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Volgende week zondag 20 november is de
laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Dan gedenken we onze overleden gemeenteleden en is er ruimte voor een ieder die
een dierbare moet missen.
We weten, ook wanneer het langer geleden
is, dat het gemis niet verdwijnt.
In deze dienst gaan dominee Rob Maas en
Jacqueline van Sprang voor
en zal Interkerkelijk Koor Militia Christi
medewerking verlenen.
Dat is voor het eerst weer sinds Corona, dat
veel kooroptredens onmogelijk maakte.
Fijn dat zij er weer bij zijn.
Het thema van de dienst is 'Thuiskomen'.

De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Heilig Avondmaal
Thema:
Voorganger:
Orgel:
Lector:
Lezingen:
Zingen:

Volgende week, 20/11,
10:00 uur, Gedachtenisdienst
Grote– of Johanneskerk
Voorgangers: ds. Rob Maas en
Jacqueline van Sprang

Ik zal er voor je zijn
ds. Rob Maas
Guus Gorlitz
Kees Mudde
Exodus 3: 11-15 en Lucas 20: 27-38
NLB 513: 1,2,3,4 || NLB 534: 1,2,3,4 || Lichtlied || NLB 319: 1,2,5,7
NLB 840: 1,2,3 || Geloofsbelijdenis (melodie NLB 905), zie blz. 2
NLB 385: 1 - 2 - 3 - 4 || NLB 825: 1,5
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor adoptiekinderen
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
o.v.v. adoptiekinderen
Vandaag is de 3de collecte voor

onze sponsor kinderen; Anyi-Michel
in Bolivia, Zohaidy Nahomi in El
Salvador, Rajmuni en Parvesh in
India, familie Bukuru in Burundi en
opa Melese Meja in Ethiopië. In de
Ichthuskerk in de Ontmoetingsruimte naast de bar hangen de meest
recente foto's van hen.
Ouderenmiddag
Op 15 november is er weer een
ouderenmiddag met als thema: Vol
verwachting klopt ons hart. U bent
welkom in de Ichthuskerk. We beginnen om 14.30 uur met een kopje
thee of koffie. Heeft u vervoer nodig? Bel dan naar Mariet Verkuil:
0610251433

Na de dienst
koffie in de
Ichthuskerk

AGENDA

De dienst volgende week
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14-nov
15-nov
15-nov
18-nov
19-nov

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan
als groet van de gemeente naar
dhr. N.D.J. (Nico) van Vliet.
Er zijn Jan van Zwienenfondsbloemen
gegaan naar
dhr. W. (Wim) Verwaal.

Ziekenhuisopname
IJssellandziekenhuis, Prins Constantijnweg 2,
2906 ZC Capelle a/d IJssel:
Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt.

19:30 Ichthuskerk
19:30 RK Ontm.Centr.
14:30 Ichthuskerk
10:00 Ichthuskerk
16:00 Johanneskerk

Kerkenraadsvergadering
Gespreksavond, zie blz. 3
Ouderenmiddag
Inloopochtend, handwerkclubje
Lichtjesavond, zie blz. 3

Gespreksavond over ‘Jongeren in de kerk’
RK-Ontmoetingscentrum, 15 nov., 19:30 u.

Geloofsbelijdenis
(melodie Liedboek 905)
1 ’k Geloof in God - Hij is de Vader,
almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer,
in Jezus Christus, onze Heer,
2 die, van de heilge Geest ontvangen,
als mens geboren uit een maagd,
onder Pilatus heeft geleden,
voor onze schuld werd aangeklaagd,
stierf aan het kruis, lag in het graf,
diep in de dood daalde Hij af.
3 ’k Geloof dat Hij ten derde dage
is opgestaan vanuit de dood,
en naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal.
4 Ook wordt de Geest door mij beleden,
’k geloof één kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heilgen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid.
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Steeds minder jongeren en kinderen weten de
weg naar de kerk nog te vinden.
In veel kerken (Protestants en Katholiek) is dit
helaas het geval, maar veel minder in Evangelische Gemeenten.
Op dinsdag 15 november willen we, onder leiding van pastor Joost de Lange, over dit onderwerp van gedachten wisselen. U bent allen
van harte welkom. In het bijzonder worden
hierbij de jongeren uitgenodigd om ook aan dit
gesprek deel te nemen. De avond wordt georganiseerd door de Interkerkelijke Werkgroep.
Lichtjesavond 19 november
Ook dit jaar is er op de zaterdag voor gedachteniszondag een lichtjesavond in de
Grote- of Johanneskerk van 16:00 tot 20:00
uur. Iedereen is welkom om in de sfeervol
verlichte kerk met op de achtergrond rustige
muziek een lichtje te aan te steken voor
(een) overleden dierbare(n). De vorige jaren
werden de avonden goed bezocht en daarom
organiseren we deze avond dit jaar weer.
Maak er zoveel mogelijk mensen op attent en
komt zelf ook. Indien gewenst is er gelegenheid voor een gesprek. Ds. Rob Maas is deze uren ook aanwezig.
50 jaar getrouwd, adreswijziging
De heer en mevrouw Tipker zijn op
1 december 50 jaar getrouwd, zoals vermeld
in Ontmoeting.
Het adres wijzigt: zij verhuizen morgen naar
De Hoop 59, 2931HW, Krimpen a/d Lek.
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

Peter de Knegt is afgelopen maandag verhuisd naar de Breeje Hendrick, afdeling Linde, kamer 122.
Hij stond daar nog maar kort op de
wachtlijst. Het is allemaal heel snel
gegaan; in een weekend tijd verhuizen. We hopen ook daarom dat hij
snel zal kunnen wennen aan deze
nieuwe situatie.
Post voor Judith van der Steen is
vanaf 23 november welkom.
Yes We Can Clinics, t.a.v.: Judith
van der Steen, Laan van Diepenvoorde 32, 5582 LA WAALRE.
Belangrijk: Schrijf op de achterkant
van de envelop of op de kaart ook
uw eigen naam en adres, zodat de
afzender bekend is.
Sunday Hour dienst
Iedereen is van harte uitgenodigd
voor de Sunday Hour dienst op zondag 27 november om 18:30 uur in de
Grote- of Johanneskerk.
Het thema is: “Jij maakt het verschil”.
Arend Voogt is de spreker en de Fisherman’s band zorgt voor de muziek.
Leuk als je er bij bent!
Deze dienst is ook online te volgen
via: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/932-Protestantse-Gemeente
-te-Lekkerkerk
Voedselbank
Op zondag 6 november 45 pakken
rijst ingezameld voor de voedselbank.
Alle gevers en geefsters hartelijk
bedankt namens de diaconie en de
voedselbank.

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 (november):
Evert Simons, tel. (0180) 663940
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
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Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

