Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 20 september - jaargang 21 no. 38
Dienst bijwonen? U hoeft u niet aan te melden, maar u moet u registreren. Neem s.v.p. een pen mee.
Live - en ook eerdere uitzendingen: Ga naar www.pkn-lekkerkerk.nl, klik op ‘Live uitzending’ en vervolgens op de lange onderstreepte oranje-gele link.

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Vredeszondag
Voorganger:
Organist:
Zang:
Samenzang:
Luisteren naar:

mw. Jacqueline van Sprang
Richard den Ouden
Sarah Berghuis
Intochtslied NLB 275
Breng ons samen (Sela), YouTube
NLB 103e Bless the Lord my soul
Schriftlezingen: Matteüs 20: 1-16 en Filippenzen 2: 1-7
Luisteren naar: NLB 538: 1 en 4; Onze Vader, YouTube
Samenzang:
Slotlied NLB 425 en Amen (3x)
Liturgie:
zie op de site van de kerk
1e collecte voor de kerk naar
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie naar
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
o.v.v. 2e collecte
3e collecte voor PKN Vredeswerk
IBAN: NL 10 ABNA 0444 444 777
o.v.v. collecte Vredesweek
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen
die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom
zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor
hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden.
Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door
onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in
Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over.

Diensten volgende week, 27/9:
10:00 uur, Grote– of Johanneskerk
Voorganger: ds. S.C. de Jong, Berkenwoude
18:30 uur, Grote– of Johanneskerk,
Sunday Night Hour
Spreker:
Diederik van Os
Band:
‘Prijs Hem’
Thema:
‘Wees Gerust’
Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd.
Het eerste en laatste lied zingen we met elkaar.
We kunnen van de overige liederen genieten door
te luisteren naar de band.
Helaas is er dit keer geen koffie/thee/limonade.
Wel kan er natuurlijk buiten, op afstand, nagekletst worden.
We zien jullie graag en neem gerust iemand mee!
Voor de Sunday Night Hour diensten willen we
jullie vragen een enquête in te vullen.
Hiermee kunnen we in kaart brengen hoe jullie
over de SHN diensten denken.
Middels deze uitslag kunnen we kijken, hoe we
de diensten nog aantrekkelijker kunnen maken.
https://tinyurl.com/y38ugv6a
Namens het SNH commissie, alvast bedankt.

Bloemen:
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar
Mw. J.D. (Janny) van Buren-Hoogerdijk
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan naar
mw. B. (Sjaan) Oosterom-de Vos
Agenda:
Iedere vrijdag
10:00 - 12:00 uur inloopochtend in de Ichthuskerk
Iedere zaterdag 09:00 - 12:00 uur inleveren oud papier, industrieterrein.
Vandaag (20 sept.) 14:00 uur zondagsschool, 1e keer van seizoen 2020/2021.
Ziekenhuisopnamen e.d.
Mw. M.K. (Ina) Schep-Mudde
Verpleeghuis Irishof, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda
Thuisgekomen uit het ziekenhuis:
Mw. J.D. (Janny) van Buren- Hoogerdijk
Denken we ook aan:
- Sanne de Heer,
Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen
- René de Jong,
Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht
- Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven
Predikant:

ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag
Scriba:
mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
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Samen zijn we sterker.
We hoeven niet allemaal voorop te lopen.
Dat mag ook in het midden zijn of aan het
eind, in de luwte, maar doe mee, neem een
taak op je! Meld je aan als nieuw lid van de
kerkenraad of voor een andere, jou liggende
taak.
Neem contact op met één van de
kerkenraadsleden of met de scriba via
telefoonnummer 660607 of via mail naar
scriba@pkn-lekkerkerk.nl.
Koster Grote– of Johanneskerk:
Teus Verkuil; tel. (0180) 663287
Koster Ichthuskerk ((september):
Teus Verkuil; tel. (0180) 663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
uiterlijk dinsdag 20 oktober 2020, 18:00 uur
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Van de kerkenraad
Sinds 2 augustus kunnen we met elkaar de kerkdiensten in de Grote- of Johanneskerk weer bezoeken.
De kerkenraad heeft hiervoor een aantal regels opgesteld die zijn gebaseerd op de landelijke regels van
het RIVM en de regels die de Protestantse Kerk heeft opgesteld.
Twee van deze regels zijn:
 Gezondheidscheck is verplicht bij meer dan 100 mensen binnen.
 Registratie is verplicht wanneer er gezongen wordt.
Omdat we in de reguliere diensten minder dan 100 mensen verwachten zal er vanaf zondag 20
september geen gezondheidscheck meer zijn bij de ingang van de kerk en zullen we de registratie
iets gaan aanpassen. Het is niet meer nodig om u vooraf aan te melden voor de dienst.
Wat doen we dan wel?
1. Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk. Bij ziekte of verkoudheid van uzelf of
iemand uit uw huishouden blijft u thuis.
2. We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel.
3. U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet. We willen het bezoek aan het toilet
in de kerk tot een minimum beperken.
4. Bij binnenkomst in de kerk liggen er papiertjes klaar waar u tijdens de dienst uw naam en telefoon
nummer op kunt schrijven. Neemt u zelf een pen mee.
5. In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen.
We gebruiken nog geen garderobe: u legt uw jas naast u op een stoel of bank.
6. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten.
Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
7. Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk.
Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten.
8. Bij de uitgang zal gecollecteerd worden. Bij de collectezakken staat ook een doos klaar waar u uw
papiertje kunt inleveren met uw naam en telefoonnummer erop.
We zien u graag tijdens één van onze diensten in de Grote- of Johanneskerk.

Dominee Rob Maas bij 'De Waard aan Tafel'
Vanaf donderdag 24 t/m dinsdag 29 september
kunt u kijken naar 'De Waard aan Tafel' van
RTV Krimpenerwaard.
Dominee Rob Maas wordt hier geïnterviewd
door Gert van den Berg. De uitzending is telkens om 10.00, 16.00, 18.00 en 21.00 uur.
Het interview is vanaf zaterdag 26 september
ook te zien op het YouTube kanaal van RTV
Krimpenerwaard.
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