De dienst op Hemelvaartsdag, Grote– of Johanneskerk, 9:30 uur
Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger: ds. Rob Maas
Organist: Richard den Ouden
Lezing:
Lucas 24: 33-53
Zingen:
NLB 216: 1,2,3 || NLB 704: 1,2,3 || ‘Heer wij kijken omhoog’ (Sela) YouTube
NLB 686: 1,2,3 || NLB 149: 1,2
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor Plaatselijke Evangelisatie
U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de evangelisatiecommissie bij de Regiobank: IBAN: NL30 RBRB 0827 9855 76
o.v.v. collecte Hemelvaartsdag

Vakantie
Jacqueline van Sprang
Jacqueline is afwezig vanaf
heden t/m 17 juni.
In dringende gevallen kunt
u contact opnemen met
ds. Rob Maas, de scriba of
een van de ouderlingen.

Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag
Pastoraal werker:
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar
bijna altijd telefonisch bereikbaar

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

Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (mei):
Anton Littel, tel. (0180) 662872
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl
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De dienst van deze morgen,
Grote– of Johanneskerk

Volgende week, 29 mei,
10:00 uur

Grote– of Johanneskerk
Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorVoorganger:
ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
ds. Gerben van Manen,
Voorganger: ds. H. van Briemen-Cammeraat,
Amsterdam
Capelle aan de IJssel
Organist:
Elise Kreuk
Lector:
Eveline Molenaar
Lezingen: Lukas 24: 44-53 en Numeri 6: 22-27
Zingen:
NLB 479: 1 t/m 4 || NLB 139: 1,8,14 || NLB 103: 1,2,3 || NLB 841: 1,2
Opw. 378 || Lichtlied || NLB 875: 1,2,3 || NLB 415: 1,2,3 || NLB 723: 1 || NLB 416
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e Protestantse Kerk, Missionair werk IBAN: NL10 ABNA 0444 444 777
o.v.v. Collecte Missionair werk mei
Oog voor kinderen in pioniersplekken Bloemen
De bloemen uit de kerk
Kenmerkend voor pioniersplekken van
gaan naar als groet van
de Protestantse Kerk in Nederland is dat de gemeente naar
dhr. Peter de Knegt
zij aansluiting zoeken bij de leefwereld
van de bezoekers door het evangelie te
delen op een manier die bij hen past. Zo
hebben kinderen bij pioniersplek Het
Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek.
Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er
alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van
Ziekenhuisopname e.d.:
deze nieuwe vormen van kerk zijn door
mw. A.J. van der Wal-Nobel,
heel Nederland.
is voor revalidatie naar
Meer lezen:
kerkinactie.nl/collecterooster
Agenda
ma 23-mei
do 26-mei
vr 27-mei

Zorgpension De Molenhoeve,
Jan Blankenstraat 37,
2861BZ Bergambacht

vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering
07:00 Hemelvaartsdag, dauwtrappen voor de kerkdienst
10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Doop en belijdenis
De kerkenraad is blij u te berichten dat we op 5 juni, Pinkstermorgen, de Heilige Doop
willen bedienen aan Luuk de Jong, geboren 16 juni 2018, zoon van Bianca Nell en
Bert de Jong.

Ook willen we in die dienst Wendy Rutten, geboren 1 maart 1990 dopen, nadat zij belijdenis van het geloof heeft gedaan.

Dauwtrappen op Hemelvaarsdag in Lekkerkerk
Zoals u/jij inmiddels weet gaan we op Hemelvaartsdag, 26 mei, dauwtrappen.
Jong en oud zijn daarbij welkom. We verwachten ook deelnemers uit Berkenwoude
(Dorpskerk) en Krimpen aan de Lek (Ontmoetingskerk).
We starten vanaf het sportpark Weydehoeck.
De route daarheen is simpel: vanaf de rotonde in de provinciale weg (N210)
de eerste weg linksaf en daarna de eerste weg rechtsaf, de Weidelaan.
Na 350 m is voldoende parkeerruimte aan de rechterkant.
We starten om 7:00 uur in de morgen. We lopen uitsluitend op verharde wegen.
Neem wat te eten en te drinken mee. Onderweg zullen we een pauze inlassen.
Uiterlijk om 9:15 uur arriveren bij de Grote- of Johanneskerk.
De dienst begint om 9:30 uur. Ds. Rob Maas gaat voor.
Na de dienst is er koffiedrinken in de Ichthuskerk. Die is te voet goed te bereiken.
Deelnemers van buiten Lekkerkerk zullen zo nodig weer naar de parkeerplaats terug
geleid worden. Dat kan zijn na de wandeling, maar ook na het koffiedrinken.
In verband met de koffie en het ‘koekje’ willen we graag weten hoeveel deelnemers er
zullen zijn.
Het aantal deelnemers kan nog wel wat groter.
Na deze kerkdienst (22 mei) kunt u zich alsnog opgeven voor de wandeling!

Vrijwilligers gevraagd voor Oekraïners
Donderdag 28 april jl. is gestart met de huisvesting van vluchtelingen uit
Oekraïne in het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Geprobeerd wordt deze mensen - die de verschrikkingen in hun land zijn
ontvlucht – zo goed mogelijk een langdurige opvang te bieden.
Vanuit de overheid ontvangen zij “leefgeld” waarmee in principe eten,
kleding enz. moet kunnen worden gekocht. Voor kinderen is onderwijs
geregeld in vooralsnog Bergambacht en Gouda. Ouderen mogen in
principe aan het werk.
Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de samenstelling
van deze groep vluchtelingen zal zijn. In Lekkerkerk waren al eerder
vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht bij gastgezinnen.
Organisatie vrijwilligerswerk
In Lekkerkerk worden verschillende activiteiten in gang gezet voor deze
vluchtelingen. Verschillende organisaties gaan hiermee aan de slag.
Iedereen is zich er van bewust, dat “ergens” mee moet worden gestart
en gaandeweg moet worden ervaren welke activiteiten aanspreken en/
of haalbaar zijn.
Er is sprake van twee vormen van vrijwilligerswerk:
Buddys.
Organiseren en ondersteunen van activiteiten.
Als Buddy word je gekoppeld aan een vluchteling. Je bent dan een
maat, een vriend, een hulp voor de vluchteling en/of eventueel gastgezin. De tijdsbesteding is naar verwachting een halve dag per week.
Het organiseren en ondersteunen bij activiteiten richt zich op wat wij als
Protestantse Gemeente willen aanbieden.
Wat doet onze Protestantse Gemeente?
Ons voornemen is te starten met het wekelijks openstellen van de
Ichthuskerk op donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Er zal dan gezorgd
worden voor koffie/thee, het doen van een spelletje, een praatje, een
wandeling enz. Of simpel een plek bieden waar zij samen kunnen zijn.
Ook hier zal de ervaring moeten leren wat de beste invulling is.
Doet u mee?
Voor het bovenstaande zijn vrijwilligers nodig! Hoe meer hoe beter,
want dan komt het niet op de schouders van enkelen neer. Dagelijks
worden wij, maar ook de vluchtelingen geconfronteerd met de verschrikkelijke beelden. Wij kunnen helpen door een warm onthaal in Lekkerkerk te bieden.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:
aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl
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