Zondagsbrief

Dominee Rob Maas
afwezig
Vanwege vakantie is
dominee Rob Maas
van 24 tot en met 30
oktober afwezig. In
dringende gevallen
kunt u contact opnemen met Jacqueline
van Sprang of één
van de ouderlingen.
Eet Smakelijk - Aan Tafel
De afgelopen twee weken hebben tientallen gemeenteleden zich opgegeven om bij
elkaar te gaan eten. Wat dat betreft is het prettig dat dit zo goed is opgepakt. Dank
daarvoor. Misschien ben je al bij iemand gaan eten? Omdat het een project is om
elkaar beter te leren kennen is het ook fijn om te horen wat de ervaringen zijn. Mijn
vraag is om daar (kort) iets over te schrijven en mij toe te sturen. Dan kunnen we dat
(indien gewenst anoniem) plaatsen in de Zondagsbrief of in Ontmoeting. Je kunt het
naar mij e-mailen of via Whatsapp sturen (of per post).
Ds. Rob Maas
Pauline Seebregts speelt haar voorstelling ‘Schuilplaats voor Eenzaamheid’
Op zondagmiddag 30 oktober speelt op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk
en omstreken Pauline Seebregts haar Voorstelling ‘Schuilplaats voor Eenzaamheid’.
Een voorstelling met verhalen van ‘gewone’ mensen. Over wat eenzaamheid met je
doet. En de vraag of eenzaamheid misschien toch ook een geschenk in zich draagt.
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met
anderen, of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid
gaat vaak gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet,
angst, zinloosheid en soms treden er ook lichamelijke en psychische klachten op.
Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien
of je eenzaam bent. De één heeft er ook minder last van dan de ander. In de voorstelling haalt Pauline Seebregts verhalen op van mensen, jong en oud, wat doet het met
je en hoe is het zover gekomen. De integere en waargebeurde verhalen worden met
warmte, een glimlach en een kwinkslag verteld. Verhalen om over na te denken en die
soms ook zachtjes ontroeren. De voorstelling begint om 15:00 uur en vindt plaats in onze
Grote- of Johanneskerk, De toegang is vrij. Na afloop is er een open schaalcollecte.
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
Pastoraal werker:
Koster Ichthuskerk (oktober):
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095 Jan den Ouden, tel. (0180) 662459
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
vaste werkdag: dinsdag,
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
2 maar bijna altijd telefonisch bereikbaar
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl
Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
bijna altijd telefonisch bereikbaar

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 23 oktober 2022 - jaargang 23 no. 41
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De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Volgende week, 30/10,

Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor10:00 uur
ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Grote– of Johanneskerk
Voorganger: ds. G.E. van der Hout, Lekkerkerk
Voorganger:
ds. M. Gouwens-de Gier,
Orgel:
Elise Kreuk
Schoonhoven
Lector:
Harmen Lebbink
Lezing:
Galaten 2: 15-21
Zingen:
NLB 908: 4 || NLB 19: 1,2 || NLB 19: 3 || NLB 19: 4,6 || Lichtlied
NLB 147: 4,5,7 || Liedboek der Kerken (oude liedboek) 221: 2,3
NLB 913: 1,4 || NLB 578: 1.2.5.6
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor het N.B.G.
IBAN: NL74 SNSB 0266 3808 08
Bericht van overlijden (op 16/10 afgekondigd)

Ziekenhuisopname

Op 14 oktober is overleden
Johanna Annigje van den Heuvel-van Donk.
Zij woonde Burg. vd Willigenstraat 12 en is
96 jaar oud geworden. Zij was belijdend lid
van onze gemeente. De crematie heeft
plaatsgevonden in besloten kring.

Dhr. P. (Peter) de Knegt is nu nog
in het ziekenhuis in Gouda, maar
mag morgen (24/10) weer naar huis.

Bericht van overlijden
Op 20 oktober is overleden
mw. Judith de Waard-Zwartbol.
Zij heeft gewoond aan de Julianastraat 43,
maar verbleef de laatste tijd in de Breeje
Hendrick. Zij is 89 jaar oud geworden.
Op zaterdag 29 oktober, van 10:15 tot 11:00
uur zal er gelegenheid zijn de familie te condoleren in het uitvaartcentrum aan de Burgemeester v.d. Willigenstraat, waarna om 11:15
uur aldaar een afscheidsdienst gehouden zal
worden.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de
algemene begraafplaats in Lekkerkerk.
Na de dienst
koffie in de
Ichthuskerk

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan
als groet van de gemeente
naar dhr. J.W. (Jan) de Kok
Er zijn Jan van Zwienenfondsbloemen gegaan naar
mw. L.(Lenie) van IJzeren-Mudde

en naar
dhr. J.M. (Jan Maarten) van der
Steen, De Redoute 68,
Stad aan ‘t Haringvliet.

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
di 25-okt 11:00 Ichthuskerk Seniorengesprekskring
vr 28-okt 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

