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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

Meditatief  : 
In deze verwarrende tijd vol van negativiteit is 
het hebben van een open hart essentieel  zoals in 
onderstaand gedicht zo mooi wordt beschreven. 
 
Heer open mijn hart  
om lief te hebben  
 
Wie mij pijn deden  
Wie over mij roddelden  
Wie onrecht deden 
 
Heer open mijn hart  
om te vergeven:  
 
Wie kwaad spraken  
Wie ontnamen  
waar ik recht op had.  
 
Heer open hun hart  
om uw Liefde te ontvangen.  
 
Patrick Heijnis  
 

 
Orde van dienst zondag  
30 oktober 2022. 
 
De dienst wordt geleid door ds. Mevr. M. Pieterse 
uit Nieuwerkerk aan de IJssel en is samen met de 
ZWO-commissie voorbereid. We hopen op een 
dienst die ons inspireert om oog te hebben voor 
de ander in nood wereldwijd. 
 
Voorbereiding 
Welkom en afkondigingen door ouderling van 
dienst - Aanvangslied 275: 1,2,3 Heer onze Heer, 
hoe zijt Gij aanwezig - Stil gebed – Begroeting – 
Drempelgebed - Lied 275: 4,5 - Toelichting ZWO-
dienst - Gebed om ontferming - Lied: 887:1,2,3 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
 
Dienst van het woord 
Gebed van de zondag - Schriftlezing: 2 Koningen 
5: 1-19a - Lied 220 Zoals een bloem (via beamer) 
- Schriftlezing 2 Koningen 5:1-19a - Lied 339a U 
komt de lof toe – Overdenking – Orgelspel - 
Verhaal over het project –  

De PowerPointpresentatie van het project - 
Aankondiging collecte - Lied Eric Clapton. 
 
Dienst van het antwoord 
Dienst van gebeden: dank-voorbede, stil gebed 
en ‘Onze Vader’ – Slotlied: lied 423 Nu wij 
uiteengaan -Zegen - Collecte 

 
Wel en wee. 
 
* Zaterdag 1 november hopen de heer W. van 
der Vaart en mevrouw B.A. Schepers- de Groot 
jarig te zijn en donderdag 6 november geldt dat 
voor mevrouw E. Tieleman – Siepelinga. Alle drie 
alvast van harte gefeliciteerd, een fijne 
verjaardag en een goed nieuw levensjaar 
toegewenst. 
 
* Afgelopen maandag is de heer Max de Gier 
thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij moet nu, na 
de heupoperatie, aansterken voordat hij 
geopereerd kan worden aan de tumor in zijn 
hoofd. De verwachting is dat die operatie in de 
tweede helft van november zal plaats vinden. Wij 
wensen hem en zijn vrouw sterkte en hopen voor 
de komende tijd op een voorspoedig herstel. 
 
* We leven ook mee met de heer en mevrouw 
Hesse. Bij meneer Hesse zal binnenkort een 
ingreep moeten plaats vinden vanwege 
prostaatkanker. De keuze hierin moet nog 
gemaakt worden. Tevens zijn er zorgen over alle 
drie hun kinderen. Dit maakt de situatie voor hen 
op dit moment extra zwaar. We wensen hen 
moed en vertrouwen. 
 

De bloemen van zondag 23 
oktober zijn  voor de hr. den Ouden voor zijn 
verjaardag. 
 
En voor de hr. M. de Gier, na operatie. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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* Is er behoefte aan een gesprek, zijn er vragen 
of is er anderszins iets om aan de orde te stellen 
... De telefoonnummers van het pastoraal team 
staan achter op de SamenWijzer. Bel gerust! 

 
 
Fruitactie 2022    
 
Volgende week hopen we de fruitactie te kunnen 
gaan uitvoeren. 
Daarom voor de laatste keer deze oproep: we 
vragen uw en jullie hulp om fruitbakjes te kunnen 
maken, die we donderdag 3 november a.s. bij 
onze 80+gemeenteleden willen bezorgen. We 
herinneren aan de drie inzamelmomenten in de 
kerk: zondag 30 oktober voorafgaande aan de 
kerkdienst, dinsdagavond 1 november tussen 
19.30u en 20.00u en woensdag 2 november 
tussen 9.30u en 10.30u bij de ingang aan de 
Hoofdstraat. Het zou fijn zijn als iedereen wat 
verschillende soorten fruit geeft om gevarieerde 
bakjes te kunnen samenstellen Te denken valt 
aan appel, peer, mandarijn, kiwi, druiven en 
sinaasappel. Liever geen bananen. Die zijn 
kwetsbaar, kleuren snel bruin en worden beurs. 
Daarom worden die door ons op het laatste 
moment gekocht. Woensdag 2 november worden 
de fruitbakjes gevuld. ‘s Avonds staan ze tijdens 
de Dankdienst in de kerk en donderdag 3 
november worden ze door de 
seniorcontactpersonen rondgebracht. 
 
Iedereen bij voorbaat al vast hartelijk bedankt 
voor de medewerking. 

 

 
 
 
 

 
Wij willen u allen bedanken voor de belangstelling 
middels een kaartje, telefoontje  en/of bezoekje 
in verband met verhuizing naar Krimpen aan den 
IJssel en ziekte  van Dicky en een aanstaande 
operatie van mijzelf. 
Het heeft ons goed gedaan zoveel meeleven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaap en Dicky Bremmer. 
 
 

Collecten 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift 
in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om 
geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 30 oktober: 
 

1ste ZWO project 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. ZWO 
overmaken op rek.nr. NL10RABO033380073 

Of scan de QR code voor collecte 1 

 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 

overmaken op rek.nr. 
NL63RABO0333800656Of scan de QR code 

voor collecte 2 

 
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. 
De Diaconie. 

Voedselbank 

 
Het product voor oktober is tandpasta. Er 
zijn 53 tubes gebracht. 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 

Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 
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Persbericht 
 
Op zondagmiddag 30 oktober 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, afgewisseld met muziek, om over 
na te denken en die soms ook zachtjes ontroeren. 
De voorstelling begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 
in Lekkerkerk. De toegang is vrij. Na afloop is er een open schaalcollecte. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoon 0180-662721 of 06-54392483. 
Informatie over de voorstelling kunt u ook nalezen op:  

www.pkn-lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp  

ZONDAG 30 oktober 2022: ZWO DIENST! 
 

Op 30 oktober 2022 willen wij weer één van de projecten van Kerk in Actie uitlichten en 
daar iets meer over vertellen. 
 
Het gekozen project steunt het werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikke-
lingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die 
met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. 
 
Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en 
gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van 
mensen. 
 
Er zal ook gecollecteerd worden voor dit doel. 
 
Mevrouw M. Pieterse zal de dienst leiden en Harry Uyleman zal een muzikale bijdrage 
leveren. 
 
U komt toch ook? Tot 30 oktober! 
 
ZWO 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp

