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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 

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  

De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 

     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  

Thema:  (on)schuldig  

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Orgel:  Richard den Ouden 

Lector: Anton Littel 

Lezingen: Leviticus 16: 29-34 en Lucas 18: 1-8 

Zingen: NLB 130: 1,3  ||  NLB 304: 1,2,3  ||  NLB 981: 1,4,5  ||  Lichtlied 

  NLB 909: 1  ||  NLB 909: 2,3  ||  NLB 974: 1,5  ||  NLB 885: 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 Kerk in Actie  IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457 

       o.v.v. Landbouw Indonesië 

Volgende week, 23/10,  
10:00 uur   

Grote– of Johanneskerk 
Voorganger: 

ds. G.E. van der Hout,  
Lekkerkerk 

 

Zending Indonesië,  
Wereldvoedseldag 
 

Op het Indonesische eiland 
Java wonen veel boerenge-
zinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. Met steun van 
Kerk in Actie helpt de Javaan-
se kerk hen om duurzaam te 
ondernemen en coöperaties 
op te zetten. Tijdens trainin-
gen worden christelijke waar-
den en normen gekoppeld 
aan het bedrijven van land-
bouw. Door de coöperaties 
raken boeren minder afhanke-
lijk van tussenhandelaren en 
krijgen ze een hogere prijs 
voor hun producten. Het pro-
ject is zo succesvol dat dit 
project wordt uitgebreid tot in 
Midden-Sulawesi. Helpt u 
mee? Geef in de collecte of 
maak uw gift over. 

Ouderenmiddag 
 

U bent weer uitgenodigd voor de oude-
renmiddag op aanstaande dinsdag,18 
oktober in de Ontmoetingsruimte van 
de Ichthuskerk. We kunnen dan luiste-
ren naar een presentatie door dhr. Han 
Karels uit Krimpen aan de IJssel over 
het werk van de politie in de grote stad 
in de 20

ste
 eeuw. Om 14.30 uur staat er 

een kopje thee voor u klaar en we  ho-
pen op een fijne ontmoeting met el-

kaar. Heeft u vervoer nodig? Belt u dan 
met Mariet Verkuil: tel 06-10251433 

Ziekenhuisopname 
 

Dhr. P. (Peter) de Knegt is helaas weer 
opgenomen in het Groene Hartziekenhuis, 
Postbus 1098, 2800 BB Gouda 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als 
groet van de gemeente naar  
mw.  N. (Nel) Stam-Balde 
 

Na de dienst   
koffie in  de  
Ichthuskerk 

Eet Smakelijk - Aan Tafel 

Vorige week hebben enkele tientallen ge-
meenteleden zich opgegeven om bij elkaar 
te gaan eten, door een briefje in te vullen en 
daarna een briefje uit de kookpan te pakken. 
Misschien was u er toen niet en wilt u ook 
meedoen. Dat kan. De briefjes met pen lig-
gen in de bank. Vul dat briefje in en zorg dat 
het aan het eind van de dienst in de bank 
aan het gangpad ligt, dan haalt dominee Rob 
Maas bij het uitgaan van de kerk de briefjes 
op en kunt u bij vertrek een briefje uit pak-
ken. Voor meer informatie over dit project zie 
de vorige Zondagsbrief. 

Michazondag 

Vandaag is het Michazondag. Wat is dat? Het is een zondag georganiseerd door  
Micha Nederland. 
Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en 
activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én 
ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet 
Micha: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets 
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je 
God.” (Micha 6: 8) 
In de keuze van de lezingen en de uitwerking ervan in de verkondiging wordt met deze 
Michazondag rekening gehouden. Het thema van de dienst is (on)schuldig. Het thema 
van de Michazondag is on/off schuldig met als ondertitel en bespreekpunt 'Voel jij je 
thuis in een schuldig systeem?'. Dé grote uitdaging van deze Michazondag is aan de 
ene kant voorkomen dat wij onrecht makkelijk vergeten en het leven ongewijzigd 
voortzetten, en aan de andere kant voorkomen dat we ontmoedigd raken omdat recht 
doen in onze samenleving zo lastig is. In het gedeelte dat wij lezen uit het Lucasevan-
gelie komt dit thema 'je recht krijgen' aan de orde. We mogen daarnaast weten dat we 
in Christus vrijgemaakt zijn van schuld over alles wat in ons leven niet is zoals het in 
het Licht van Christus zou moeten zijn. Daarom ook de lezing over de Grote Verzoendag 
(Jom Kipoer), de belangrijkste en heiligste dag in het jodendom (dit jaar op 5 oktober). 
Jom Kipoer is een dag van inkeer en bezinning. Dan doet de Jood aan zelfanalyse, 
zelfbeoordeling en zelfverbetering. Al de zonden tussen mens en God worden door 
God weggewassen, verzoend, vergeven. Een mooie dag! 

Rooster oud papier 
 

Het is al weer oktober en over een maand gaan we 

het rooster voor 2023 weer invullen. We hebben nog 

steeds te weinig mensen om het rooster goed in te 

vullen. Bij deze een oproep aan allen om mee te 

doen. Vooral de jeugd vanaf een jaar of 17 en de da-

mes zijn nog slecht vertegenwoordigd.  De fysieke 

inspanning is niet heel groot en je staat steeds samen 

zodat je bepaalde dingen ook aan je collega over kan 

laten. Het rooster wordt ingevuld op basis van 2 zater-

dagen per jaar van 9 tot 12 uur.  

Ik zie de aanmeldingen graag tegemoet 

op mariusslingerland@gmail.com of op 0619883053.  

 di 18-okt 14:30 Ichthuskerk ouderenmiddag 

wo 19-okt   vergadering kerkrentmeesters 

vr 21-okt 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Agenda 
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mailto:mariusslingerland@gmail.com

