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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 (september): 
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  

Volgende week, 11/9, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds. Rob Maas 

Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 4 september 2022 - jaargang 23 no. 34 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
  

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan   
als groet van de gemeente naar  
dhr. C.G. (Clement) Tipker  
 
Er zijn bloemen uit het  
Jan van Zwienenfonds gegaan naar dhr. A. (Ton) van Dijk  
en dhr. P. (Peter) de Knegt,  
  

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten,die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 
Voorganger:  ds. L.M. Schermers, Capelle aan den IJssel 
Organist: Jan den Ouden 
Lector: Eveline Molenaar 
Lezingen: I Kon 21: 1-16 en  I Kon 21: 17-29  
Zingen:   Psalm 85: 1,3  || Psalm 85: 4 || Glorialied 305:1,2,3 ||   
           Lichtlied  ||  Lied 756: 1,2,3 ||  Lied 756 4,5,6 ||                     
  Lied 656: 1,3 ||  Lied 981: 1,2,5 ||  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 Kerk in actie werelddiaconaat  

:      IBAN: : NL89 ABNA 0457 457 457   
              o.v.v.  Een volwaardige plek  
      voor mensen met een beperking 
      in Myanmar. 

Ziekenhuisopname: 
 
Mw. T. (Trees) Smaling verblijft nu nog voor 
revalidatie in het Rheumaverpleeghuis in Rot-
terdam. Met ingang van maandag gaat ze 
naar: Zorgpension Bergambacht, Jan Blan-
kenstraat 37, 2861BZ Bergambacht 
 
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, 2861DVBerg-
ambacht: 
 
- Mw. G. Borsje-Stout ( afd. Kasteelslot,1e 
etage kamer 39A)  
- Mw. B.M. Oosterom- de Vos (Afd. Kasteel-
slot 1e etage kamer 33) 
- Mw. C.J. Brand-van Erk (Afd. Kasteelslot 1e 
etage kamer 43) 
 
Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 
2821XL Stolwijk: 
 
- Mw R. Broere –Slingerland 
 
Verpleeghuis ‘De Westerweeren’ Kamer 104, 
Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergam-
bacht: 
- Mw A.C. van Dam -v.d. Graaf 
 
De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn 
Zandrak 66 , 2924 BC Krimpen aan den IJs-
sel  
 
- Mw P. Burger-Stijnen 
 
-Mw. M. van Zwienen-Slappendel: Eerste In-
dustrieweg 6, 4921XJ Made. 

Collecte Kerk in Aktie 4 sept. 2022 – Werelddiakonaat 
(Myanmar) 

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene ge-
handicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de al-
lerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra 
(medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen 
niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met 
een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen 
lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training 
over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek 
kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. Steun 
dit werk door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Een 
volwaardige plek voor mensen met een beperking in Myan-
mar. Hartelijk dank! 

  
Denken we ook aan: 
Sanne de Heer,  Landgoed Hooge Burgh,  Spoorlaan 19 afd. 
Weideweg 11 2470 AA Zwammerdam  
René de Jong, Zeeldraaier 17, 3363WD Sliedrecht  
Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2 2871 AZ  
Schoonhoven   

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

ma 5-sep 19:30 Ichthuskerk Kerkraadsvergadering 

vr 9-sep 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend 

za 10-sep  14:00  Ichthuskerk Startzaterdag 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Startweek nieuwe seizoen 

Zaterdag 10 september is er het Levend Monopoly Spel door Lekkerkerk. De start is om 14:00 uur bij 
de Ichthuskerk. Daar zijn ook nog genoeg andere spelletjes te spelen, voor wie dat wil. Daarna gaan 
we om 17:30 uur gezellig barbecueën, waarvoor iedereen zich kan aanmelden bij gertjan-
jonk@gmail.com (uiterlijk 7 september). 

Zondag 11 september is er de dienst van jong tot oud in de GoJ-kerk waar we een start maken met het 
thema ‘Aan Tafel’. 

Maandag 12 september is er een gemeenteavond (inloop vanaf 19:30 uur) waar dit jaar aandacht is 
voor een aantal (praktische) zaken waarvan we u als gemeente op de hoogte willen brengen, waarna 
we ‘Aan Tafel’ gaan voor een goed gesprek (kijk even in de zondagsbrief van 11 september voor het 
programma van deze avond). 

Dinsdag 13 september is de eerste ouderenmiddag van het nieuwe seizoen in de Ichthuskerk. De heer 
Gerard Breuker komt vertellen over de Eendenkooi Bakkerswaal. We beginnen om 14.30 uur met een 
kopje thee en sluiten af met een pannenkoekenmaaltijd. 

Woensdag 14 september is dan de eerste woensdag waarop de Grote- of Johanneskerk ‘s morgens 
wordt opengesteld van 10:00 tot 12:30 uur. 

U ziet het: het wordt een prachtige start van het nieuwe seizoen! 

 

Werktijden dominee Maas 

Met ingang van september heeft dominee Maas voorgesteld zijn vaste vrije woensdag in te ruilen voor 
een flexibelere indeling van zijn werktijd en zal hij zijn werktijd verdelen over de vijf werkdagen. 5 en 6 
september volgt dominee Maas nascholing. 
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