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De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Woensdag 2/11, 19:00 uur

Dankdienst v. gewas en arbeid
Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorIchthuskerk
ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger: ds. M. Gouwens-de Gier, Schoonhoven
Voorganger: ds. Rob Maas
Orgel:
Mariet Verkuil
Volgende week, 6/11,
10:00 uur, Kinderdienst
Lector:
Harmen Lebbink
Ichthuskerk
Lezingen: Jesaja 5: 1-4 en Lucas 13: 1-9
Voorganger:
ds. Rob Maas
Zingen:
NLB 975: 1,3 || NLB 31: 1,3 || NLB 305
Lichtlied || NLB 80: 4,5 || NLB 938 || 841: 1,2 || NLB 722
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor onderhoud orgels
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. onderhoud orgels
Pauline Seebregts speelt haar voorstelling ‘Schuilplaats voor Eenzaamheid’
Vanmiddag 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.

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,
4 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

Kerk in Aktie, collecte 2 november 2022,
Dankdag, werelddiaconaat – Pakistan

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan
Op het Pakistaanse platteland werken veel als groet van de gemeente naar
landloze boeren als dagloner.
mw. A.C. (Adrie) Ottingh-Jonker
Elke dag moeten ze opnieuw werk zien
te vinden. Ze verdienen te weinig om hun
Er zijn Jan van Zwiefamilie te onderhouden.
nenfonds-bloemen
Kerk in Actie helpt hen met een training en
gegaan naar
startkapitaal om een onderneming te starten dhr. C.N. Michels,
in bijvoorbeeld de verkoop van groenten of die geopereerd is aan
melk, of in het repareren van fietsen of mo- zijn heup. Hij komt één
biele telefoons.
dezer dagen weer thuis.
Boeren die wel een stukje land hebben, krij- De uitslag van de ongen begeleiding om hun opbrengst te verbe- derzoeken krijgt hij
teren en hun inkomen te verhogen.
waarschijnlijk over 2 weken.
U kunt hen helpen met uw bijdrage op
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie te Utrecht,
Voedselbank
o.v.v. projectnummer
PLUS W 009309.
Volgende week zondag is het de eerste zonHartelijk dank!
dag van de maand. U kunt een product van
de maand inleveren voor de voedselbank.
Voor november is dat een pak (of zak) rijst.
Na de dienst
koffie in de
Ichthuskerk

vr
ma

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
4-nov 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje
7-nov 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering

Dorcas Voedselactie: iedereen kan meedoen!
Mensen die achtergesteld worden in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet.
Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een voedselpakket is meer dan welkom. Dit jaar zamelen we
geld in om in de landen zelf de pakketten te kopen. We brengen ze zo snel mogelijk bij
hen die leven in extreme armoede. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om
hen geven.

Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door te geven met de 2 e collecte van 6 november
die de diaconie voor de Dorcas Voedselactie bestemd.
U kunt een QR-code op bijgaand blad scannen om direct een heel, een half of een
kwart voedselpakket te schenken.
Ook kan dat via de digitale collectebus:
https://dorcas.nl/acties/diaconie-pkn-te-lekkerkerk.
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