Zondagsbrief
Grote-of Johanneskerk

Van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
15 Maart 2020 jaargang 21 no.11
3e zondag 40-dagentijd

Ichthuskerk

==================================================================
Voorganger vanmorgen: 15, 22 en 29 maart geen dienst i.v.m. het Coronavirus
Schriftlezingen:
5 april ????
Kindernevendienst:
geen tot 5 april (voorlopig)
Collectes vandaag:
5 april????
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komende week:
t/m zondag 29 maart geen dienst.
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

Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)
Vrijdag
t/m 27 maart geen inloopochtend
Zaterdag
21 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 Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda:
- Dhr. A. Berger
Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055 GG Rotterdam:
- Dhr. P. de Knegt. Hij is weer terug overgeschreven naar Lekkerkerk.
Bloemen:
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw. A.C.Ottingh- Klerk. Er zijn ook bloemen vanuit het
JanvanZwienenfonds naar mw.J.C.Stam gegaan.
Lied van de week: geen t/m 29 maart
Zingen: geen t/m 29 maart
Inleveren kopij voor het Paasnummer van ‘Ontmoeting’:
Graag de kopij uiterlijk dinsdag 17 maart vóór 18.00 uur inleveren!!!!
Let op Paasgroetenactie t/m 30 maart inleveren:
De kaart(en) kunt u bij één van de diakenen in de brievenbus te doen. Alvast bedankt voor uw medewerking,
De diakenen: Wout Klerk,Hennie Klerk,Mariet Verkuil en Tona Visser.
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!

Berichten in verband met het coronavirus: Geen kerkdienst t/m 29 maart!!!!
2e soberheidsmaaltijd dinsdag 17 maart: gaat NIET door!
Geen ouderenmiddag a.s. dinsdag: Dinsdag a.s. is er geen ouderenmiddag in de Ichthuskerk.
Inloopochtenden: Op vrijdag 20 maart en op vrijdag 27 maart is er géén inloopochtend in de Ichthuskerk.
Zondagsschool:Ook de zondagsschool houdt een korte stop in verband met het corona-virus. Voorlopig staat de
eerstvolgende zondagsschoolmiddag gepland op 5 april a.s.
Zinzondag 22 maart: zindag 22 maart VVP. Deze bijeenkomst vervalt.
Knutselavonden DVO; Gaan voorlopig niet door; nadere berichten volgen.

