Nog steeds worden vrijwilligers
gevraagd voor Oekraïners
Doet u mee?
Voor de opvang ondersteuning van
de vluchtelingen uit Oekraïne 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

Voedselbank

Op zondag 3 juli
zijn 29 pakken
ontbijtgraan ingezameld voor
de voedselbank.
Alle gevers en
geefsters hartelijk bedankt namens de diaconie en de voedselbank.

Voel jij of voelt u zich geroepen
om een vacature in te vullen,
neem dan contact op met onze
scriba Martine Sluimer via
scriba@pkn-lekkerkerk.nl
of met één van beide voorzitters
van de kerkenraad, te weten;
Mariet Verkuijl via
teusenmariet@hotmail.com of
Harmen Lebbink via
h.lebbink@online.nl

Wij horen graag van jou/u!

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 10 juli 2022 - jaargang 23 no. 28
uitzending kerkdiensten: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Volgende week, 17 juli,
10:00 uur

Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorGrote– of Johanneskerk
ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger:
Thema:
Zien, voelen en handelen
ds. Rob Maas
Voorganger: ds. Rob Maas
Orgel:
Marc Zorge
Lector: Eveline Molenaar
Lezingen: Deuteronomium 30: 9-14 en Lucas 10: 21 en 25-37
Zingen:
NLB 119: 1,6 || NLB 871: 1,2,3,4 || NLB 316: 1,4 || NLB 320: 1,2,3
NLB 841: 1,2 || NLB 416: 1,3 || NLB 653: 1,4,7
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor onderhoud gebouwen IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. onderhoud gebouwen
Bericht van overlijden

We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het startweekend. Voor zaterdag 10 september 2022 hebben wij weer een
aantal gezellige en sportieve activiteiten bedacht. Uiteraard van
jong tot oud en voor ieder wat wils. En natuurlijk wordt er na afloop van het middagprogramma weer voor heerlijk eten gezorgd.
De activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die wil aansluiten dus
neem gezellig iemand mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Omdat u/je dit niet wil missen willen we u/je vragen 10 september
vanaf 14.00 uur alvast in de agenda te reserveren. Er zijn geen
kosten verbonden aan de activiteiten en aan het eten. Na het
eten is er wel de mogelijkheid om een vrije gift in de bus te doen.
Meer informatie volgt. Hou de Zondagsbrief vanaf augustus goed
in de gaten!

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

Zondagsbrief

Zie de oproep in de drie voorgaande Zondagsbrieven.

Startzaterdag!!

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

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 (juli):
Henk Klerk, tel. (0180) 663384
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Op 5 juli is overleden Maria Josepha Willemina Plantinga-Vuijk. Zij woonde
Kamerlingh Onnessingel 48 en is 90 jaar oud geworden. Zij was belijdend lid
van onze gemeente. De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op
maandag 11 juli om 13.00 uur in de Grote-of Johanneskerk. Aansluitend (ca
14.30 uur) zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene begraafplaats in
Lekkerkerk. Na de begrafenis is er (vanaf ca. 15.00 uur) gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum aan de Burg vd Willigenstraat 37b. De dienst zal
rechtstreeks en ook later te volgen zijn via www.stoppelenburguitvaart.nl/
livestream/MiesPlantinga-Vuijk
Ziekenhuisopnamen:
Dhr. P. (Peter) de Knegt
en mw. B.M. (Sjanie)
Benschop-Bot
zijn nog altijd voor
revalidatie in de
Ronssehof,
Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda

Bloemen:
De bloemen uit de kerk
gaan naar familie
(Wim en Corrie) den Hartog.
Er zijn Jan van Zwienenfondsbloemen gegaan naar
mw. C.M. (Corrie) Bouwen-Buizer.

Ichthuskerk.
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Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
15-jul 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

