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De dienst van deze morgen, Ichthuskerk
Volgende week, 10 april
5e zondag 40dagentijd, Sunday Hour dienst Grote– of Johanneskerk
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten,die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars
van verbondenheid aansteekt.

thema:

“Kom tot de Vader”

10:00 uur

Palmpasen

Voorganger:
ds. H.M. de Jong, Rotterdam

Spreker:
Band:
Lezingen:
Zingen:

ds. Rob Maas
Fisherman’s Band
Lucas 16: 17-24 en Mattheüs 5: 43-48
Opw. 573 || Opw. 399 || Opw. 630 || Opw. 136 || Opw. 599
NLB 1006 || Opw. 609 || NLB 416 || Opw. 589
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor Verwarmingskosten
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v.
Verwarmingskosten
Zit u er ook bij voorkeur warmpjes bij?
Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk:

De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek:
- Mw. P.F. Broere-van Sprang en ook
- Dhr. H. Polderman de Jong
Slothove, Poorthuisstraat 23, 2861 DV Bergambacht:
- Mw. G. Borsje-Stout (afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A)
- Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom-de Vos
Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821 XL Stolwijk:
- Mw. R. Broere-Slingerland
Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104,
Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht:
- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf
De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn
Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel
- Mw. P. Burger-Stijnen
Ook noemen wij:

- Sanne de Heer,
Landgoed Hooge Burch, Spoorlaan 19, afd. Weideweg 11, 2470 AA Zwammerdam
- René de Jong,
4

Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht

- Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2,
2871 AZ Schoonhoven

Blijf(t) jij/u na
de dienst ook
koffiedrinken?

Thuisgekomen, bloemen

Mw. A. (Aagje)
Eikelboom-Hofland is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
De bloemen uit de kerk gaan
naar haar.
Er zijn Jan van Zwienenfondsbloemen gegaan naar
dhr. G. ( Gerrit) Cieremans

Vanmiddag: Zinzondag VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken

Palmpasen

Foto’s Ichthuskerk Ouderenmiddag

Vanmiddag verzorgt dominee Wouter Slob uit Zuidlaren een lezing over zijn boek
‘Van God spreken’.
Het atheïsme ontkent in grote lijnen het bestaan van God. Een aantal atheïstische
filosofen denken hier toch anders over. De vraag naar het bestaan van God zullen ze
vlot ontkennen, maar niet dat het christelijk geloof betekenisvol zou zijn. Met opmerkelijke ijver en gretigheid wordt de christelijke boodschap herontdekt. De theologie lijkt
wat terughoudend bij deze interesse; vreemd genoeg. Er zou toch alle reden zijn om
deze lijn van denken ook theologisch te doordenken en op te nemen. Mogelijk dat er
daarmee weer ruimte komt om een ooit-verlaten geloof weer nieuw leven in te blazen.
Theoloog en filosoof Wouter Slob wil af van het debat tussen theïsten en atheïsten.
‘In het geloof zouden we niet over God, maar van God moeten spreken,’ vindt hij.
Voor de vraag of God bestaat, naar de vraag wat Hij betekent.
Wouter Slob, predikant van de Laarkerk in Zuidlaren (PKN), is tien jaar als bijzonder
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden geweest.
Het boekje ‘Van God spreken’ markeert zijn afscheid als hoogleraar en heeft overal
goede recensies gekregen.
De lezing vindt plaats in onze Grote- of Johanneskerk. Aanvang 15.00 uur.
De toegang is vrij; ook de koffie en thee. Na afloop is er een open schaalcollecte.

Volgende week zondag 10 april
is het Palmzondag. Met dank
aan Wout Klerk, die voor ons
mooie nieuwe kruizen van hout
heeft gemaakt, kunnen we
weer palmpasenstokken gaan
versieren met de kinderen van
de kindernevendienst.
Jullie zijn hiervoor van harte
welkom, tot dan!

Jan en Lijda den
Ouden zijn nog op
zoek naar foto’s van
de bouw van de
Ichthuskerk. Mocht
u er een paar hebben, dan zouden zij
die graag willen lenen en/of kopiëren.
Alvast hartelijk
dank. voor uw medewerking.

Ziekenhuisopname

Soberheidsmaaltijd dinsdag 5 april

Mw. M.H. (Miep)
van der Graaf-de Graaf
kreeg in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht een nieuwe
heup. In Utrecht, omdat de
wachtlijsten in de ziekenhuizen
dichterbij erg lang waren en ze
daar snel terecht kon.
Op dit moment verblijft ze in
Aafje Zorghotel in Rotterdam
om te revalideren.

Aanstaande dinsdag bent u van harte welkom bij
de vierde en laatste soberheidsmaaltijd in deze
veertigdagentijd. Ook deze maaltijd bestaat uit
(verschillende soorten) soep en stokbrood.
Deelname is gratis, maar er wordt wel een collecte
gehouden voor de opvang van straatkinderen in
Lins (Brazilië). De maaltijd wordt gehouden in de
Ichthuskerk van 18.00 tot 19.00 uur.
Komt u / kom jij ook?
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wo
vr

Agenda
5-apr
6-apr
8-apr

vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
18:00 Ichthuskerk soberheidsmaaltijd
09:30 Ichthuskerk DVO Paasviering
10:00 Ichthuskerk Inloopochtend

Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag

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

Pastoraal werker:
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (april):
Evert Simons, tel. (0180) 663940
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl
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Marlies en Miranda

Op dinsdag 12 april komen we
weer bij elkaar in de Ichthuskerk voor een passie- en
paasviering. Zoals gebruikelijk
beginnen we om 14.30 uur
met een kopje thee of koffie.
Heeft u vervoer nodig, neem
dan contact op met Mariet
Verkuil: tel 06-10251433.
Breng gerust een vriend(in) of
buurman/vrouw mee. Welkom!

5e zondag in de veertigdagentijd
Lucas 20: 9-19
Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, was zich in 1942
ten volle bewust van het lot dat haar wachtte.
In haar dagboek Het verstoorde leven schrijft ze aangrijpend prachtig over aanvaarding en het goede blijven zoeken in de steeds vijandigere omgeving. Het blijven zien
van de ander als mens is één van sleutels. Menselijkheid
te midden van ontmenselijking. En al zou er nog maar
één fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard
zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele
barbaarse bende en om die éne fatsoenlijke Duitser zou
men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een geheel volk.
( De rank en de druiven horen bij elkaar, werken in
Zijn wijngaard.)

Zondag Judica [joe-di-ka]
Vandaag is het de vijfde
zondag in de 40dagentijd,
zondag Judica.
Het Latijnse woord ‘judica’
betekent:
“Oordeel, spreek recht”.
In Psalm 43:1 staat:
“Doe mij recht, o God”.
Voor al het leed dat ons
en deze wereld treft vragen wij God om recht te
doen.

Inpakkers (m/v) gevraagd voor inzameling Oekraïne
Op zaterdag 9 april organiseert onze zustergemeente ‘t Venster weer een actie voor
Oekraïne. Eind april hopen ze met een vrachtwagen naar Oekraïne te gaan. Van een
groothandel hebben ze 21 pallets voedsel ontvangen.
Dit moet in dozen gepakt worden en dat zal gebeuren vanuit een loods op het industrieterrein.
Het zou mooi zijn als vanuit onze gemeente ook nu weer mensen (ook jongeren) mee
willen helpen. Tijd en plaats horen jullie nog.
Opgeven kan via Erik Verhoeff, 0622443536 of Mariet Verkuil 0610251433.
Alvast bedankt!!!

Stiltewandeling
Helaas gaat de stiltewandeling op zaterdag 9 april niet door.
Ds. Mariëlle van Waardenberg moet de komende weken rust houden en daarom is
besloten de wandeling uit te stellen tot later dit jaar. We richten ons daarom nu op het
dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Informatie daarover volgt later.
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