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e
2 zondag 40-dagentijd

Ichthuskerk

==================================================================
Voorganger vanmorgen: Ds. Gijsbert van der Hout te Lekkerkerk. Organist: Mariet Verkuil.
Schriftlezingen:
Jesaja 26 : 12 - 19,Johannes 5 : 24 - 30 en Johannes 11 : 17 - 28
Kindernevendienst:
voor alle kinderen van het basisonderwijs
e
e
e
Collectes vandaag:
1 voor de kerk, 2 voor de diaconie en de 3 collecte voor PKN Missionair werk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komende week:
11 mrt. Ichthuskerk 19.00 uur: Ds. Gerben van Manen, Capelle a/d IJssel.
‘Biddag voor gewas en Arbeid’
15 mrt. Grote-of Johanneskerk10.00 uur: Ds. R.P.v.d.Plicht, Moordrecht.
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
Bericht van overlijden:
Op vrijdag 28 februari overleed in de leeftijd van 74 jaar mevrouw Jantina Margaretha de Knegt- Deelman. Zij en haar
man Peter woonden lange tijd , maar zijn onlangs verhuisd naar Huize ten Berghe, Molenlaan 351, 3055GG
Rotterdam en overgeschreven naar de Fonteinkerk in Rotterdam. Mevrouw De Knegt is donderdag
5 maart in besloten kring begraven.
Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)
Vrijdag
13 mrt. 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend
Zaterdag
14 mrt. 09.00 - 12.00 uur U kunt (oud) papier inleveren bij de container op het (Ind.terrein)
Ziekenhuisopnamen e.d:
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam:
- Mw. M.M.Polderman de Jong- Ansink
De Breeje Hendrick, Nic.Beetsstraat 1, 2941 TN Lekkerkerk:
- Mw. M. Pruijt (Riet) = verhuisd van afd. Linde naar de afd. Verzorging kamer 43.
De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda:
- Dhr, A. Berger
Thuisgekomen:
- Mw J.C.Stam
Bloemen:
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw. Lianne Brand- Zwikker.
Lied van de week: Lied 95 : 1 (“Steek nu voor God de loftrompet”)
Zingen:
Intochtslied 94 : 6, 7, lied 94 : 8, lied 94 : 9, lied 94 : 11, Lichtlied, lied 543 : 1, lied 543 : 2, lied 543 : 3, lied 340b,
Slotlied 769 : 4, 5, en 6.
De dienst vanmorgen:
Ds. Nellie van Voornveld is vanmorgen helaas verhinderd. In haar plaats zal ds. Gijsbert van der Hout voorgaan.
Woensdag 11 maart Biddag voor gewas en arbeid:
De liturgie van de boven vermelde dienst wordt afgestemd op het biddag-project van de Eben Haëzerschool.
Paasgroetenactie:
De jaarlijkse Paasgroetenactie is bij u vast wel bekend. De kaarten worden onder leiding van een justitiepredikant
ontworpen door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40 dagentijdcampagne van Kerk
in Actie een beeld ontworpen. In 2020 is het thema 'Sta op'. Het resultaat is een kruis van takken met als tekst:
'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende. Dit jaar is de Paasgroetenactie anders georganiseerd. Vandaag
krijgt u een enveloppe mee waarin twee kaarten zitten. U wordt verzocht op de kaart die de gedetineerde zelf aan

iemand kan sturen een postzegel te plakken. Op de kaart voor de gedetineerde kunt u een boodschap of groet en uw
naam zetten. Uw adres mag er niet op. De envelop niet dicht plakken. Het is de bedoeling dat u de kaart weer bij ons,
iemand van de diaconie, inlevert. Wij sturen de ingeleverde kaarten in één grote enveloppe naar een centraal
punt, het dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Daar worden de kaarten gesorteerd en verdeeld over alle
penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als in het buitenland. Vandaar dat er ook geen adres staat op de
enveloppe die u mee krijgt. Dit terugsturen moet voor 5 april. Onze vraag aan u is daarom de kaarten zo snel mogelijk
aan één van ons te retourneren, uiterlijk 30 maart. Dat kan door het aan één van ons te geven in de kerkdienst of bij
één van ons in de brievenbus te doen. Alvast bedankt voor uw medewerking, Wout Klerk, Hennie Klerk, Mariet Verkuil
en Tona Visser.
Knutselavonden DVO:
Op maandagavond 16 maart, 23 maart en (zo nodig) 30 maart 2020 organiseert de DVO wederom haar
"knutselavonden". We gaan leuke paasattenties maken. Aanvang 19.30 uur. Locatie clubruimte Ichthuskerk. Vele
handen maken licht werk , zin in knutselen voor een mooi resultaat, sluit dan aan!!
Palmpasen:
Het is bijna zover: zondag 5 april is het Palmpasen! Natuurlijk gaan we dit jaar weer Palmpasenstokken maken tijdens
de kindernevendienst. Als jullie nog kruizen thuis hebben liggen, zouden jullie die dan willen inleveren bij iemand van
de leiding van de Kindernevendienst? We hopen jullie 5 april allemaal te zien!
Bedankt:
Vorige week zondag hebben we 38 pakken ontbijtgranen en 6 tubes tandpasta ingezameld voor de Voedselbank Lek
en IJssel. Afgelopen week is het afgegeven bij het inzamelpunt in Stolwijk. Iedereen hartelijk bedankt namens de
diaconie en de voedselbank.
Handen schudden bij het uitgaan van de kerk:
Ook de PKN heeft richtlijnen gegeven rondom het coronavirus. Deze zijn vooral gebaseerd op de informatie die door
het RIVM wordt afgegeven. Als het gaat om handen schudden bij een kerkdienst geeft het RIVM aan dat er geen
wijziging is in het beleid van algemene hygiënemaatregelen.
Na overleg heeft de kerkenraad besloten dat we na afloop van de dienst tot nader order geen handen schudden.
e

Dinsdag 10 maart 18.00 uur 1 soberheidsmaaltijd 2020.
Ook dit jaar worden er in de veertigdagentijd weer soberheidsmaaltijden gehouden. De organisatie hiervan is in
handen van de Interkerkelijke Werkgroep.
Deelname aan deze maaltijden is gratis, maar aan het einde van elke maaltijd wordt er wel een collecte gehouden
voor een goed doel, dit jaar voor de Voedselbank IJssel en Lek.
De maaltijden worden gehouden in de Ichthuskerk op de dinsdagen 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart.
Aanvang 18:00 uur. U/jij komt toch ook?
Woensdag 11 maart Biddag voor gewas en arbeid:
De liturgie van de boven vermelde dienst wordt afgestemd op het biddag-project van de Eben Haëzerschool.
Knutselavonden DVO:
Op maandagavond 16 maart, 23 maart en (zo nodig) 30 maart 2020 organiseert de DVO wederom haar
"knutselavonden". We gaan leuke paasattenties maken. Aanvang 19.30 uur. Locatie clubruimte Ichthuskerk. Vele
handen maken licht werk , zin in knutselen voor een mooi resultaat, sluit dan aan!!
Palmpasen:
Het is bijna zover: Zondag 5 april is het Palmpasen! Natuurlijk gaan we dit jaar weer Palmpasenstokken maken tijdens
de kindernevendienst. Als jullie nog kruizen thuis hebben liggen, zouden jullie die dan willen inleveren bij iemand van
de leiding van de Kindernevendienst? We hopen jullie 5 april allemaal te zien!
Bedankt:
Vorige week zondag hebben we 38 pakken ontbijtgranen en 6 tubes tandpasta ingezameld voor de Voedselbank Lek
en IJssel. Afgelopen week is het afgegeven bij het inzamelpunt in Stolwijk. Iedereen hartelijk bedankt namens de
diaconie en de voedselbank.

