Zondagsbrief
Grote-of Johanneskerk

Van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
6 januari 2019 jaargang 20, no.1

Ichthuskerk

=========================================================
Voorganger vanmorgen: Ds. P.J.v.Midden te Bergambacht. Organist: Jan den Ouden.
Schriftlezingen: 1e lezing: Genesis 25 :1 - 6, 2e lezing: Openbaring 12 :1 - 6, 3e lezing: Matteüs 2 :1 - 18.
Kindernevendienst voor alle groepen.
Collectes vandaag: 1e voor de Kerk, 2e voor de diaconie en de 3e collecte voor de verwarmingskosten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Komende week:
13 jan.10.00 uur in de Grote-of Johanneskerk: Ds. G.G.v.Manen, Capelle a/d IJssel.
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)
Maandag
7 januari
13.30 uur Ichthuskerk: vergadering wijkteam 1
Vrijdag
11 januari
10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend
Zaterdag 12 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
Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk:
De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek:
- Mevrouw A. de Vos – Tober, - Mevrouw N. Brand – Mudde, - De heer H. Janssen
Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk:
- Mevrouw R. Broere - Slingerland
De Savelberg, Savelberghof 200, 2805 RX Gouda:
- De heer B.W. van Eesteren
Verpleeghuis ‘De Westerweeren’ Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht:
- Mevrouw A.C. van Dam - v.d. Graaf
Verzorgingstehuis Souburgh, Pr. Bernhardlaan 2, 2741 DW Waddinxveen k120:
- De heer C. Dullaart
Bloemen:
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar mevrouw T. Littel - den Boon.
Lied van de week: (voor alle kinderen van de basisschool)
Geen
Vanmorgen:
We zingen in deze dienst: Psalm 72:1+2, Lied 487:3, Lichtlied, Psalm 72:5, Psalm 79:1+3, Lied 510:1+2+5,
Lied 474:1+4+5, Lied 526:1+4.
Koffie en Glühwein na de dienst!
Afgelopen dinsdag hebben we elkaar, na de nieuwjaarsdienst, al een goed 2019 toe kunnen wensen. Maar
na afloop van deze dienst doen we het nog een keer dunnetjes over en gaan we opnieuw toasten op het
nieuwe jaar. Daarom is er straks behalve koffie, thee, limonade ook een lekker glaasje glühwein of
kinderchampagne. Verder kunt u vóór of na de dienst ook uw naam schrijven op kaarten die bestemd zijn
voor gemeenteleden die in een ziekenhuis of verpleeghuis verblijven (buiten Lekkerkerk)

Volgende week zondag: belijdenis en bevestiging van nieuwe ambtsdragers.
In de dienst van 13 januari hopen Henk en Petra Soutendijk belijdenis van hun geloof af te leggen.
Daarnaast zullen de volgende gemeenteleden bevestigd (cq herbevestigd) worden in het ambt: Ton
Langerak (ouderling-kerkrentmeester), Gerda Zwikker - van Vliet (ouderling), Kees Mudde (ouderling),
Suzanne Lebbink – Mudde (ouderling), Henk Soutendijk (ouderling), Wout Klerk (diaken), Tona Visser - de
Jonge (jeugd-diaken). En ook nemen we afscheid van Jan Willem den Hartog (preses) en Thirza Visser
(jeugd-diaken). De rol van preses wordt overgenomen door Jolanda van Gelder - Littel (ouderling) en Bertus
Kroondijk (Ouderling-Kerkrentmeester). Ton Langerak wordt voorzitter van de kerkrentmeesters.
Volgende week zondag: Uitnodiging voor Goed Gesprek Zondag met als thema: ‘Nieuw en oud’
Het jaarthema van de PKN voor 2018-2019 is ‘Een goed gesprek’. Rond een aantal diensten door het jaar
heen organiseren we in Lekkerkerk Goed Gesprek Zondagen. Met na de dienst een bijeenkomst + lunch
voor telkens een andere leeftijdsgroep. Op zondag 13 januari nodigen we daarvoor onze 0-6 jarigen met hun
ouders uit! Om 10:00 begint de dienst in de Grote Kerk. Om 11:30 staat de deur van de Ichthuskerk open.
Vanaf 11:45 praten, zingen en knutselen we aan de hand van het thema ‘Nieuw en oud’. We ontdekken hoe
de doop van Jezus ons een nieuwe start geeft en brengen dit in verband met de doop van onze kinderen.
Om 12:30 staat de lunch klaar. Geven jullie je op bij Thirza Visser, thirza_visser@live.nl? Hartelijk welkom!
Volgende week zondag: 2e collecte voor slachtoffers tsunami Sumatra.
In Indonesië zijn op Java en Sumatra zeker 429 mensen omgekomen door een tsunami. Deskundigen van
aardbevingen zagen het niet aankomen. Zeker 1485 anderen raakten gewond en er worden volgens officiële
cijfers nog 145 mensen vermist. Meer dan 16.000 mensen zijn hun huis ontvlucht en zitten in tijdelijke
opvangcentra zoals scholen en moskeeën. Zo werd Indonesië aan de vooravond van het kerstfeest opnieuw
volkomen onverwacht opgeschrikt door de tsunami. Pandeglang en Serang op Java en de provincie
Lampung op Sumatra lijken het zwaarst getroffen. Via lokale kerken verleent Kerk in Actie de eerste
noodzakelijke hulp. Kerk in Actie verleent hulp aan de slachtoffers van de tsunami via lokale kerken rondom
Bandar Lampung. Zij verzorgen opvang en verspreiden nu vooral dekens, kleren en voedsel. Steun de
slachtoffers van de tsunami. Bid voor hen en geef 13 januari aan de 2e collecte. Of u kunt een bijdrage
overmaken op het rek.nr. van de diaconie NL11 RABO 0333 8284 61 o.v.v. Tsunami Sumatra. Hartelijk
dank!
Voortgang herstel predikant:
Tot op heden hebben we nog geen resultaat van de herkeuring ontvangen. Deze is aangevraagd in
augustus jl. zoals medegedeeld op de gemeenteavond. We hebben er bij PKN op aangedrongen hier
achterheen te gaan. Het goede nieuws is dat Loes aan het opknappen is en er heeft inmiddels in december
een eerste gesprek plaatsgevonden met de kerkenraad. De gesprekken worden in januari voortgezet. Het is
belangrijk dat het herstel nu doorzet. Dan komen we vanzelf op het punt of en op welke manier Loes kan reintegreren als predikant. Het is niet duidelijk welke tijdlijn we kunnen volgen, in elk geval is Gerben tot Juni
voor ons beschikbaar. We houden u op de hoogte.
de kerkenraad.

Russisch koor in Lekkerkerk:
Op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken verzorgt het beroemde Neva-Ensemble uit
St-Petersburg vanmiddag 6 januari een concert in onze Grote - of Johanneskerk.
Het koor, opgericht in 1992, bestaat uit twee dames en drie heren met een pianiste, 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. Een geweldig ensemble!!!!

