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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  
     bijna altijd telefonisch bereikbaar 
  

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 (september): 
Marijke Versluis, tel. (0180)  663723 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

  Sunday Hourdienst 

    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 

     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  

Thema:  “Goed Nieuws!”  

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Muziek: ‘Prijs Hem’ uit Ouderkerk a/d IJssel  

Orgel: Elise Kreuk 

Zingen: Familie (Opw. 767)  ||  Tienduizend redenen (Opw. 733) 

  In de hemel is de Heer (Op toonhoogte 394)  ||  King of kings (Hillsong) 

  Houd vol (Opw. 798)  ||  The blessing (Elevation Worship) 

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 

Volgende week, 2/10,  
10:00 uur  Ichthuskerk 

Israëlzondag 
Voorganger: 

ds. A.E.M. Gooijer-Snel, 
Berkel en Rodenrijs 

 

Ziekenhuisopnamen 
 

De Molenhoeve, Jan Blankenstraat 
37, 2861BZ Bergambacht: 
- Mw. T. (Trees) Smaling  
- Mw. D. (Dit) van der Wal-Maaijen  
 

Groene Hartziekenhuis ,  
Postbus 1098, 2800 BB Gouda: 
- Dhr. P. (Peter) de Knegt 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk  
gaan als groet van de  
gemeente naar  
dhr. M. (Mijndert) van Erk. 
 
 
 
Er zijn Jan van Zwienen- 
fondsbloemen gegaan  
naar fam. Van Ree. 

We zoeken nog enkele vrijwilligers 
 

Wie kan en wil enkele keren op 

woensdagochtend aanwezig zijn in de 

Grote– of Johanneskerk, wanneer de-

ze geopend is van 10 tot 12:30 uur? 

Jong en oud zijn welkom. 

Aanmelden kan bij Leendert van  

Everdingen, tel.: 06-28802474, één 

van de andere kerkenraadsleden of 

mail naar: scriba@pkn-lekkerkerk.nl 

Oud papierinzameling 
  
Afgelopen dagen hebben de meeste huis-

houdens in Lekkerkerk informatie van Cy-

clus gekregen over een minicontainer voor 

oud papier en karton (OPK). 

Heeft dit financiële gevolgen voor onze 

Protestantse Gemeente? Nee, omdat wij 

met ingang van dit jaar een vaste vergoe-

ding krijgen voor het inzamelen van OPK 

op de brenglocatie op het industrieterrein. 

Maar . . . wanneer zou gaan blijken, dat op 

de brenglocatie nagenoeg niets meer 

wordt gebracht zou de gemeente Krimpe-

nerwaard alsnog kunnen besluiten de 

brenglocatie te sluiten. Dan vervalt de vrij-

willigersvergoeding die wij nu ontvangen. 

Dus . . .  u kunt gerust een minicontainer 

voor OPK nemen, maar blijf als het kan zo 

nu en dan uw OPK ook op de brenglocatie 

afleveren.  

Kerstmusical 
 

Heb jij  al nagedacht over deelname 

aan de Kerstmusical? 

Bekijk voor meer informatie over de 

musical de trailer op  

https://spotlightmusicalproductions.nl/ 

en klik op het filmpje. Iedereen is welkom.  

Ben je nieuwsgierig en wil je graag 

meedoen? Stuur een mailtje naar 

gertjanjonk@gmail.com. 
 

           Gertjan Jonker 

Na de dienst   
koffie in  de  
Ichthuskerk 

Seniorengesprekskring  

Op 27 september gaat de seniorenge-

sprekskring weer van start. We drinken om 

10.00 uur een kopje koffie en gaan dan 

met elkaar in gesprek aan de hand van 

een tweetal verhalen.  

Een zogenoemd ‘spiegelverhaal’ en een 

verhaal uit de Bijbel.  

Tegen 11.30 uur ronden we weer af.  

Dat alles speelt zich af in de Ichthuskerk. 

Ook als u (nog) niet deel uitmaakte van 

deze kring: U bent van harte welkom!

   Jacqueline van Sprang NB:  De Meet&Eat van woensdag 28 september  
         is verplaatst naar donderdag 29 september,  
         zie hieronder. 

Voedselbank 
 

Volgende week zondag is het de 
eerste zondag van de maand. 
U kunt een product van de maand 
inleveren voor de voedselbank. 
Voor oktober worden er blikjes vis 
worden ingezameld. 

  Agenda        vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

di 27-sep   vergadering kerkrentmeesters 

di 27-sep 10:00 Ichthuskerk Seniorengesprekskring 

do 29-sep 18:30 Wendy thuis Kerkweg 39       Meat & Eat JV 

vr 30-sep 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

ma  3-okt 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

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

