij
Google, maar dat is niet vereist).
Ds. Rob Maas

Sunday Hour dienst:
De Kracht van Liefde met
gospelkoor Elim
U/je bent allen van harte
uitgenodigd voor de Sunday
Hour dienst op 20 februari
om 18.30 uur in de Grote- of
Johanneskerk in Lekkerkerk.
Het thema is: De Kracht van
Liefde met gospelkoor Elim.
Deze dienst is ook online te
volgen via https://www.pknlekkerkerk.nl/kerkdienstgemist/
Leuk als je erbij bent!

Koffie drinken na de dienst
Op zondag 13 februari willen we weer starten met het
koffie drinken in de Ichthuskerk na de dienst.
De deelnemers moeten zitten en dan worden ze bediend.
We handhaven daarbij de coronamaatregelen zoals die
eerder ook van kracht waren:
Bij klachten blijven we thuis.
We ontsmetten onze handen bij binnenkomst.
We dragen een mondkapje zolang we in de kerk rondlopen, dus bij aankomst, er tussendoor en bij vertrek.
We mogen de mondkapjes afdoen wanneer we op onze
plaats zitten.
We houden onderling 1,5 m afstand.
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