Zondagsbrief
Grote-of Johanneskerk

Van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
30 dec. 2018 jaargang 19, no.52

Ichthuskerk

=========================================================
Voorganger vanmorgen: Ds. H.M.de Jong te Rotterdam. Organist: Arie Versluijs.
Schriftlezing: Lucas 2 : 1 - 20
Kindernevendienst voor alle groepen.
Collectes vandaag: 1e voor de Kerk, 2e voor de diaconie en de 3e collecte voor de verwarmingskosten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Komende week:
31 dec.19.00 uur in de Grote-of Johanneskerk: Ds. G.G.v.Manen, Capelle a/d IJssel.
1 jan.10.30 uur in de Ichthuskerk Ds. E.A.Visser te Alblasserdsam.
6 jan.10.00 uur in de Ichthuskerk Ds. P.J.v.Midden te Bergambacht.
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
4 januari
10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend
Zaterdag 5 januari
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
Voedselbank product januari:
Zondag 6 januari 2019 willen we het volgende product inzamelen voor de
Voedselbank: een pak macaroni. U kunt het, voordat de kerkdienst begint,
inleveren. Namens de Voedselbank en de diaconie alvast hartelijk dank hiervoor!
Bloemen:
De bloemen gaan als bemoediging van onze gemeente naar de heer W. Huitema.
Geen lied van de week (voor alle kinderen van de basisschool)
Vanmorgen:
- We zingen in deze dienst: Psalm 95:1, lied 505:1+2, lied 506:1+2+4, lied 1005:1+2+4+5, lichtlied, lied
489:1, Lied 468, Psalm 150.
Maandag 31 december 19.00 uur:
Morgenavond sluiten we het jaar af met een dienst in de Grote- of Johanneskerk. Voorganger is ds. Gerben
Van Manen. Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble van Muziekvereniging Lekkerkerk en
door Mariet Verkuil (orgel).
Dinsdag 1 januari 10.30 uur:
Op Nieuwjaarsmorgen willen we het jaar gezamenlijk beginnen met een dienst in de Ichthuskerk.
Voorganger is ds. E.A.Visser uit Alblasserdam. Na afloop is er volop gelegenheid om elkaar een Gelukkig
Nieuwjaar toe te wensen. Behalve koffie/thee/limonade zal er ook een glaasje Glühwein of
Kinderchampagne worden geschonken.
Bevestiging nieuwe ambtsdragers:
De kerkenraad heeft de volgende gemeenteleden tot ambtsdrager verkozen: Ton Langerak (ouderlingkerkrentmeester), Gerda Zwikker - van Vliet (ouderling), Kees Mudde (ouderling), Suzanne Lebbink – Mudde
(ouderling), Henk Soutendijk (ouderling), Wout Klerk (diaken), Z.O.Z.

Tona Visser - de Jonge (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 zondag 13 januari 2019
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. Ton Langerak wordt
voorzitter van de kerkrentmeesters.
Vervoer naar kerkdienst:
Wilt u graag een kerkdienst bezoeken, maar heeft u geen vervoer of kent u iemand die vervoer nodig heeft.
Laat het ons dan weten, dan regelen we dit graag voor u! Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u terecht bij
de diaconie, telefonisch via 0180-663747 of via diaconie@pkn-lekkerkerk.nl

Russisch koor in Lekkerkerk:
Op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken verzorgt het beroemde Neva-Ensemble uit
St-Petersburg op zondagmiddag 6 januari 2019 een concert in onze Grote-of Johanneskerk.
Het koor, opgericht in 1992, bestaat uit twee dames en drie heren die zich gespecialiseerd hebben in het
zingen van Russische kerkmuziek. Daarnaast wordt het repertoire aangevuld met beroemde liederen uit de
folklore van het land en licht klassiek repertoire. Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is om 14.30 uur
open. De toegang is gratis. Na afloop is er een open schaalcollecte. De opbrengst hiervan is in zijn geheel
bestemd voor het koor.

Oproep!
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 a.s vindt de Samenloop voor Hoop voor de Krimpenerwaard
plaats. Locatie is De Weydehoeck te Lekkerkerk (nieuwe IJsbaan).
Tijdens de 24-uurs estafetteloop-wandelen (14.00 uur – 14.00 uur ) zamelen teams zoveel mogelijk geld in
voor KWF Kankerbestrijding. De opbrengst komt geheel ten goede aan kankeronderzoek.
Het zou mooi zijn als we als PKN Gemeente met een zo groot mogelijk team meedoen. Naast mensen die
mee willen lopen zoeken we ook mensen voor onze kraam (rond het parcours IJsbaan) die ieder team krijgt
toegewezen. Hier kunnen we dingen verkopen t.b.v onze totaal opbrengst.
De inschrijfkosten per deelnemer zijn € 15.= ( Daarvoor mag je 24 uur lopen als je dat zou willen )
Loop je ook mee? Meld je dan aan bij mij ; Suzanne Lebbink via esc.lebbinkmudde@online.nl en geef in
ieder geval aan hoeveel uur je mee wilt lopen en op welke tijdstippen. Heb je of heeft u nog vragen, neem
dan gerust contact op:
Suzanne (Mob: (06) 52 06 86 19)
Harmen (Mob: (06)15 65 87 38)op.

