Zondagsbrief
Van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
16 dec. 2018
jaargang 19, no.50
Ichthuskerk
(3e advent)
=========================================================

Grote-of Johanneskerk

Voorganger vanmorgen: Ds. A.J.T.Bouwman te Papendrecht. Organist: Arie Versluijs.
1e Schriftlezing: Micha 5 : 1 - 4a, 2e Schriftlezing: Lucas 1 : 26 - 38.
Kindernevendienst voor alle groepen.
Collectes vandaag: 1e voor de Kerk, 2e voor de diaconie en de 3e collecte voor het Eigen Jeugdwerk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Komende week:
23 dec.10.00 uur in de Grote-of Johanneskerk: Ds. J.W.Leurgans, Moordrecht.
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

Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)
Woensdag 19 december 19.30 uur (Ichthuskerk): Vrouwenvereniging Priscilla
Vrijdag
21 december 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend
Zaterdag 22 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 (komt morgen (maandag) naar huis
Bloemen:
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar fam. A. Verhoog. Er zijn ook bloemen van het Jan van
Zwienenfonds gegaan naar mevrouw S. van Hof - Albers.
Lied van de week (voor alle kinderen van de basisschool)
Geen
Vanmorgen:
- Vanmorgen is het de derde zondag van advent. We zingen in deze dienst: Lied 103c:1+5, Lied 433:1,+4+5,
Lied 441:1+3+10, Lied 740:1+2, Lied 157a:1, projectlied, Lied 157a:2, Lied 157a:4, Lied 444:1-5, Lied 425
(P.S.: Couplet 7 van het projectlied vervangt deze weken het gebruikelijke Lichtliedje)
Vanmiddag 14.30 uur: Kerstfeest zondagsschool.
Vanmiddag om 14.30 uur begint in de Ichthuskerk het kerstfeest
van de zondagsschool. Iedereen (jong en oud!) is van harte
welkom om dit feest mee te vieren!

Het theekopje staat er weer; Gelegenheid voor een Goed Gesprek!
Gedurende de Adventstijd staat een groot formaat theekopje in de kerk. Op het schoteltje liggen strookjes
papier en een paar pennen. U wordt van harte uitgenodigd naam en andere gegevens in te vullen op een
van de strookjes en dat ingevulde strookje dan in het kopje te doen.
Na de Kerst kijken we wie zich heeft aangemeld om mee te doen en we maken dan tweetallen. Die
tweetallen krijgen bericht en het is de bedoeling dat zij dan samen een afspraak maken om elkaar te
ontmoeten. Waar en wanneer, dat laten we aan u over. U kunt samen een stuk gaan wandelen, bij elkaar
een kopje thee drinken of wat u maar wilt. We geven een paar mogelijke gesprekspunten mee, maar u bent
vrij om daar al dan niet iets mee te doen. Er hoeft ook geen verslag ingeleverd worden.
Van harte uitgenodigd!
Dinsdag 18 december 15.30 uur: Ouderenmiddag.
Dinsdag 18 december is de kerstviering van de ouderengroep waarvoor iedereen wordt uitgenodigd die met
ons mee te vieren met een liturgie en aansluitend de kerstbroodmaaltijd .let op de middag begint om 15.30
uur.in de Ichthuskerk. Voor vervoer kunt u bellen naar Aagje Buys 663779 of Adri de Vries 663537.
Kom allemaal naar het kinderkerstfeest 2018 op 24 december a.s.
24 december a.s. wordt weer het jaarlijkse kinderkerstfeest georganiseerd in de Grote - of Johanneskerk in
Lekkerkerk. De kerk is versierd, het kerstverhaal wordt verteld en bekende kerstliederen gezongen onder
begeleiding van een kinderkoor en muziekcombo. Aanvang is 19:00, vanaf 18:30 is de kerk open en de
toegang is gratis. Iedereen (jong en oud) is van harte 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.

