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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 11 april 2021-  jaargang 22  no. 15 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
           neemt u s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee indien u een kerkdienst bijwoont 

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, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 
Scriba:  mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 
   2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607 
   e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

U kunt thuis een kaars neerzetten en die aansteken op het moment dat 

de voorganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst. 
Voorganger:  Ds. W. Uijtdewilligen - Koenders, Nieuwerkerk a/d IJssel  

Organist:  Richard den Ouden 

Cantor:  Mariët Kroondijk 

Schriftlezing: Jesaja 26: 1-6 

Luisteren naar: NLB 287: 1 || NLB 287: 5  || NLB 645: 1, 2, 6 

   ‘Kijk eens om je heen’ YouTube || NLB 175: 1  

   NLB 636 YouTube || NLB 630: 1, 2, 4 

  

 

 

 

 

 

 

Collecten: 

1e collecte voor de kerk naar  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

2e collecte voor de diaconie  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 

3e collecte voor Plaatselijke Evangelisatie 

Uw bijdrage kunt u overmaken naar de bankrekening van de evangeli-

satiecommissie bij de Regiobank:  IBAN:NL30 RBRB 0827 9855 76 

      o.v.v. collecte 31 januari 2021  

Dienst volgende week, 18/04, 10:00 uur 

  Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds. Gerben van Manen,  Amsterdam 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk (april): 
Teus Verkuil, tel. (0180) 663287 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Inleveren kopij Ontmoeting: 
                 Zie Kerkwijzer, bladzijde 13 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Paascollecte 
 

Dit jaar is de opbrengst van deze bijzon-

dere collecte bestemd voor het onder-

houd van de Ichthuskerk.  

De komende tijd zal worden onderzocht 

met welke evenwichtige maatregelen 

snel energiekosten kunnen worden be-

spaard.  

Het samen met Ontmoeting bezorgde 

zakje wordt weer bij u opgehaald.  

Wanneer u een van de komende dien-

sten in de kerk mag bezoeken, dan kunt 

u het zakje ook in de collectezak doen. 

Sunday Night Hour 

 

Ook volgende week, om 18:30 uur, wordt er een  

online SNH dienst georganiseerd met als thema:  

  No longer slaves 

Je kunt deze online volgen via:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-

Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live 

Het wordt een combinatie van muziek door een 

aantal leden van de band Unify en een korte over-

denking door spreker Sjoerd Hogenbirk. 

Leuk als je deze dienst met ons meebeleeft! 

   Zie de poster op de achterkant. 

Dominee Rob Maas is van  

5 t/m 18 april  

afwezig i.v.m. vakantie. 
 

In dringende gevallen kunt u contact 

opnemen met Jacqueline van Sprang, 

de scriba of een van de ouderlingen.  

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen 

geef elkaar een hand, je bent niet alleen 

want wij moeten samen delen 

samen zingen, samen spelen, 

ook al zijn wij nog maar klein, 

samen spelen is pas fijn. 

Bloemen:  

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de 

gemeente naar  mw. A. (Aagje) Buijs-Nobel  

 

  Zij is weer thuis gekomen  

  uit het ziekenhuis. 

Er zijn bloemen van het Jan van Zwienenfonds  

gegaan naar mw. M.H. (Miep) van der Graaf-de Graaf  

 

Ziekenhuisopnamen: 
 

Er zijn bij ons geen ziekenhuisopnamen bekend. 

  Agenda          komende vergaderingen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

di 13-apr 20:00  diaconie   

ma 19-apr 20:00   kerkenraad   

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
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