
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

12 april 2020, jaargang 21, no. 15 

1e Paasdag 

De dienst deze Paasochtend wordt om 8:00 uur opgenomen in de  
Grote– of Johanneskerk. Kijkt u naar de dienst via kerkdienstgemist.nl, 
kies dan de uitzending van 8:00 uur. Kijkt u via YouTube, met de link  
https://youtu.be/pcRZwJywrGo, dan start de uitzending om 10:00 uur. 
U kunt ook meeluisteren via www.pkn-lekkerkerk.nl/ 
 

Voorganger:  ds. Gerben van Manen, Capelle aan den IJssel 
Organist:   Mariet Verkuil 
Vleugel:  Richard den Ouden 
Zang:   Sarah Berghuis 
Liturgie:  zie blad 3 of op de site van de kerk 
Collecten:   zie kader hierna 
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar familie  
   Lebbink– Mudde 
 

De dienst volgende week 19 april, 
10:00 uur, wordt uitgezonden vanuit 
de Schenkelkerk 
Voorganger: ds. Gerben van Manen 
Ook naar deze dienst kunt u luisteren 
via www.pkn-lekkerkerk.nl/   

 

• Ziekenhuisopname: 
 
Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam 
-Mw. M.M.PoldermandeJong- Ansink 
 
 

• Stuur eens een kaartje aan: 
-Sanne de Heer, Sterrenlaan 20, 2743LS Waddinxveen 
-René de Jong, Zeeldraaier 17, 3363WD Sliedrecht  
-Gerard Jan van Vliet, G.J. v. Heuven Goedhartweg 2,                   
    2871AZ Schoonhoven  

• Langdurige verpleeghuisopnamen: 
 
Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055 GG Rotterdam 
-Dhr. P. de Knegt  
De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek 
- De heer H. Janssen 
Verpleeghuis ‘De Westerweeren’ Kamer 104, 
Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht: 
- Mevrouw A.C. van Dam- v.d. Graaf 
Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b,  
2821XL Stolwijk: 
- Mevrouw R. Broere- Slingerland 

• Kerkcollecten: 
Zo lang er geen kerkdiensten worden gehouden kan er ook niet gecollecteerd worden! 
Daarom wijzen wij u op de mogelijkheid collectegelden voor één of meerdere weken over te maken op de bankreke-
ningen van de verschillende bestemmingen. 
Eerste collecte voor de kerk naar   IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
Tweede collecte voor de diaconie naar  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
Derde collecte: 
De derde collecte is deze week de gebruikelijke Paascollecte. Dit jaar is de Paascollecte bestemd voor een bijdra-
ge in de kosten van het opknappen van het Van Limborghzaaltje. Deze ruimte heeft nu weer een belangrijke functie 
voor ons gemeente-zijn gekregen. Gebruikelijk was om bij Ontmoeting een zakje voor deze collecte te voegen. In 
verband met het coronavirus is dat dit jaar niet gedaan in de hoop dat bij het verschijnen van de nieuwe Ontmoeting 
(medio mei) de situatie enigszins genormaliseerd zou zijn. Daar ziet het nog niet naar uit. U wordt daarom verzocht 
een bijdrage over te maken op    IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 onder vermelding van paascollecte. 

• Paasgroetenkaarten inleveren 
U kunt de kaarten nog inleveren tot zondag 19 april bij één van de diakenen in de brievenbus doen. Alvast bedankt 
voor uw medewerking. De diakenen: Wout Klerk, Hennie Klerk, Mariet Verkuil en Tona Visser. 

• De (papieren) zondagsbrief 
Als u de zondagsbrief niet zelf kunt inzien op de site van de kerk en hem niet bezorgd krijgt, maar hem voortaan 
graag wilt ontvangen, belt u dan naar Kees Mudde, tel. 0180-661288. 

Voorbeden:  
U kunt voorbeden aanvragen door een 
e-mail te sturen naar  
ds. Gerben van Manen.  
e-mailadres: 
dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl 

• Wilt u een brief/kaartje sturen of ontvangen? 
Geef dat dan aan ons door (telefonisch 665566 of 06 21386523 of email carola_littel@hotmail). 
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
      Optie A) ik vind het leuk om 1 of meerdere kaartjes te sturen   
      Optie B) ik vind het leuk om een kaartje van een jongere of ander gemeentelid te ontvangen 
      Optie C) ik vind het leuk om 1 of meerdere kaartjes te sturen en om ook een kaartje te ontvangen 
Dan zorgen wij dat u gekoppeld wordt. De jeugdouderlingen,  Richard en Carola den Ouden. 
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Predikant:  onze gemeente is vacant 
Invalpredikant: ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873 
   e-mail dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl 
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095 
   e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
Scriba:  mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 
   2941EE Lekkerkerk; tel. 0180-660607 
   e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal; tel. 0180-846212  06-29592603 
Koster Ichthuskerk (april): 
Jan den Ouden; tel. 0180-662459 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Inleveren kopij Ontmoeting:  
uiterlijk dinsdag 28 april 2020 voor 18:00 uur 

 

De steen is weggerold 

Er is een uitdrukking: het ligt als een steen op je maag. Daarmee wordt bedoeld dat iets je heel 

zwaar valt. Dat je ergens een groot probleem mee hebt. En dat hebben we op dit moment. We-

reldwijd. Een heel klein dingetje als een virus is uitgegroeid tot een enorm probleem. Er is de 

laatste tijd al veel over geschreven en gezegd; allemaal krijgen we ermee te maken. In verschil-

lende vormen en in verschillende mate. Het ligt ons allemaal als een steen op de maag.  

En dan komt er zo’n verhaal over vrouwen die diepbedroefd naar het graf gaan waar het lichaam 

van hun geliefde vriend en meester is heengebracht. Ze wilden hem balsemen. Onderweg spra-

ken ze er over: wie zal voor ons de grote steen wegrollen die voor de ingang van het graf ligt? 

Maar eenmaal bij het graf aangekomen zagen dat de steen al weggerold was! Onvoorstelbaar. 

Niet te begrijpen. De steen is weg!  

De steen die voor het graf was gerold maakte dat het donker was daarbinnen. De man die daar 

begraven lag was de man die had gezegd: Ik ben het Licht van de wereld. Hij, het Licht, was ge-

vangen in het duister. Ja, voor even. Want de steen werd weggerold. Het duister heeft het Licht 

niet kunnen overwinnen.   

Met ons menselijk verstand is dit niet te bevatten. Het is te wonderlijk. Maar we mogen het wel in 

vertrouwen aanvaarden. Het Licht straalt ons toe. Ook nu, in deze moeilijke ‘corona-tijd’. 

Het is Pasen. Jezus leeft! En in Zijn licht mogen wij leven! 

 
God dank! Laat iedereen het horen: 

Christus is waarlijk opgestaan! 

Wij gaan niet in de nacht verloren- 

Pasen: de grote dag breekt aan! 

Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, 

Een engel kondigt stralend aan: 

Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen, 

Waarlijk, de Heer is opgestaan! 
(A.F.Troost) 

 

U allen gezegend Paasfeest toegewenst! 

    Jacqueline van Sprang 

• Agenda:  
Alle activiteiten, met uitzondering van de kerkdiensten via de website van de kerk, zijn vervallen in verband met het  
coronavirus. 
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Liturgie Pasen 2020   Jezus gaat voorop! 
 

Orgelspel: Daar juicht een toon 
Welkom 
Psalm 98:1, 3 + 66: 7  
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Paaskaarsen aansteken 
Lied 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
Gebed om ontferming 

Opwekking 298 Hosanna 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw Naam. 
Wees verheven, o Heer, mijn God. 
Hosanna in de hoge. 

 
Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 
Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw Naam. 
Wees verheven, o Heer, mijn God. 
Glorie voor de Koning. 

Gebed om Gods Geest 
Paasquiz 
Met de kinderen 

Hemelhoog 207 Weet je dat de lente komt 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Schriftlezing: Psalm 42: 1-6 

Opwekking 751 Ik zie het kruis 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 

De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: het is volbracht! 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 

Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

 

Schriftlezing: Matteüs 28: 1-10 en 16-20 
Lied 624: Christus, onze Heer, verrees           
Preek 
Lied 835:1,2,4 Jezus ga ons voor  
Dankgebed en voorbeden 

 
  Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
  Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
  Wees dan volk des Heren blij en welgezind 
  en zeg telkenkere: "Christus overwint." 
  U zij de glorie, opgestane Heer, 
  U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot; 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 
Zegen 
 
Orgelspel 

Evangelische Liedbundel 132  
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
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