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wanneer u een dienst bijwoont, neemt u dan s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

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 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk (juli): 
Jan den Ouden, tel. (0180) 662459 
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  

Volgende week, 22/08, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk  
Voorganger:  ds. Rob Maas 

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 
   Dienst bijwonen? Iedereen is welkom! Wel registreren. 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  

   
Voorganger:  Ds. M.A. Gouwens-de Gier, Schoonhoven  
Organist:  Richard den Ouden 
Schriftlezingen: Exodus 3: 1-14 
We zingen ingetogen: Lied 275: 1,2,3 || Lied 67: 1 || 
Lied 19: 3 || Lied 887: 1 (2x) || Lied: 423 || Amen 
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 Kerk in Actie Zending                                           

Bloemen: 
 
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag als groet van de gemeente 
naar mevr. J. (Co) Visser. 

 
 

   

Bericht van overlijden: 

Op 9 augustus is Janny  Mudde overleden. Ze was belijdend lid van onze 
gemeente en is 66 jaar oud geworden. 

Op 17 augustus zal zij worden begraven na een afscheidsdienst in de 
Grote- of Johanneskerk.  Deze dienst zal voor genodigden plaatsvinden, 
maar ook vanaf 10.25 uur te volgen zijn via: 
www.stoppelenburguitvaart.nl/livestream . Ook later via de gebruikelijke 
weg www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl 

Verhuisd: 

Mw. G. (Geertje) Klerk-Muller is deze week verhuisd naar Verpleeghuis 
Tiendhove, Patrijzenstraat 57, 2922GN Krimpen aan den IJssel. Zij woont 
daar op afd. Klaverblad, kamer nr 3. 

Ziekenhuisopnamen: 

Mw. J (Janny) de Graaf-Potuijt is opgenomen in het IJssellandziekenhuis, 
Prins Constantijnweg 2 ,2906 ZC Capelle a/d IJssel 

 

  Agenda          vergaderingen/evenementen  
dag datum aanv. plaats vergadering van  
vr 20-aug 10:00   Ichthus inloopochtend  

di 24-aug 19:30   diaconie   

Collecte Kerk in Actie – Zending 
(Pakistan) 2021 

In het islamitische Pakistan heb je het als 
christen niet gemakkelijk. Je wordt 
beschouwd als tweederangsburger, 
gediscrimineerd en geregeld kritisch 
bevraagd op je geloof. Dit maakt veel 
christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een 
bijbelschool die hen door middel van 
trainingen meer over de Bijbel leert, en ook 
laat zien hoe je je als christen staande kunt 
houden in de maatschappij. Jaarlijks doen 
ruim zesduizend mensen aan deze 
trainingen mee. Onder hen zijn veel 
jongeren! U kunt dit werk steunen door uw 
bijdrage over te maken op rekening  

NL89 ABNA 0457 457 457  
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. het projectnummer 'Z 009159' 
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