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Deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

  Aftreden en bevestigen ambtsdragers     
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken.  

Voorganger: ds. Rob Maas 

Thema: Ben je wel helemaal wijs? 

Orgel: Mariet Verkuil    Lector: Fieja v.d. Velden 

Lezing: 1 Korintiërs 1: 18-31  

Zingen: NLB 66: 1,7  ||  NLB 303: 1,2,3  ||  Lichtlied  ||  luisteren NLB 1001: 1,2,3 

   NLB 970: 1,2,3,4,5  ||  NLB 426 (NL) ||  ELB 218 (OPW 167)  ||  NLB 363   

  NLB 425  ||  Amen 
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Zondag 5 februari 
10:00 uur  

Ichthuskerk 
Aangepaste dienst 

Voorganger:  
mw. Jacqueline van Sprang 

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   Jeugdwerk Protestantse Kerk           NL52 ABNA 0414 141 415  

     zie blz. 3    o.v.v. Collecte Kinderen en Jongeren 

Na de dienst koffie 

in de Ichthuskerk.  

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan als 
groet van de gemeente naar 
mw. T. (Tonny) Littel-den Boon 
 
  

Er zijn Jan van Zwienen- 
fondsbloemen gegaan naar  
dhr. M. (Rinus) Heuvelman 

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) 

Kerkwijzer 

Vorige week plaatste ik hier een dringend 

verzoek om de 1 jaar oude Kerkwijzer 

eens goed door te nemen en mij eventue-

le wijzigingen door te geven. 

Daar hebben al velen op gereageerd, 

dank daarvoor. 

Van enkelen heb ik nog geen reactie ont-

vangen en ik verzoek hen dat z.s.m. te  
 

doen, daar ik volgende week begin met 

de aanpassingen.  
 

Worden er geen wijzigingen of  aanvul-

lingen doorgegeven, dan blijft de oude 

tekst staan. 
 

Kees Mudde   

Zwarte Sternpad 12 

2941PG Lekkerkerk 

e.mailadres: c.mudde3@gmail.com 

Voedselbank 
Volgende week zondag, 5 februari, is het de eerste zondag 
van de maand.  
Dan wordt weer het product van de maand ingezameld voor 
de voedselbank. 
Voor februari is dit een pak aardappelpuree. 
 

Alvast bedankt. 

SCHAATSEN   (“BliK on Ice “) * 

Na een aantal (Corona) jaren zijn wij weer van plan, om met elkaar,  

jong en oud, te gaan schaatsen.  

Waar?      Kunstijsbaan Breda  

      (niet in Rotterdam, vanwege de vrijdagavond drukte) 

Wanneer?      Vrijdag 10 februari 19.00  

      Verzamelen bij de kerk in Berkenwoude. 

Opgeven bij? Rein Slob – mail: reinoud@rslob.nl,  

       telefoon: 06 53123727 

* Met BliK wordt bedoeld het samenwerkingsverband van de kerkekijke gemeenten 

   Berkenwoude, Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek.  

ma  30-jan 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

vr 3-feb 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

vr 3-feb  18:00 Ichthuskerk JV Klussen Jeugdhonk 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
mailto:reinoud@rslob.nl


Sunday Hour dienst 5 februari 
thema: Horen, zien en (niet) zwijgen! 
 

Volgende week bent u/ben jij van harte welkom in de Sunday Hour dienst in de 
Grote– of Johanneskerk. Aanvang 18:30 uur. 
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! 

 

 

 

Klusavond Jeugdhonk  
 

Op vrijdagavond 3 februari 

willen we starten met het op-

knappen van het Jeugdhonk.  
 

We kunnen dit niet alleen en 

hebben de hulp van alle jeugd 

vanaf  12 jaar hard nodig! 
 

We willen starten om 18:00 

uur door gezellig met elkaar 

te eten en vervolgens aan de 

slag te gaan. 
 

In verband met het eten horen 

we graag of je erbij kan zijn.  

Dit kun je laten weten door 

een appje te sturen naar  

Wendy: 0642175714 

of Neline:  0640008817.  
 

Zien we je dan? 

JV- & Jeugdplanning 
 

Naast deze klusavond hebben we nog diverse 

andere data die jullie vast in de agenda kunnen 

zetten.  

De Meet & Eat avonden zijn vanaf 16+ en de  

overige activiteiten zijn voor alle jongeren vanaf 

12 jaar. De exacte tijdstippen en locaties van alle 

activiteiten zijn nog niet in de planning opgeno-

men, maar zullen we t.z.t. in de WhatsApp groe-

pen laten weten. Zit je nog niet in de WhatsApp 

groep, maar zou je hier wel graag in willen, stuur 

Wendy of Neline dan ook een appje dan zorgen  

we dat je erin komt. We hopen jullie te zien bij  

onze activiteiten, tot dan!   

  3 februari  Klussen Jeugdhonk 

 

22 februari  Meet & Eat 

 

17 maart Uitje naar keuze 

 

  4 april Meet & Eat 

 

8/9 april Paaswake 

 

   8 mei Meet & Eat 

 

  3 juni Afsluiting seizoen 

Nederland speelt Sirkelslag        Bij de 3e collecte 
 

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kinder-

groepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. 

Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit 

interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van 

de Protestantse Kerk.  

Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op 

een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag.  

Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.  

Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster  

https://www.pkn-lekkerkerk.nl/

