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Ichthuskerk
(4e advent)
=========================================================

Grote-of Johanneskerk

Voorganger vanmorgen: Ds. J.W.Leurgans te Moordrecht. Organist: Guus Gorlitz.
Schriftlezing: Samuel 1 : 1 - 20
Kindernevendienst voor alle groepen.
Collectes vandaag: 1e voor de Kerk, 2e voor de diaconie en de 3e collecte voor onderhoud orgels.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Komende week:
25 dec.10.00 uur in de Grote-of Johanneskerk: Ds. G.G.v.Manen, Capelle a/d IJssel.
30 dec.10.00 uur in de Grote-of Johanneskerk: Ds. H.M. de Jong, Rotterdam.
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)
Vrijdag
28 december 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend
Zaterdag 29 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
Groene Hart Ziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda:
- Mevrouw B.M. Benschop – Bot
Thuisgekomen:
Mevrouw C.J.Brand - van Erk.
Bloemen:
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar Mevrouw C.J.Brand - van Erk
Lied van de week (voor alle kinderen van de basisschool)
Geen
Vanmorgen:
- Vanmorgen is het de vierde zondag van advent. We zingen in deze dienst: Lied 440: 1+2, lied 442,

Projectlied, Psalm 116: 1+8, lied 995, lied 441: 1, lied 441: 3+5+10
(P.S.: Couplet 7 van het projectlied vervangt deze weken het gebruikelijke Lichtliedje)
Kerstgroet:
Kerst vertelt het verhaal,
van een Kind dat ons aankijkt,
een hand reikt,
midden in de nacht
Graag wil ik u allen gezegende kerstdagen toewensen en voor straks alle goeds voor in het nieuwe jaar.
Jacqueline van Sprang.
Kom allemaal naar het kinderkerstfeest 2018 op 24 december 19:00 uur:
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 via de beamer geprojecteerd, 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. Na afloop delen de World Servants warme chocolademelk uit.
Iedereen (jong en oud) is van harte welkom !!
Maandag 24 december 22:00 uur: Zingen in de Kerstnacht.
Maandag 24 december is er in de Ichthuskerk een kerstzangdienst georganiseerd door de
evangelisatiecommissie met medewerking van het interkerkelijk koor "Militia Christi" en declamatie Anton
Littel. Piano en orgel: Richard den Ouden. Aanvang 22.00 uur. kerk is open vanaf 21.30 uur

Dinsdag 25 december 10.00 uur: Kerstdienst in de Grote- of Johanneskerk
De voorganger in deze dienst ds. Gerben van Manen. Het thema is: “Laat maar komen!”. Het gaat over
Maria die de kerstboodschap in haar hart bewaarde en erover bleef nadenken. Eerder had ze al tegen de
engel gezegd: Laat met mij gebeuren wat U hebt gezegd.
Bevestiging nieuwe ambtsdragers:
De kerkenraad heeft de volgende gemeenteleden tot ambtsdrager verkozen: Ton Langerak, De Elzen 61
(ouderling-kerkrentmeester), Gerda Zwikker - van Vliet, Marijkeweg 2 (ouderling), Kees Mudde, Zwarte
Sternpad 12 (ouderling), Suzanne Lebbink – Mudde, Slobeendstraat 33 (ouderling), Henk Soutendijk,
Julianastraat 16 (ouderling), Wout Klerk, Kamerlingh Onnessingel 56 (diaken), Tona Visser - de Jonge,
Emmastraat 75 (diaken). Eventuele bezwaren tegen bovengenoemde kandidaten kunnen tot en met vrijdag
4 januari 2019 schriftelijk worden ingediend bij de scriba (Kerkweg 34 of scriba@pkn-lekkerkerk.nl). Indien er
geen wettige bezwaren worden ingediend zullen betrokkenen volgende week zondag 13 januari 2019 in het
ambt worden bevestigd/herbevestigd. In dezelfde dienst nemen we afscheid van Jan Willem den Hartog
(preses) en Thirza Visser (diaken). En er is nog een wisseling: Jolanda van Gelder - Littel (ouderling) en
Bertus Kroondijk (Ouderling-Kerkrentmeester) zullen samen de rol van preses vervullen.
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!
Projectlied:
1. Geloof met me mee, dan wordt het Advent.
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
5. Geloof in dit kind, dat lang werd verwacht.
Want hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht.
7. Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

