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uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
Dienst bijwonen? Iedereen is welkom!

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Eerste Advent
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger: Jacqueline van Sprang, zie hiernaast
Organist: Elise Kreuk
Lector:
Anton Littel
Lezingen: Genesis 38: 6-30 en Matteüs 1: 1- 6
Zingen:
Psalm 92: 1 en 7
Luisteren: ‘Op U mijn Heiland’ - YouTube
Zingen:
NLB 157a: 1, 2 en 3 || NLB 157a: 4
Luisteren: NLB 462 - YouTube
Zingen:
NLB 452: 1 en 2 || Amen
Collecten:
1e collecte voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte voor Groot Onderhoud
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. Groot Onderhoud

Koffie drinken na de kerkdienst
In verband met het steeds stijgende
aantal Corona-besmettingen hebben
wij besloten tot nader order het pas
ingestelde koffie drinken na de kerkdienst niet door te laten gaan.
Namens het organiserende team,
Will Faber

Volgende week, 05/12, 10:00 uur
Ichthuskerk

Tweede Advent
Voorganger: ds. Rob Maas
Vandaag zou ds. Luci Schermers voorgaan als
vervanger voor ds. Esther van Schie, die zich
maandag moest afmelden.
Helaas moest, wegens ziekte, ds. Luci Schermers
zich vrijdagmiddag ook afmelden. Zij had de dienst
al helemaal voorbereid en uitgewerkt.
Gelukkig is Jacqueline van Sprang bereid gevonden om de dienst te leiden en de teksten/preek
van Luci voor te lezen.

Kerstproject
Advent is de tijd van vooruitkijken, uitzien
naar de toekomst van de Redder die hoop
brengt voor alle volken. Het kerstproject

‘Thuis in Bethlehem’
dat digitaal tijdens de kerkdiensten wordt gepresenteerd, gaat over de verhalen van het
leven van Ruth. Deze komen hierin centraal
te staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een
vluchteling.
De leiding van de kindernevendienst.
Bericht van overlijden

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als
groet van de gemeente naar
mw. M.L. (Miep) Booij-van den Berg
Er zijn bloemen uit het Jan van
Zwienenfonds gegaan naar
familie Van Schaik- Hoogenboom

Op vrijdag 26 november is rustig ingeslapen
Geertje Klerk-Muller, sinds 23 juli weduwe van
Jan Klerk.
Zij werd de laatste maanden verzorgd in verpleeghuis Tiendhove in Krimpen aan de IJssel.
Geertje Klerk was belijdend lid van onze gemeente en zij is 83 jaar oud geworden.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de
uitvaart zal plaatshebben.

Gezocht traphekje

De kerkrentmeesters willen voor de
trap in het Van Limborghzaaltje een
Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt is voor revalidatie naar Verpleeghuis traphekje plaatsen.
Heeft u een traphekje over of kent
Rijckehove gegaan. Het adres: Tjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle
u iemand die een traphekje over
aan den IJssel. Ze verblijft op afdeling Heidehof, kamer 6.
heeft, geef dat dan a.u.b. door aan
Ziekenhuisopname

Agenda
di 30-nov
vr 3-dec
di 7-dec
Predikant:

Adri van Vliet, tel. 0180-66272,
e-mail adrivanvliet@planet.nl of

Het model van het
hekje hoeft niet
per se overeen te
komen met de
afbeelding.

vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
19:30
Ichthuskerk diaconie
Jo Zwijnenburg, tel. 06-53907359,
10:00
Ichthuskerk inloopochtend
e-mail j.zwijnenburg@inter.nl.net
19:15
Ichthuskerk club 8-12 jaar
Koster Grote– of Johanneskerk:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
Koster Ichthuskerk (november):
vaste vrije dag: woensdag
Jan Schep, tel. (0180) 661329
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting
Scriba:
mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
onder de opsomming van de kerkdiensten.
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl
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