Geen Zondagsbrief

De bezorging van de Zondagsbrief

De komende twee weken,
de zondagen 31 juli en 7
augustus, verschijnt de
Zondagsbrief niet.
De afkondigingen in de
kerk zullen hierop aangepast worden.
De maandelijkse vermelding van de langdurige
verpleeghuisopnamen
schuift een week op naar
zondag 14 augustus.

Al geruime tijd wordt de Zondagsbrief vrijwel iedere
zaterdag op meer dan 60 adressen bezorgd.
Een deel van de adressanten komt niet of nauwelijks in
de kerk, maar wil misschien op de hoogte blijven van het
wel en wee van de gemeente.
Een ander deel komt regelmatig in de kerk. Het is de
vraag of de bezorging dan wel terecht is.
Misschien gaat de Zondagsbrief direct bij het oud papier.
Dat is allemaal moeilijk te beoordelen en daarom zullen
de bezorgers binnenkort op de bezorgadressen vragen
of men de Zondagsbrief al of niet (thuis) wil blijven ontvangen.

Voedselbank

Zomer-ouderenmiddag

Vandaag over 2 weken is het de eerste
zondag van de maand.
U kunt dan een product van de maand
inleveren voor de voedselbank. Voor
augustus is dit een
pak of pot pastasaus.
De diaconie.

Op 2 augustus organiseert de DVO
een zomer-ouderenmiddag.
Het thema is ‘Uit de oude doos’.
Locatie:
Ichthuskerk
Aanvang : 14.30 uur
Voor eventueel vervoer kan contact
opgenomen worden met:
Gretha Mudde, 0620377723

Vakantie ds. Rob Maas
Dominee Rob Maas is van
25 juli t/m 21 augustus met
vakantie.
In dringende gevallen kunt
u contact opnemen met
Jacqueline van Sprang,
de scriba of één van de
ouderlingen.
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
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De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Volgende week, 31 juli,
10:00 uur

Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorGrote– of Johanneskerk
ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger:
Thema:
Heilige regels
ds. W. Uijtdewilligen-Koenders
Voorganger: ds. S.C. de Jong, Berkenwoude
Nieuwerkerk a/d IJssel
Orgel:
Elise Kreuk Lector: Jorien Slingerland
Lezingen: Johannes 5: 1-18 en Johannes 5: 19-38
Zingen:
NLB 314: 1,2,3 || NLB 33: 1,8 || NLB 534: 1,2,4 || NLB 826: 1,2,3
NLB 653: 1,4,7 || NLB 705: 1,2,4 || AMEN
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor Eigen Jeugdwerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. Eigen Jeugdwerk
Thuisgekomen uit het ziekenhuis:

Mw. B.M. (Sjanie)
Benschop-Bot
Breeje Hendrick.
Zij krijgt de bloemen
uit de kerk.

Nog opgenomen:
Dhr. P. (Peter) de Knegt
is voor revalidatie in de
Ronssehof,
Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda
Bericht van overlijden

Dhr. Ad den Ouden,
hij ontving bloemen uit het
Jan van Zwienenfonds
Dirkjan Brand,
hij werd verblijd met een
attentie van de Jeugdraad.
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 (juli):
Henk Klerk, tel. (0180) 663384
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Dhr. Kees v.d. Bos,
kwam donderdag (21/7)
weer thuis.

Op 16 juli is overleden
Nelly (Nel) de Bruin-Burggraaf.
Zij woonde in De Breeje Hendrick en werd
95 jaar oud. Zij was dooplid van onze gemeente. Op zaterdag 23 juli is er gelegenheid afscheid te nemen en te condoleren
tussen 13.00 en 13.45 uur in Uitvaartcentrum Stoppelenburg, waarna aansluitend de
afscheidsplechtigheid zal worden gehouden.
Hierna zal de begrafenis plaatsvinden
(omstreeks 15.00 uur) op de Algemene begraafplaats in Lekkerkerk.

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
vr 29-jul 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Ichthuskerk

