Startzaterdag 10 september

Zondagsbrief

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! Van 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!
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 (augustus):
Arie Kloot, tel. (0180) 662415
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 21 augustus 2022 - jaargang 23 no. 32
uitzending kerkdiensten: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Volgende week, 28/8,
10:00 uur

Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorGrote– of Johanneskerk
ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven
Voorganger:
Orgel:
Richard den Ouden
Lector: Anton Littel
ds. Rob Maas
Lezingen: Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: 22-30
Zingen:
NLB 283:1,2,4,5 || NLB 975: 1 || NLB 8b || Lichtlied || NLB 452: 1,2
NLB 452: 3 || NLB 975: 3,4 || NLB 969 || AMEN
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor Groot Onderhuod
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. Groot Onderhoud
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan als
groet van de gemeente naar
mw. A. (Adrie) Zwijnenburg-Stehouwer

Uit het Jan van Zwienenfonds
zijn bloemen gegaan naar
- Mw. B. (Sjaan) Oosterom-de Vos,
en
- Dhr. H. (Henk) van Tol
Zieken
Dhr. C.G. (Clement) Tipker
werd deze week opgenomen in het EMC,
Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.
Het is niet ondenkbaar dat hij een dezer
dagen weer naar huis kan.

Dhr. P. (Peter) de Knegt
is nog steeds voor
revalidatie in de
Ronssehof,
Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
vr 27-aug 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

Na de
dienst
koffie
in de

Expositie Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

Start nieuw JV-Seizoen
Op vrijdagavond 2 september willen we het
nieuwe JV-seizoen starten met een gezellige
Barbecue voor alle jongeren vanaf 12 jaar,
ofwel voor de jongeren die naar Faith4U
(12+) gaan en de jongeren die naar de JV
(16+) gaan. Wij willen jou hier graag voor
uitnodigen en hopen jullie ook bij de rest
van de activiteiten dit seizoen te zien.
Voor de Meet & Eat avonden zijn we nog op
zoek naar gastgezinnen waar we mogen
komen eten en die eventueel een onderwerp voor ons voor zouden willen bereiden.
Deze avonden starten om 18:30. Lijkt het
u/je leuk om ons een keer te ontvangen?
Aanmelden kan bij Wendy (0642175714) of
Neline (0640008817) en voor eventuele vragen over de JV of de planning voor komend
seizoen kunnen jullie ons uiteraard ook benaderen.
We hebben een gezamenlijke WhatsAppgroep waarin we de avonden nogmaals
aankondigen en zullen vermelden waar en
hoe laat we afspreken. Wil je vast in deze
groep, stuur ons dan vooral een appje.
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In de maand september is er een bijzondere expositie te zien in de Ontmoetingskerk
van Krimpen aan de Lek.
Het betreft werken van Anneke Kaai die zich bij een reeks van 15 schilderijen liet inspireren door de Psalmen.
Anneke Kaai is opgeleid aan de Rietveld Academie en legde zich na haar studie toe
op werken met Bijbelse thema’s. Behalve in Nederland was haar werk te zien in
Duitsland, Zwitserland, Engeland, Spanje, Amerika en Zuid-Afrika.
De Ontmoetingskerk hoopt vele kunstliefhebbers van binnen en vooral van buiten
Krimpen aan de Lek te mogen verwelkomen.
Deze expositie was een stille wens van ds. Luci Schermers die in oktober met pensioen gaat. Nu zij afscheid neemt, biedt de Ontmoetingskerk haar deze expositie aan,
met de bedoeling dat velen ervan kunnen genieten.
De kerk is in september in de weekends open, zaterdags van 11.00 tot 15.00 uur en
zondags van 11.00 tot 12.00 uur en afwisselend op woensdagen en donderdagen. zie
daarvoor de website http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl
Adres Ontmoetingskerk: Hoofdstraat 90, 2931 CL Krimpen aan de Lek.
Tevens is er een film te zien over de architectuur van de kerk. De toegang is gratis.
Grote of Johanneskerk
elke woensdagochtend open
Met ingang van woensdag 14
september a.s. is de Grote of Johanneskerk elke woensdagochtend van
10 tot 12.30 uur open.
De kerkenraad hoopt dat de dorpskerk daardoor kan bijdragen aan het
dorpsleven en vindplaats kan zijn van
geloof, hoop en liefde.
Ds. Rob Maas is in principe ook elke
woensdag aanwezig. Er kan ook tevoren een afspraak worden gemaakt.
We zoeken nog enkele vrijwilligers
Wie kan en wil enkele keren op
woensdagochtend aanwezig zijn??
Het kost weinig moeite en ook hier
geldt: vele “handen” maken licht
werk. Leeftijd geen bezwaar.
Aanmelden kan bij Leendert van
Everdingen, tel.: 06-28802474, één
van de andere kerkenraadsleden of
mail naar: scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Wekelijks wordt in de Zondagsbrief
de agenda geplaatst.
De JV stuurde deze week een uitgebreid overzicht van de komende
activiteiten, tot zelfs na de jaarwisseling. Dat is een prachtig voorbeeld om te volgen.
Stuur uw gegevens over vergaderingen, bijeenkomsten, etentjes en
andere evenementen op aan
zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
en later vindt u per week uw activiteiten terug in de agenda.
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