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Predikant:  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 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk (mei): 
Anton Littel, tel. (0180) 662872 
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  

Volgende week, 8 mei, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds.  R.P. van der Plicht, Moordrecht 

Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 1 mei 2022 -  jaargang 23  no. 18 

uitzending kerkdiensten:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
  

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk 
Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorganger de kaars van 
verbondenheid aansteekt. 
Voorganger:  ds. E.L. van Schie-Hofman, Gouda 
Organist: Jan den Ouden 
Lector: Martine Bazen 
Lezingen: Handelingen 4: 23-31 en Psalm 2  
Zingen:   Psalm 42: 1,7 || NLB 632 || Lied OTH: 211 || Lichtliedje 
  NLB 1010 II NLB 939 II NLB 425 II NLB 708: 1,6 
  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 onderhoud orgels IBAN:  NL07 RABO 0335 7028 64  
              o.v.v.: onderhoud orgels  

 

Koffie/limonade drinken na de dienst 

.Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk: 
 
De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek: 
- Mw. P.F.  Broere- van Sprang 
- Dhr H.  Polderman de Jong 
 
Slothoven, Poorthuisstraat 23, 2861 DV Bergambacht: 
- Mw. G. Borsje-Stout                                                                         
(afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A)  
- Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom- de Vos                                               
(Afd. Kasteelslot 1

e
 etage kamer 33) 

- Mw. C.J. (Corrie) Brand-van Erk                                                          
(Afd. Kasteelslot 1

e
 etage kamer 43) 

 
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 
  
Denken we ook aan: 

  
-Sanne de Heer, Landgoed Hooge Burgh,  Spoorlaan 19  

 afd. Weideweg 11  2470 AA Zwammerdam  

-René de Jong, Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht  

-Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg  2 2871 AZ    

Schoonhoven    

 

  Agenda        vergaderingen/evenementen  

vr 6-mei 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan naar mw. M.W. 
(Marianne) Willemsen-van der Heiden,  
Wilhelminastraat 79, die na een heupoperatie is 
thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

Ouderenmiddag 

Op dinsdag 17 mei is de laatste bijeenkomst van 

de ouderenmiddagen dit seizoen. We hopen een 

gezellige middag te hebben met een ´High tea`. 

Ook zullen we in beeld en geluid zogenaamd met 

elkaar uitstapjes maken naar verschillende  

plaatsen in Nederland en omstreken. Vanwege de  

inkopen is het belangrijk dat u zich voor 10 mei 

opgeeft (voor zover u dat niet al gedaan hebt) en 

dat kan bij Jan en Lijda den Ouden (tel 662459) of 

bij Jacqueline van Sprang (tel 06-16428095)  

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur. 

Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met 

Mariet Verkuil: tel 06-10251433. Breng gerust een 

vriend(in) of buurman/vrouw mee. Welkom! 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Vrijwilligers gevraagd voor Oekraïners 
Donderdag 28 april jl. is gestart met de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein. Geprobeerd wordt deze mensen - die de verschrikkingen in hun land zijn ontvlucht – zo goed mogelijk een 
langdurige opvang te bieden. 
Vanuit de overheid ontvangen zij “leefgeld” waarmee in principe eten, kleding enz. moet kunnen worden gekocht. Voor 
kinderen is onderwijs geregeld in vooralsnog Bergambacht en Gouda. Ouderen mogen in principe aan het werk. 
Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de samenstelling van deze groep vluchtelingen zal zijn. In Lekkerkerk 
waren al eerder vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht bij gastgezinnen. 
 

Organisatie vrijwilligerswerk 
In Lekkerkerk worden verschillende activiteiten in gang gezet voor deze vluchtelingen. Verschillende organisaties gaan hier-
mee aan de slag. Iedereen is zich er van bewust, dat “ergens” mee moet worden gestart en gaandeweg moet worden erva-
ren welke activiteiten aanspreken en/of haalbaar zijn. 
Er is sprake van twee vormen van vrijwilligerswerk: 

Buddy’s. 
Organiseren en ondersteunen van activiteiten. 

Als Buddy word je gekoppeld aan een vluchteling. Je bent dan een maat, een vriend, een hulp voor de vluchteling en/of 
eventueel gastgezin. De tijdsbesteding is naar verwachting een halve dag per week. 
Het organiseren en ondersteunen bij activiteiten richt zich op wat wij als Protestantse Gemeente willen aanbieden. 
 

Wat doet onze Protestantse Gemeente? 
Ons voornemen is te starten met het wekelijks openstellen van de Ichthuskerk op donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Er zal 
dan gezorgd worden voor koffie/thee, het doen van een spelletje, een praatje, een wandeling enz. Of simpel een plek bie-
den waar zij samen kunnen zijn. Ook hier zal de ervaring moeten leren wat de beste invulling is. 
 

Doet u mee? 
Voor het bovenstaande zijn vrijwilligers nodig! Hoe meer hoe beter, want dan komt het niet op de schouders van enkelen 
neer. Dagelijks worden wij, maar ook de vluchtelingen geconfronteerd met de verschrikkelijke beelden. Wij kunnen helpen 
door een warm onthaal in Lekkerkerk te bieden. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:  aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl 
 
     -0-0-0-0- 
 
 
 
 
 
 
  
 


