Startzaterdag 10 september

Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 14 augustus 2022 - jaargang 23 no. 31

Zaterdag 10 september hopen we er met elkaar weer een heel gezellige middag en avond van te maken. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom in/bij de
Ichthuskerk.
In of bij de Ichthuskerk (afhankelijk van het
weer) is er een gezellig samenzijn waarbij
diverse versies van het monopoly spel gespeeld kunnen worden.

De sjoelbak is uiteraard ook van de partij. Voor de echte fanatieke sportievelingen wordt er een levend monopoly per fiets
georganiseerd. Tussendoor is er uiteraard genoeg tijd voor een
hapje en een drankje. Deze activiteiten zijn voor iedereen! Jong
tot oud!
Als iedereen is uitgespeeld en trek heeft gekregen
wordt het tijd om de barbecue aan te steken. Voor
zover nog niet aanwezig raden wij u aan om voor dit
eetfestijn om 17.30 uur bij de Ichthuskerk te zijn.
Omdat we zeker willen weten dat er voldoende is om
alle buikjes te vullen, verzoeken wij u hiervoor op te
geven via het mailadres gertjanjonk@gmail.com of
een berichtje of belletje naar 06 50 43 51 67
(uiterlijk 7 september 2022).
Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteiten, wel
is er gelegenheid voor het geven van een vrije gift.
Na het eten kunnen we uitbuiken in het jeugdhonk, nieuwe locatie Ichthuskerk. Hier wordt na lange tijd weer een
soos voor alle leeftijden georganiseerd.
Voor alle activiteiten geldt, neem gerust iemand mee!
Graag tot ziens!

uitzending kerkdiensten: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Volgende week, 21/8,
10:00 uur

Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorGrote– of Johanneskerk
ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger:
Voorganger: mw. Th. Verspui, Rhenen
ds. A. Roding-Schilt,
Orgel:
Mariet Verkuil
Lector: Nico van Vliet
Schoonhoven
Lezingen: Jesaja 65: 17-25 en Lucas 12: 32-40
Zingen:
NLB 221:3 || NLB 281: 1,2,5 || NLB 893 || NLB 816 || NLB 1001
NLB 362: 1,3 || AMEN
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor Kerk in Actie, Zending IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Collecte Zomerzending
Egypte: De kerk staat op tegen
armoede in het dorp
Op het uitgestrekte platteland van
Egypte is er veel armoede. Met een
groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de
dorpelingen om hun armoede zelf te lijf
te gaan en te werken aan een betere
toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie
tot vijf jaar lang samen met de inwoners
aan betere gezondheidszorg, onderwijs
en werkgelegenheid. Er worden ook
alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Vakantie ds. Rob Maas
Dominee Rob Maas is van
25 juli t/m 21 augustus met vakantie.
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Jacqueline van Sprang,
de scriba of één van de ouderlingen.

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan als groet
van de gemeente naar
mw. M.L. (Miep) Booij-van den Berg

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkinegypte
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
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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

Voedselbank
Op zondag 7 aug. zijn 25 potten/pakjes
pastasaus ingezameld voor de voedselbank.
Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt
namens de diaconie en de voedselbank.
Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
vr 20-aug 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Na de
dienst
koffie
in de

Langdurige verpleeghuisopnamen
buiten Lekkerkerk:
De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek:
- Mw. P.F. Broere- van Sprang
- Dhr H. Polderman de Jong
Slothoven, Poorthuisstraat 23, 2861DVBergambacht:
- Mw. G. Borsje-Stout ( afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A)
- Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom- de Vos (Afd. Kasteelslot 1e etage kamer 33)
- Mw. C.J. (Corrie) Brand-van Erk (Afd. Kasteelslot 1e etage kamer 43)
Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL 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

Startzaterdag zie ommezijde

Ook mw. M. (Tiny) van Zwienen-Slappendel
kon niet meer zelfstandig in haar eigen huis
blijven wonen. Ze heeft buiten Lekkerkerk
een veilige woonplek gevonden.
Correspondentieadres:
Eerste Industrieweg 6, 4921XJ Made.
Denken we ook aan:
Sanne de Heer,
Landgoed Hooge Burgh,
Spoorlaan 19 afd. Weideweg 11
2470 AA Zwammerdam
René de Jong,
Zeeldraaier 17,
3363 WD Sliedrecht
Gerard Jan van Vliet,
G.J.v.Heuven Goedhartweg 2
2871 AZ Schoonhoven
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Dhr. P. (Peter) de Knegt
is nog steeds voor
revalidatie in de
Ronssehof,
Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda
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