Ichthuskerk

Grote- of Johanneskerk

Uitgave: Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

-

zondag 16 augustus 2020

Voorganger: Ds. M.A. Gouwens- de Gier, Schoonhoven
Komende week
Koster Grote kerk
Koster Ichthuskerk
Predikant
Pastoraal werker
Kopij Zondagsbrief
Kopij Ontmoeting
Scriba
Live-Uitzendingen

-

jaargang 21 no. 32.

Organist: Arie Versluijs.

Zondag 23 augustus, 10.00 uur Grote- of Johanneskerk: ds. W. Uijtdewilligen- Koenders, Nieuwerkerk a/d IJssel
Dienst bijwonen? Even mailen naar: aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl of bellen naar 660607. (tot vrijdag 23.59 u)
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 of 06 - 295 92 603.
Arie Kloot, (0180) 06-53205929.
M.i.v. 6 sept.: ds. Rob Maas.
Mw. Jacqueline van Sprang, werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
Voor dringende zaken is zij bereikbaar via 06-16428095 e-mail: pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl (tot vrijdag 18.00 u.).
ontmoeting@pkn-lekkerkerk.nl (tot dinsdag 25 augustus 18.00 u.).
Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk, e-mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Site: www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl

De Steen en je Kracht
Ziekenhuisopnamen e.d.:
Groene Hart Ziekenhuis

Postbus 1098, 2800 BB Gouda.
Dhr. H.A. (Harry) Elties.

Verpleeghuis Irishof

Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda.
- Mw. M.K. (Ina) Schep- Mudde.

Verpleeghuis Ronssehof

Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda.
- Mw. T. (Tonny) Littel- den Boon.

Verzorgingshuis de Breeje Hendrick

Kamer 233, Nic. Beetsstraat 1, 2941 TN Lekkerkerk
- Dhr. P.C. Brouwer.

De Bloemen van de kerk

- dhr. G. (Gerrit) Eikelboom.

De Bloemen van Jan van Zwienen - fonds
- Mw. W.A. (Wil) Reijm- van den Dool.
.

COLLECTEN

Op een zaterdagmorgen speelde een kleine jongen in zijn zandbak in de
tuin. Toen hij aan het scheppen was stuitte hij op een grote steen, midden
in de zandbak.
Hij begon het zand rondom de steen weg te graven en zo kwam de steen
bloot te liggen. Met veel moeite probeerde hij de steen naar de rand van
de zandbak te duwen. Stukje bij beetje lukte het hem. Maar nu moest hij
hem nog over de rand van de bak zien te krijgen. Optillen ging niet, daar
was de steen veel te zwaar voor.
Maar toch probeerde de jongen het uit alle macht, hij was vastbesloten
de steen uit de zandbak te krijgen. Hij schoof en duwde, sloeg zijn kleine
schep kapot, in een poging de steen in stukken te slaan. Maar telkens als
hij dacht: “Het lukt me wel”, rolde de steen weer terug in het zand.
Tenslotte barstte de jongen in tranen uit.
De hele tijd stond zijn vader voor het raam van de woonkamer en bekeek
het tafereel. Toen zijn zoon begon te huilen, ging hij naar buiten en legde
zijn hand liefdevol op de schouder van het kind. Zacht vroeg hij: “Zoon,
waarom heb je niet alle kracht gebruikt, waar je over beschikt?”
Snikkend zei de jongen: “Maar dat heb ik toch gedaan? Meer kracht heb
ik echt niet!” “Nee, mijn kind,” zei de vader vriendelijk. “Je hebt niet alle
kracht gebruikt, die je ter beschikking hebt. Je hebt mij niet gevraagd.”
Met die woorden pakte de vader de steen en tilde hem over de rand van
de zandbak.
Jacqueline van Sprang

1e collecte: voor de Kerk naar:

NL07 RABO 0335 7028 64

EXPLOS I E.

2e collecte: voor de Diaconie

NL11 RABO 0333 8284 61

3e collecte: voor Kerk-in-Actie

NL 89 ABNA 0457 457 457

ikel
Zie art

op pag

HEROPENING
JOOP’s

09.00-1
2.0

2

Door een enorme explosie in de haven van
Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden
gewonden gevallen.
De halve stad is ligt in puin en zeker 300.000
mensen zijn dakloos.
De nood is hoog en uw steun is héél hard nodig!
Zondag 23 augustus 2e

0

collecte

Geef op NL11 RABO 0333 8284 61 (Diaconie)

Help mee, Gééf ruim.
o.v.v.: ’BEIROET’.

COLLECT111EN
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z.o.z.

Litur gie

zondag 16 augustus

Zingen: Lied 287 : 1, 2 en 5.
Stilte, bemoediging en groet.
Luisteren naar:

O, God van hemel, zee en aard
(opname Ned. Zingt samenzang 14 febr. 2018)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=h
gC1C8NvG0Q

.

Gebed.
Luisteren naar:

lied 150a : 1 en 4 Geprezen zij God
(opname Ned. Zingt 23-12 '17 Grote Kerk Den Haag)
https://www.youtube.com/watch?v=4GyD3aHJKvo

De derde collecte is bestemd voor Kerk-in-Actie/zending
Vandaag collecteren we voor het werk van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Rwanda is een klein maar dichtbevolkt land in Oost-Afrika met een zeer jonge bevolking.
Het land is volop in ontwikkeling. De kerk helpt jongeren en
arme gemeenteleden om meer inkomsten te krijgen.
Jongeren leren een eigen bedrijf opzetten en worden ook
getraind in allerlei leiderschapscursussen, die ze direct
kunnen toepassen in hun kerk. Landbouwtrainingen en
spaargroepen verbeteren het leven van veel mensen.
De wat oudere generatie heeft nog veel last van de
genocide die daar in 1994 plaatsvond. In de kerk leren
daders en slachtoffers met elkaar praten. Zo is de Rwandese
kerk een plek van hoop, hulp en verzoening. Samen zijn we
de kerk in actie: in Nederland en in Rwanda.
Door uw bijdrage aan deze collecte kan de Rwandese kerk
jongeren, armen en getraumatiseerde mensen een steun in
de rug geven.
nkt
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
Beda teun.
s
or uw
o
v
t.n.v.: Kerk in Actie o.v.v.: ”kerk Rwanda”.
NL 89 ABNA 0457 457 457

Woorden om naar te leven.

A

Gebed bij de opening van het Woord.
Schriftlezingen: Jona 1 en 2.

fscheid ds. Gerben van Manen
Tijdens de doopdienst op 30 augustus nemen

Luisteren naar:

Psalm 42 : 1 en 3 Evenals een moede hinde
(opname Geref.Kerk Onstwedde 13 aug. 17)
https://www.youtube.com/watch?v=bFxvkcTA_fY

we ook afscheid van ds. Gerben van Manen.
We zullen we daar aandacht aan besteden.
Door de Corona is het niet mogelijk om als
gemeentelid persoonlijk afscheid te nemen.

Verkondiging.

Ds. Gerben van Manen is 2,5 jaar verbonden
geweest aan onze gemeente.
We zijn hem dankbaar voor het werk dat hij voor
onze gemeente heeft gedaan.
Het lijkt ons mooi om ds Gerben als groet van
onze gemeente tijdens de dienst kaarten aan te
bieden van onze gemeenteleden waarop een
groet of bedankje staat. Doet u ook mee?
Kaarten kunnen in de brievenbus van de
Ichthuskerk worden gedaan. Ze zullen in deze
dienst aan ds. Gerben overhandigd worden.

Orgelspel.
Gebeden.
Zingen Lied 415 : 1.
Zegen.
Zingen slotlied Lied 425.

we hebben

LEUK WERK

,Kerkraadslid, héél afwisselend!

voor u

m.i.v. januari 2021

( DENK ER EENS OVER NA ).
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