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uitzending kerkdiensten:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

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 (januari): 
Teus Verkuil, tel. (0180)  663287 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

AGENDA 

Deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 

     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  

Thema: Gods liefde voor iedereen 

Voorganger: ds. G. den Hartogh, Krimpen a/d IJssel 

Orgel: Richard den Ouden  Lector: Kees Mudde 

Lezing: Jona 4 

Zingen: NLB 87  ||  NLB 444  ||  ‘Jona’ - Hemelhoog 83 - YouTube - z.o.z.  

 Lichtlied || NLB 103: 3,4 || NLB 969 || NLB 344 (bij wijze van Geloofsbelijdenis) 

 NLB 451: 1,2,3,4,5  ||  NLB 416: 3 
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Zondag 15 januari 
10:00 uur Ichthuskerk 
Oecumenische dienst 

Heilig Avondmaal 
Voorgangers: ds. Rob Maas 

en mw. G. Martens 

bestemming   ten name van         IBAN-nummer 

1e  kerk    Protestantse Gemeente te Lekkerkerk   NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  diaconie   Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk  NL11 RABO 0333 8284 61 

3e  verwarming  Protestantse Gemeente te Lekkerkerk    NL07 RABO 0335 7028 64 

             o.v.v. verwarmingskosten 

vr 13-jan 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

vr 13-jan  19:00   Nieuwjaarsborrel JV 

Na de dienst  

koffie in de  

Ichthuskerk.  

Bloemen 

De bloemen uit de kerk gaan als 

groet van de gemeente naar mw.  

J. (Annie) van Zwienen-Schouten. 

Ziekenhuisopname 
Dhr. C.A. (Kees) van den Bos is 
voor revalidatie opgenomen in  
Laurens Avanze, 
's Gravenweg 355, 
2905 LC Capelle aan den IJssel  
(kamer 301) 

Om alvast te noteren:  
Dinsdag 17 januari is er 
weer een ouderenmid-
dag met als spreker 
André Roest. Hij zal 
ons vertellen over de 
touwbaan van Lekker-
kerk en het geologisch 
ontstaan van Neder-
land vanaf de IJstijd. 

Jona  

tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
 

Op een dag zei God tegen Jona 

Luister goed 
 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar Jona die zei 'nee 

Ik wil niet naar die nare stad 

De mensen daar die kunnen me wat' 

Zei Jona en hij ging op pad 

Tot hij een schip gevonen had 

Dat voer naar Tarsis over zee 

Maar niet naar Ninevé 
 

Jona, Jona, ga naar Ninevé | 'Ik wil niet' 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar God ging met hem mee 

Hij stuurde 't schip in een orkaan 

En de mensen riepen 'Wij vergaan' 

En ach, het lot wees Jona aan 

Die zei 'Ik heb wat doms gedaan 

Ik wou niet luisteren naar Gods woord 

Gooi mij maar overboord' Plons! 
 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Jona, Jona, ga naar Ninevé 

Maar daar zwom een vis in zee 

Die lustte Jona al te graag 

Drie dagen zat hij in zijn maag 

Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd 

Ik zal doen wat ik heb beloofd' 

En de vis zwom pijlsnel naar het strand 

En spuugde hem aan land 
 

Jona, Jona, ga naar Ninevé | 'Ik wil wel' 

Jona, Jona, ga naar Ninevé | 'Ik ga al' 

Jona, Jona, ga naar NInevé 

'Ik ga naar Ninevé' 

Nieuwjaarsborrel voor alle leeftijden 
 

We willen het nieuwe jaar graag op een gezellige en spet-
terende manier met elkaar starten en nodigen jou daarom 
van harte uit voor de nieuwjaarsborrel voor alle leeftijden. 
Deze borrel is dus echt voor iedereen (voor jong en oud) 
en vindt plaats op vrijdagavond 13 januari in het Jeugd-
honk in de Ichthuskerk vanaf 19:30. Het zou erg leuk zijn 
als jij er ook bij bent, wij zorgen voor een hapje en een 
drankje.                     Tot dan! Groetjes, Wendy en Neline. 

Voedselbank 
 

Zondag 1 januari jl 
werden 18 pakken 
ontbijtgranen inge-
zameld voor de 
voedselbank.  
Alle gevers en 
geefsters hartelijk 
bedankt namens 
de diaconie en de 
voedselbank. 
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