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 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 (augustus): 
Arie Kloot, tel. (0180)  662415 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl   4 

De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

Dienst van Schrift en Tafel  

    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 

     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  

Thema:  Goed om je heen kijken 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Orgel:  Elise Kreuk      Lector:   Kees Mudde 

Lezing: Lucas 14: 1-14  

Zingen:  NLB 113:1  ||  NLB 910: 1,2  ||  Lichtlied  ||  NLB 841: 1,2  ||  NLB 342   

  NLB 388: vers 1  || vers 2  ||  vers 3  ||  vers 4,5  ||  NLB 1010: 1,3  ||  AMEN 

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

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

   3e voor adoptiekinderen   IBAN: NL07 RABO 0333 8284 61 

          o.v.v. adoptiekinderen 

Volgende week, 4/9,  
10:00 uur 

Ichthuskerk 
Voorganger: 

ds. L.M. Schermers 
Capelle a.d. IJssel 

Startzaterdag 10 september 
 

Zaterdag 10 september hopen we er met elkaar 
weer een heel gezellige middag en avond van te 
maken. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom in de 
Ichthuskerk.  
In of bij de Ichthuskerk (afhankelijk van het weer) 
is er een gezellig samenzijn waarbij diverse ver-
sies van het monopoly spel gespeeld kunnen wor-
den.  
 

De sjoelbak is uiteraard ook van de partij. Voor de 
echte fanatieke sportievelingen wordt er een le-
vend monopoly per fiets georganiseerd. Tussen-
door is er uiteraard genoeg tijd voor een hapje en 
een drankje. Deze activiteiten zijn voor iedereen! 
Van jong tot oud! 
 

Als iedereen is uitgespeeld en trek heeft gekregen wordt het tijd om de barbe-
cue aan te steken. Voor zover nog niet aanwezig raden wij u aan om voor dit 
eetfestijn om 17.30 uur bij de Ichthuskerk te zijn.  
 

Omdat we zeker willen weten dat er voldoende is om alle buikjes te vullen, 
verzoeken wij u hiervoor op te geven via het mailadres gertjajonk@gmail.com 
of een berichtje of belletje naar 06 50 43 51 67 (uiterlijk 7 september 2022). 
Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteiten, wel is er gelegenheid voor 
het geven van een vrije gift. 
 

Na het eten kunnen we uitbuiken in het jeugdhonk, nieuwe locatie Ichthuskerk. 
Hier wordt na lange tijd weer een soos voor alle leeftijden georganiseerd. 
 

Voor alle activiteiten geldt, neem gerust iemand mee! Graag tot ziens! 

Na de dienst  
koffie in  de 
Ichthuskerk 

 

Vandaag is de collecte voor onze adop-

tie kinderen; Anyi-Michel in Bolivia, Zo-

haidy Nahomi in El Salvador, Rajmuni 

en Parvesh in India, familie Bukuru in 

Burundi en opa Melese Meja in Ethiopië. 

Van Anyi-Michel ontvingen we het be-

richt dat zij in maart een zusje gekregen 

heeft. Zij bezoekt een nieuwe school en 

hoopt dit jaar en volgend jaar met goed 

gevolg te kunnen afsluiten. Deze jaren 

zijn een voorbereiding op haar studie 

voor verpleegster. Ook van onze opa: 

Melese Meja ontvingen wij een brief 

waarin hij verteld dat het goed met hem 

gaat en dat hij blij is met de ondersteu-

ning die hij ontvangt. Parvesh schreef 

ons dat hij graag goed zijn best wil doen 

op school. Zijn ouders zijn boer en ver-

bouwen mais, rijst en groenten. Hij 

houdt van zwemmen in de rivier vlak bij 

zijn huis. Over Laboni en Zohaidy Na-

homi zal in de komende Ontmoeting 

meer worden verteld.  

Zieken 
 

Dhr. C.G. (Clement) Tipker,  

is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.  
 

Mw. T. (Trees) Smaling verblijft voor re-

validatie in het Rheumaverpleeghuis,  

Van Beethovenlaan 60, 3055JD Rotterdam 
 

Dhr. P. (Peter) de Knegt 

is nog steeds voor revalidatie in de  

Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda 

  Agenda        vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

ma  29-aug 13:30 Ichthuskerk Verg. commissie ouderenmiddagen 

ma   29-aug 19:30 Ichthuskerk Pastoraal Beraad 

di 30-aug 19:30 Ichthuskerk Vergadering Diaconie 

vr 2-sep 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

vr 2-sep 18:30 Schuwacht 138 Barbecue JV 

ma  5-sep 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk 
gaan als groet van de  
gemeente naar 
mw. J.A. van den  
Heuvel-van Donk 
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Start nieuw JV-Seizoen 
 

Op vrijdagavond 2 september willen we het 

nieuwe JV-seizoen starten met een gezellige 

Barbecue voor alle jongeren vanaf 12 jaar, of-

wel voor de jongeren die naar Faith4U (12+) 

gaan en de jongeren die naar de JV (16+) 

gaan. Wij willen jou hier graag voor uitnodigen 

en hopen jullie ook bij de rest van de activitei-

ten dit seizoen te zien.  

Voor de Meet & Eat avonden zijn we nog op 

zoek naar gastgezinnen waar we mogen ko-

men eten en die eventueel een onderwerp voor 

ons voor zouden willen bereiden. Deze avon-

den starten om 18:30. Lijkt het  

u/je leuk om ons een keer te ontvangen? Aan-

melden kan bij Wendy (0642175714) of Neline 

(0640008817) en voor eventuele vragen over 

de JV of de planning voor komend seizoen kun-

nen jullie ons uiteraard ook benaderen. 

We hebben een gezamenlijke WhatsApp-groep 

waarin we de avonden nogmaals aankondigen 

en zullen vermelden waar en hoe laat we af-

spreken. Wil je vast in deze groep, stuur ons 

dan vooral een appje.  

Grote of Johanneskerk elke woensdag- 

ochtend open 
 

Met ingang van woensdag 14 september a.s. 

is de Grote of Johanneskerk elke woensdag-

ochtend van 10 tot 12.30 uur open.  

De kerkenraad hoopt dat de dorpskerk daar-

door kan bijdragen aan het dorpsleven en 

vindplaats kan zijn van geloof, hoop en lief-

de. 

Ds. Rob Maas is in principe ook elke woens-

dag aanwezig. Er kan ook tevoren een af-

spraak worden gemaakt. 

JV Planning 2022 
 

2   sept  Barbecue 

20 sept Meet & Eat 

14 okt  Uitje naar keuze 

9   nov Meet & Eat 

2   dec Uitje naar keuze 

21 dec Meet & Eat 

13 jan ‘23 Nieuwjaarsborrel 

We kijken ernaar uit  

je daar te zien 

Voedselbank 
 

Volgende week 
zondag is het de  
eerste zondag 
van de maand.  
U kunt dan een 
product van de 
maand inleveren 
voor de voedsel-
bank.  
Voor september 
zal er thee wor-
den ingezameld.  
Alvast bedankt. 

We beginnen weer! 

Donderdag 1 september is onze eerste  

repetitieavond na de zomervakantie. 

Zingen is gezond! Zingen verbindt! 

Wil je dit ook meebeleven? 

Kom dan donderdag om 20.00 uur  

naar de Ichthuskerk. 

We kijken naar je uit. 

Ontmoetingsdag VVP Zuid-Holland 
 
De leden van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten in Zuid-
Holland hebben vandaag hun jaarlijkse Ontmoetingsdag, dit keer bij 
ons in Lekkerkerk. 
Het programma begint met het bijwonen van onze kerkdienst in dit 
prachtig monumentaal gebouw. 
Na afloop van de dienst blijven zij in de kerk voor het bijwonen van een 
presentatie over het kerkgebouw.  
Na de lunch in het dorp keren zij terug in de kerk voor de theatervoor-
stelling ‘Verhalen van een nieuw begin’ van Kees Posthumus en Dirk 
Overbeek.  
Alle leden van onze kerk zijn hierbij van harte welkom.  
De voorstelling begint om 14.00 uur. 

We zoeken nog enkele vrijwilligers 

Wie kan en wil enkele keren op 

woensdagochtend aanwezig zijn?? 

Het kost weinig moeite en ook hier 

geldt: vele “handen” maken licht werk. 

Leeftijd geen bezwaar. 

Aanmelden kan bij Leendert van  

Everdingen, tel.: 06-28802474, één 

van de andere kerkenraadsleden of 

mail naar: scriba@pkn-lekkerkerk.nl 


