
Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)  
Woensdag         4 mrt.  09.30   uur  Ichthuskerk: Bijeenkomst  DVO 
Woensdag  4 mrt.  20.00   uur  Ichthuskerk: Bijeenkomst Vrouwenvereniging ‘Priscilla’ 
Vrijdag               6  mrt. 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend                                                                                                             
Zaterdag            7  mrt. 09.00 - 12.00 uur U kunt (oud) papier inleveren bij de container op het (Ind.terrein)                
 

                                                                                         Zondagsbrief 
                    Van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

Grote-of Johanneskerk                     1 Maart 2020   jaargang 21 no.9                                    Ichthuskerk     
                                                    Aangepaste dienst m.m.v. Fisherman’s Band                                                                                                                                                                                                                                                                    
==================================================================                                   
Voorganger vanmorgen: Ds. J.W.Leurgans te Moordrecht. Organist: Jan den Ouden.   
Schriftlezingen:   Uit de kinderbijbel over Mozes en de brandende doornstruik (Exodus 3 en 4)              
Kindernevendienst:        geen                                           
Collectes vandaag:        1

e
 voor de kerk, 2

e
 voor de diaconie en de 3

e
 collecte voor KiA Voorjaarszending.                                                                                                                                                                                                                                  

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komende week: 8 mrt. Grote- of Johanneskerk 10.00 uur: Ds. N.v.Voorneveld, Capelle a/d IJssel.                                       
Koster Grote kerk:  Pieter Rozendaal tel.0180-846212 of 06-29592603 
Koster Ichthuskerk:  Marijke Versluis tel. 0180 - 663723  
Predikant: Onze gemeente = vacant (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 Z.brief:Via: zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl  
Website Kerk:  www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl 
 
Berichten van overlijden:  
Op zondag 23 februari overleed in de leeftijd van 86 jaar mevrouw Elizabeth de Vries- Nederveen.   
Vanwege haar gezondheid werd zij eind 2017 opgenomen in een zorginstelling in Zevenhuizen, vlakbij waar haar 
kleindochter woont. Zij zal begraven worden in Lekkerkerk op 2 maart  omstreeks 12.15 uur, na een dienst in de 
Ichthuskerk. Aanvang van de dienst 11.00 uur. Voorafgaand is er van  
10.00- 10.45 uur in deze kerk gelegenheid tot condoleren.  
  
Op 26 februari overleed in de leeftijd van 94 jaar mevrouw Geertruij Speksnijder- van den Heuvel. Zij was belijdend lid 
van onze gemeente. Er is gelegenheid de familie te condoleren op dinsdag 3 maart in het uitvaartcentrum Lekkerkerk 
aan de Burg vd Willigenstraat, van 19.00 tot 20.00 uur en op woensdag 4 maart van 10.45 tot 11.30 uur in cultureel 
centrum De Zwaan, Kerkweg 2 te Berkenwoude. Om 12.00 uur zal dan de rouwdienst gehouden worden in de Ned. 
Hervormde kerk van Berkenwoude (Dorpsstraat 20). Aansluitend zal omstreeks 13.15 uur de begrafenis plaatshebben 
op de begraafplaats Westeinde 3 te Berkenwoude. 

  

Ziekenhuisopnamen e.d: 
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB  Rotterdam:  
-  Mw. M.M.Polderman de Jong- Ansink 
Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055 GG  Rotterdam:  
-  Dhr.P. de Knegt en Mw. J.M. de Knegt- Deelman 
Zorghotel St. Franciscus, k 212, Kleiweg 500, 3045PM Rotterdam:  
-  Mw J.C.Stam 
De Breeje Hendrick, Nic.Beetsstraat 1, 2941 TN  Lekkerkerk:  
-  Mw. M. Pruijt (Riet) = verhuisd van afd. Linde naar de afd. Verzorging kamer 43. 
 
Langdurige Verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk: 
De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC  Krimpen a/d Lek:  
-  Dhr. H. Janssen 
Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1 b,  2821 XL  Stolwijk:  
-  Mw. R. Broere- Slingerland 
Verpleeghuis ‘De Westerweeren’ Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB  Bergambacht  
-  Mw. A.C. v. Dam- v.d.Graaf 
 
Bloemen: 
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw.M. Benschop- Mudde. Er zijn ook bloemen vanuit 
het JanvanZwienenfonds naar mw. K. de Bode- Rietveld gegaan. 
 
Lied van de week: Geen i.v.m. voorjaarsvakantie 
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Zingen:  
Intochtslied Lied 218: 1,2; Lied 218: 4,5; Lied 139: 1,9; ELB 262; Lied 934: 1,2,3; Lied 935: 1,2,3; ELB 292: 1,3,4; 
“Ik zal er zijn”; Geloofsbelijdenis; Lied 886; ELB 218: 1,2; ELB 434a: 1,2 
 
Kaarten schrijven en koffie na de dienst: 
Vóór en na de dienst vanmorgen kunt u uw naam schrijven op kaarten voor gemeenteleden die in een ziekenhuis of 
verpleeghuis zijn opgenomen buiten Lekkerkerk. Na afloop is er koffie en/of fris. 
 
Engelse Maaltijd: 
Zaterdag 15 februari was het weer tijd voor de jaarlijkse maaltijd met dit keer een Engels menu. Het was een erg 
gezellige avond met daarnaast een mooie opbrengst van €491,90 voor World Servants. Bij deze wil ik het kookteam 
en iedereen die mee heeft gegeten heel erg bedanken! Rozan Klerk. 
 
Wereldgebedsdag, vrijdag 6 maart om 19.00 uur in de St. Jozef parochie, Emmastraat 26 te Lekkerkerk 
Thema: Sta op en ga!  
Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw al meer dan 100 jaar lang. 
Steeds bereid een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar komt de orde van dienst uit Zimbabwe. Wat deze 
dag zo speciaal maakt is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaats vinden waar 
dezelfde noden voor God gebracht worden. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden van de Stille 
Oceaan dan worden daar de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven. Uur naar uur 
ontwaken weer andere volken en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is begint in Noord- Midden- en 
Zuid Amerika de Wereldgebedsdag. Mensen uit 173 landen voelen zich verbonden en bemoedigd door gebed. Door 
de bijeenkomst op Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.  
U bent van harte welkom!                          
Namens het comité Wereldgebedsdag Lekkerkerk. 
 
Gemeenteweekend: 
In het weekend van 24,25 en 26 april gaan we met een groep gemeenteleden naar Ter Aar om met elkaar een 
gezellig weekend te hebben, het gemeenteweekend.  We willen jullie de mogelijkheid bieden om bijv. een dag of 
dagdeel naar  “Het Zwaluwnest” in Ter Aar te komen. Dat zou kunnen op zaterdagochtend (programma), 
zaterdagmiddag (vrije middag), zaterdagavond (programma), de hele zaterdag of zondagochtend wanneer we met 
elkaar een kerkdienst hebben. Als u interesse heeft,  kunt u zich opgeven bij Lars of Karin Klerk (tel.nr. 664132). Als u 
in het bezit bent van een rijbewijs zou het fijn zijn als u eventueel nog anderen mee zou kunnen nemen. De kosten 
zijn als volgt: zaterdagochtend t/m de lunch € 13, zaterdagmiddag  incl. bbq € 13, zaterdag de hele dag incl. bbq € 18, 
zondagochtend t/m de lunch € 13. We zijn benieuwd. Hartelijke groeten Arthur Sluimer, Silvia en Gertjan Jonker, 
Richard den Ouden, Lars en Karin Klerk. 
 
Pasen met Praiseband All in One: 
Vrijdag 3 april is er een speciaal concert in de Ichthuskerk. Praiseband All in One, al 15 jaar actief in de 
Alblasserwaard, speelt samen met een groot orkest en achtergrondkoor een avondvullend Paasprogramma. 
De band uit Ameide wil de bezoekers een duidelijke boodschap meegeven aan de hand van het thema ‘Wie is die 
Man’. Geniet van de prachtige luisternummers en zing mee met bekende samenzang in mooie arrangementen. 
Reserveer je kaartjes of bent u geïnteresseerd via www.praisebandallinone.nl. kunt u meer informatie vinden. De 
toegang is gratis, maar er is wel collecte. Het concert begint om 20.00.  
Hebt u geen vervoer laat het ons weten dan zoeken we naar een oplossing.  
Namens de voorbereidingsgroep, Wout Klerk famwklerk@kpnplanet.nl telefnr: 0180664132. 
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