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Ichthuskerk
(2e advent)
=========================================================

Grote-of Johanneskerk

Voorganger vanmorgen: Ds. A. Admiraal te Woerden. Organist: Richard den Ouden.
1e Schriftlezing: Haggai 1, 2e Schriftlezing: Lucas 3 : 1 - 6
Kindernevendienst voor alle groepen
Collectes vandaag: 1e voor de Kerk, 2e voor de diaconie en de 3e collecte voor het PKN Pastoraat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Komende week:
16 dec.10.00 uur in de Grote-of Johanneskerk: Ds. A.J.T.Bouwman, Papendrecht.
Koster Grote kerk:
Pieter Rozendaal tel.0180-846212 of 06-29592603
Koster Ichthuskerk: Marijke Versluis tel.0180 - 663723
Predikant:
Ds.Loes Roersma = ziek (voor bereikbaarheid zie gegevens Scriba)
Invalpredikant:
Ds.Gerben v.Manen;e.mail: dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl Tel.010-2363873
Pastoraal werker:
Mw. Jacqueline v.Sprang, tel.0180-661382 werkdagen: maandag, dinsdag en
donderdag.Voor dringende zaken is zij bereikbaar via tel.0180-633445
e.mail:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba:
Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk. tel.0180-660607.
e.mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij zondagsbrief via jwdenhartog@gmail.com (Jan Willem den Hartog)
Website:
www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl
Overlijdensbericht:
Op 6 december is overleden Johanna Elizabeth Bouter - van Zwienen. Zij woonde in de Breeje Hendrick en
is 98 jaar oud geworden. Zij was belijdend lid van onze gemeente. De afscheidsdienst zal worden
gehouden op dinsdag 11 december om 11.00 uur in Uitvaartcentrum Lekkerkerk aan de Burg. v/d Willigenstraat 37b. Voorafgaand is van 10.00- 10.45 uur gelegenheid tot condoleren in genoemd uitvaartcentrum.
De begrafenis zal omstreeks 12.15 uur plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Lekkerkerk.

Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)
Woensdag 12 december 9.30 uur (Ichthuskerk): DVO
Vrijdag
14 december 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend
Zaterdag 15 december 09.00 - 12.00 uur U kunt (oud) papier afleveren bij de container

Ziekenhuisopnamen e.d.:
Verpleeghuis en Revalidatiecentrum Pniël, Oudedijk 15, 3062AB Rotterdam:
- Mevrouw M. Twigt - van Zoest
Verpleeghuis Crimpenersteyn, (afd. de Edelsteen) Kamer 234, Zandrak 66, 2924BC Krimpen a/d IJ.
- Mevrouw C.J. Brand - van Erk
Revalidatiecentrum De Ronssehof, k 508, Ronsseweg 410, 2803ZX Gouda:
- De heer W. Huitema
Thuisgekomen:
- Mevrouw A.P.M. de Graaff - van Rooijen
Stuurt u ook een kaartje?
Op dinsdag 12 december wordt Vincent van Delft 23 jaar. Zijn adres is
Broekveldselaan 18, 2411 NL Bodegraven.
Bloemen:
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar de mevrouw A.P.M. de Graaff - van Rooijen.
Lied van de week: (voor alle kinderen van de basisschool)
Geen
Vanmorgen:
- Vanmorgen is het de tweede zondag van advent. We zingen in deze dienst: lied 975:1+2+3, lied 905:1+3,
lied 513:1,+2+4, projectlied, lied 84:1+2, lied 456a:1+2+4, lied 439:1+2+3, lied 247:4, lied 435:1+3
(P.S.: Couplet 7 van het projectlied vervangt deze weken het gebruikelijke Lichtliedje)

Bak en braad!
Vorige week zondag hebben we 39 flacons bak en braad in ontvangst mogen nemen voor Voedselbank
IJssel en Lek. Deze produkten zijn ingeleverd bij het distributiecentrum van de Voedselbank in Stolwijk. Alle
gevers hartelijk bedankt namens Voedselbank en diaconie!
3e collecte is vanmorgen bestemd voor Pastoraat (Protestantse Kerk:
Pastoraat nieuwe stijl. In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt
vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ om van elkaar te leren door
informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van
leren, zoals bv. e-learning ‘pastorale gesprekken’. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse
Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en
beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in
een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf. Met uw
bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te ondersteunen in hun belangrijke werk. Geef aan
de derde collecte. Hartelijk dank!
Zondag 16 december 14:30 uur: Kerstfeest zondagsschool.
Op zondag 16 december viert de zondagsschool haar 140e kerstfeest. En met dit kerstfeest zal het
jubileumjaar worden afgesloten. Het programma bestaat uit twee delen. Vóór de pauze zullen kerstliedjes en
gesproken tekst elkaar afwisselen en zal al zingend en lezend de geboorte van Jezus worden verteld. Na de
pauze wordt er een (vrij) verhaal verteld. Het kerstfeest wordt gevierd in de Ichthuskerk en begint om half
drie. Iedereen (jong en oud!) is van harte welkom!
Vrijdag 14 december 17:00 uur: Kerstfair.
Op vrijdag 14 december a.s. is er van 17.00 uur tot 20.00 uur een Kerstfair in de Ichthuskerk georganiseerd
door de evangelisatiecommissie. Vanaf 17.00 uur is er erwtensoep met roggebrood en katenspek,stokbrood
met kruidenboter, Glühwein . Een boekentafel met kerstboeken voor kinderen, bijbels etc. DVD`s en kerst
CD`s. Allen hartelijk welkom.
Projectlied:
1. Geloof met me mee, dan wordt het Advent.
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
3. Geloof dat vandaag Gods toekomst begint.
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.
7. Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

