
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

22 januari 2023 -  jaargang 24  no. 3  

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  
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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. A. Roding-Schilt, Schoonhoven 

Orgel: Elise Kreuk     Lector: Jorine Slingerland 

Lezingen: Jesaja 49: 1-7 en Matteüs 4: 12-22 

Zingen: NLB 217: 1,2,3  ||  NLB 836: 1,2  ||  Lichtlied  ||  NLB 139: 1,2 

   NLB 531  ||  NLB 1005  ||  NLB 362  ||  Amen 
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Zondag 29 januari 
10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 
Bevestiging ambtsdragers 
Voorganger: ds. Rob Maas 

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  PKN   Protestantse Kerk, Missionair Werk     NL10 ABNA 0444 444 777  

             o.v.v. Missionair Werk 

Na de dienst  

koffie in de  

Ichthuskerk.  

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan als 
groet van de gemeente naar mw.  
A. (Atty) Brand-den Oudsten. 
Zij is weer thuis gekomen uit het 
ziekenhuis. 
 

Er zijn Jan van Zwienenfonds- 
bloemen gegaan naar  
dhr. J. (Jaap) Buijense.           

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) 

di 24-jan 11:00 Ichthuskerk Seniorengesprekskring 

wo 25-jan 19:30 Ichthuskerk Vergadering diaconie 

vr 27-jan 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Kerkwijzer 
 

De Kerkwijzer in de huidige vorm is bijna 

1 jaar oud. 

Dit jaar wordt geen nieuwe uitgegeven, 

maar wordt volstaan met het aanpassen 

van de bladzijden 13, 14, 17 en 18.  

Op een apart blad of aparte bladen wordt 

aangegeven wat er gewijzigd is in de 

tekst op de bladzijden 3 t/m 11. 

De nieuwe bladen worden, voorzien van 

perforatie, samen met Ontmoeting be-

zorgd en zijn ook in de kerk te verkrijgen. 
 

De wijzigingen komen er niet vanzelf, 

daarvoor zijn we afhankelijk van de door 

jou/u verstrekte gegevens.  

Lees daarom zorgvuldig wat in de Kerk-

wijzer vermeld staat over de vereniging, 

commissie enz. waar jij/u bij betrokken 

bent en stuur correcties vóór eind januari 

op naar onderstaand adres.  

    Worden er geen wijzigingen of  

 aanvullingen doorgegeven, dan 

  blijft de oude tekst staan. 

Kees Mudde   

Zwarte Sternpad 12 

2941PG Lekkerkerk 

e.mailadres: c.mudde3@gmail.com 

Sunday Hour dienst 5 februari 
thema:  

Horen, zien en (niet) zwijgen! 
 

U/je bent allen van harte wel-
kom in de Sunday Hour dienst 
op 5 februari om 18.30 uur in 
de Grote- of Johanneskerk. 
spreker: Diederik van Os 

 muziek: Ichthus Praise Band 
Deze dienst is ook livestream 

te volgen, zie website  
https://www.pkn-lekkerkerk.nl/ 

 

Leuk als je erbij bent! 

Afscheid en herbevestiging  

ambtsdragers 
 

In de dienst van aanstaande zondag,  

29 januari 2023, nemen we afscheid  

van ouderling Kees Mudde en van  

ouderling-kerkrentmeester  

Jan Bernier Ottingh.  
 

Gerda Zwikker-van Vliet,  

Henk Soutendijk, Wout Klerk,  

Tona Visser-de Jonge en  

Ton Langerak zullen hun dienstwerk 

voortzetten (worden herbevestigd). 

Zij werden in de kerkenraadsvergadering 

van 12 december 2022 verkozen voor 

een nieuwe termijn. 
 

Marius Slingerland is bereid gevonden 

om als kerkrentmeester toe te treden tot 

het College van Kerkrentmeesters. 
 

U kunt tegen de gevolgde procedure be-

zwaren indienen bij de scriba Martine 

Sluimer-Knauff (tot uiterlijk 23 januari 

2023).  
 

Wij danken God dat Hij mensen roept om 

het (ambts)werk voor de kerk te vervul-

len en vragen uw gebed voor allen die in 

de gemeente een taak hebben. 

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