
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

zondag 8 mei 2022 -  jaargang 23  no. 19 

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

Predikant:  
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
 vaste vrije dag: woensdag 
 
Pastoraal werker:  
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095 
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
     vaste werkdag: dinsdag, maar 

    bijna altijd telefonisch bereikbaar 

 
Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607 
             Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;   
             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 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl   

Volgende week, 15 mei,  

10:00 uur 

Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: 

ds. Rob Maas 

De dienst van deze morgen,  

Grote– of Johanneskerk 
Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 

 ganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 

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

Organist: Mariet Verkuil 

Lector: Anton Littel 

Lezingen: Johannes 20: 24-29 en 1 Tessalonicenzen 4: 13-18  

Zingen:  NLB 632: 1,3  ||  NLB 619: 1,5,6  ||  Lichtlied   

  NLB 641: 1  ||  NLB 641: 3,4  ||  NLB 769: 1,2,5,6  ||  NLB 657: 1,2,4 

Collecten:  1e voor de kerk   IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

  2e voor de diaconie  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 

  3e voor Kerk in Actie Noodhulp IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 

              o.v.v. Collecte Noodhulp mei 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk 

gaan als groet van de ge-

meente naar Dick Jansen 

en Will Faber 

 

Ziekenhuisopname 

Dhr. A. (Aad) de Vries is  
opgenomen in het  
Groene Hartziekenhuis,  
afd. D3, kamer 63 
Postbus 1098,  
2800 BB Gouda.  

Voedselbank 
 

Vorige week, zondag 1 mei, 

zijn er 29 potten en blikken 

met groenten  ingezameld 

voor de Voedselbank. 

Namens de voedselbank en 

de diaconie, heel hartelijk 

bedankt. 

Oranjeconcert 
 

Op 30 april j.l. is een mooi  
Oranjeconcert geweest.  
Wellicht was u verhinderd.  
Troost u: het staat nog op 
"UITZENDING GEMIST".  
Na het concert gehoord en 
gezien te hebben heeft u 
alsnog de mogelijkheid een 
bijdrage te doen.  
Het rekeningnummer van de  
Orgelstichting is  
NL78 RABO 0104 2860 67. 
GENIET ERVAN! 
 
Het stukje hierna knipten we 
uit ‘het Kontakt’: 

Collecte Kerk in Actie  

Noodhulp Nigeria, werken aan vrede. 
 

 In het noorden van Nigeria zijn ruim 

2 miljoen christenen en moslims op 

de vlucht voor geweld in eigen land. 

Een deel van hen wordt opgevangen 

in vluchtelingenkampen, maar de 

meesten zijn terecht gekomen in dor-

pen waar de inwoners zelf al nauwe-

lijks rond kunnen komen. Met de 

komst van de vluchtelingen is er een 

tekort aan voedsel, water en hygi-

ëne. Nigeriaanse kerken steunen de 

vluchtelingen op hun nieuwe plek, 

maar ook bij een mogelijke terugkeer 

en het verwerken van trauma's.  

Meer lezen: 

kerkinactie.nl/ vluchtelingen-nigeria  

Foto’s bouw Ichthuskerk 

Nadat in juli 1971 het oude 
kruiskerkje op de Kerkweg 
werd gesloopt, werd op de-
zelfde plek een nieuwe kerk 
(de huidige Ichthuskerk) ge-
bouwd. Veel gemeenteleden 
hebben destijds hieraan mee-
gewerkt, waardoor al op 12 
mei 1972 de opening kon 
plaatsvinden, nu dus precies 
50 jaar geleden. 

U kunt foto’s van de bouw 
bekijken tijdens de vrijdagse 
inloopochtenden van 13, 20 
en 27 mei en ook tijdens het 
koffiedrinken na de kerkdien-
sten van 15, 22 en 29 mei. 

Ouderenmiddag 

 

Op dinsdag 17 mei is de laatste bijeenkomst van de 

ouderenmiddagen dit seizoen. We hopen een gezelli-

ge 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 ge-

daan 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! 

  Agenda        vergaderingen/evenementen  

ma 9-mei 19:30 Ichthuskerk Pastoraal Beraad 

wo 11-mei 09:30 Ichthuskerk DVO vergadering 

wo 11-mei   verg. kerkrentmeesters 

vr 13-mei 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend 

Jan de Kok benoemd tot  

Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

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

