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Volgende week, 9/10,
De dienst deze morgen, Ichthuskerk, Israëlzondag
10:00 uur Johanneskerk
Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorVoorganger:
ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
ds. Rob Maas
Voorganger: ds. A. Gooijer, Berkel en Rodenrijs
Orgel:
Elise Kreuk
Lector: Nico van Vliet
Lezingen: Deuteronomium 5:6 en 12-15 || Filemon (geheel)
Zingen:
NLB 314: 1,3 || NLB 657: 1,2,4 || NLB 725: 1,3,4 || Lichtlied
NLB 81: 1,8,12 || NLB 834: 1,2,3 || NLB 1010: 1,3,4 || NLB 723: 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 Groot Onderhoud
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. Groot Onderhoud
Langdurige verpleeghuis
opnamen 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,
2861DV Bergambacht:
- Mw. G. Borsje-Stout ( afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A)
Mw. B.M. Oosterom- de Vos (Afd.
Kasteelslot 1e etage kamer 33)
- Mw. C.J. Brand-van Erk
(Afd. Kasteelslot 1e etage kamer 43)
Zorgcentrum Wilgenhoven,
Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk:
- Mw. R. Broere –Slingerland
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Denken we ook aan:
- Sanne de Heer, Landgoed Hooge Burgh,
Spoorlaan 19 afd. Weideweg 11,
2470 AA Zwammerdam
- René de Jong, Zeeldraaier 17,
3363WD Sliedrecht
- Gerard Jan van Vliet,
G.J.v.Heuven Goedhartweg 2 2871 AZ
Schoonhoven
Thuisgekomen
- Dhr. P. (Peter) de Knegt
- Mw. D. (Dit) van der WalMaaijen

Verpleeghuis ‘De Westerweeren’
Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat
66, 2861 DB Bergambacht:
- Mw. A.C. van Dam -v.d. Graaf

- Mw. T. (Trees) Smaling

De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn, Zandrak 66 , 2924 BC
Krimpen aan den IJssel
- Mw. P. Burger-Stijnen

De bloemen uit de kerk
gaan als groet van de
gemeente naar
mw. D. (Dit) van der WalMaaijen

Mw. M. van Zwienen-Slappendel:
Eerste Industrieweg 6, 4921XJ Made.

Bloemen
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Bijbel en gesprek

Vanmorgen andere predikant

Vorig jaar zijn we met een groep gestart met een gespreksgroep rondom
Bijbel en (actuele) onderwerpen rondom (persoonlijk) geloof, samenleving, kerk en wat maar naar voren komt. In oktober willen we weer bij
elkaar komen. Ben je ook geïnteresseerd laat het dominee Maas dan
even weten.

Volgens het rooster zou vanmorgen
ds. Agnes Gooijer-Snel (predikant
van de Hoeksteen in Schoonhoven)
voorgaan, maar zij is helaas ziek.
Zij wordt vervangen door haar man,
ds. Aaldert Gooijer (predikant van
de Hervormde Gemeente in Berkel
en Rodenrijs).

Bij elkaar gaan eten - Aan Tafel
Dit jaar volgen we het jaarthema 'Aan Tafel'. In de diensten besteden we
aandacht aan het belang van het samen gemeente-zijn. Zondags komen
we samen voor geestelijk voedsel en iets te drinken achteraf. We eren
God en danken voor alles wat Hij ons heeft gegeven en geeft. Doordeweeks treffen we elkaar minder. Omdat eten een groot deel van ons
leven beslaat heeft de pioniersplek Het Baken in Woerden twee jaar
geleden een 'eet smakelijk' activiteit georganiseerd, met als vraag: geloven en eten, wat heeft dat met elkaar te maken?
Wij willen dat hier in de PG Lekkerkerk ook organiseren. Daarom willen
we de komende twee diensten 9 en 16 oktober 'lootjes' trekken. Net zoals wanneer we Sinterklaas vieren, maar dan nu lootjes trekken om met
elkaar te eten! In Woerden werd het een succes. Dus dachten we dat
kan in Lekkerkerk ook. Samen eten en dan samen groeien als gemeenschap en nieuwe contacten tussen mensen die anders niet vanzelf ontstaan!

Bedankt vrijwilligers!
We willen alvast een ieder hartelijk bedanken
die zich heeft opgegeven om op de woensdagochtenden tijdens de openstelling van de
Grote- of Johanneskerk aanwezig te zijn. Inmiddels beschikken we over een flink aantal mensen waardoor elk ongeveer 1 x per 2,5 a 3
maanden een ‘dienst’ draait. Fijn dat jullie op
deze manier een steentje bijdragen!

Na de dienst
koffie in de
Ontmoetingsruimte

Met elkaar eten, de tijd hebben voor elkaar is heel waardevol en tegelijk
schaars in ons leven waarin we vooral druk zijn. Eten, geloven en gemeenschap zijn heeft veel met elkaar te maken!
Komt u of kom je niet in de kerk of ben je er die twee zondagen niet en
wilt u wel meedoen, geef dat dan door aan dominee Rob Maas.

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
ma

3-okt

19:30

Ichthus Kerkenraad

di

4-okt

13:30

Ichthus Overleg contactpersonen wijk 1

wo
vr

5-okt
7-okt

09:30
10:00

Ichthus Vergadering DVO
Ichthus inloopochtend

Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar
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 (oktober):
Jan den Ouden, tel. (0180) 662459
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl
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