Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
26 april 2020, jaargang 21, no. 17
De dienst deze morgen wordt van tevoren opgenomen in de
Schenkelkerk in Capelle aan den IJssel. U kunt naar de dienst luisteren via www.pkn-lekkerkerk.nl/

Voorganger:
ds. E.G. de Kruijf, Capelle aan den IJssel
Liturgie:
zie op de site van de kerk
Collecten:
zie kader hierna
Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente
naar mw. N.C. Lekkerkerker– Albers, Lorentzweg 20.

De dienst volgende week 3 mei, 10:00 uur,
wordt uitgezonden vanuit de Ichthuskerk.
(opname 2 mei)
Voorganger: ds. Hetty de Jong, Rotterdam
U kunt deze dienst volgen via TouTube.
Ook kunt u naar deze dienst luisteren via
www.pkn-lekkerkerk.nl/

Vanuit het Jan van Zwienenfonds zijn bloemen gegaan naar fam.
Twickler, Jan Ligthartstraat 56, 2941GP
•
Kerkcollecten
We wijzen u op de mogelijkheid uw bijdragen voor één of meerdere weken over te maken op de bankrekeningen
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 bestemd voor plaatselijke evangelisatie. Uw bijdrage kunt u overmaken naar de bankrekening
van de evangelisatiecommissie bij de Regiobank: NL30 RBRB 0827 9855 76 o.v.v. collecte 26 april 2020.
•

Ziekenhuisopnamen e.d.

- Mw. M.M. Polderman de Jong- Ansink, Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
- Dhr. H. Janssen, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek
- Mw. R. Broere- Slingerland, Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk
- Dhr. P. de Knegt, Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055GG Rotterdam.
- Mw. A.C. van Dam- v.d. Graaf, Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66,
2861 DB Bergambacht
- 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
•
Deze week opgenomen in het ziekenhuis
- Dhr. R. den Ouden, Erasmusziekenhuis. Het gaat goed met hem!
Als het goed blijft gaan mag hij komende week weer naar huis.
Daarom alleen zijn huisadres: Tiendweijde 1, 2941DA, Lekkerkerk.
- Dhr. W. van Zwienen. Wim is gevallen en heeft zijn heup gebroken.
Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800BB Gouda

•
Thuisgekomen uit het ziekenhuis
- Mw. N.C. Lekkerkerker– Albers
Lorentzweg 20
- Dhr. A.A. Molenaar, Willem Dreeshof 8

•
Voortgang Beroepingswerk
Wij zijn er uit, we hebben een geschikte kandidaat gevonden!
In de zondagsbrief van 22 maart j.l. schreven we dat wij zouden bekijken of er mogelijkheden waren om als beroepingscommissie onze taak toch op niet al te lange termijn af te ronden. En die mogelijkheden waren er. We besloten
om de laatste dominee op onze lijst van dominees die we wilden horen (= een kerkdienst bezoeken in de huidige
gemeente van een dominee), te gaan horen. We hebben ‘gehoord’ via YouTube en ‘het gesprek na de dienst’ gevoerd via een videoconference.
Op basis van de verzamelde informatie, zoals de brieven met reacties en CV, de kennismakingsgesprekken en het
horen, waren wij het eens, we hebben een geschikte kandidaat gevonden. Inmiddels hebben wij daarover advies
uitgebracht aan de kerkenraad.
In de volgende zondagsbrief zal de kerkenraad aangeven wat het verdere verloop van het beroepingswerk zal zijn.
De beroepingscommissie: Nel van Eesteren, Neline Lebbink, Peter Visser, Pieter Rozendaal, Richard de Ouden,
Rozan Klerk en Silvia Jonker.
LIVE ONLINE-CONCERT vanuit de Grote– of Johanneskerk
Op dinsdag 5 mei -BEVRIJDINGSDAG- om 20.30 uur wordt een Live-Concert uitgezonden. Het concert wordt
gegeven door Arie van der Vlist op de vleugel en het orgel en Corné van der Giessen op de Panfluit.
Er worden bekende stukjes gespeeld, passend bij deze feestelijke dag.
Het concert kan worden beleefd (beeld en geluid) via de FACEBOOK-pagina van Arie van der Vlist.
Eenvoudig te benaderen met de ipad, laptop, smartphone en moderne televisies met internet.
1 De Concertcommissie van Protestantse Orgelstichting in Lekkerkerk

•

Verhaal van de zondag

In een van de teksten die voor vandaag op het leesrooster staan lezen we (Jes. 43):
1 Welnu, dit zegt de HEE R, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want
ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je
door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.
3 Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.
Woorden van God die de profeet Jesaja doorgeeft aan het volk Israël. Troostend en bemoedigend: Wat er ook gebeuren zal, Ik ben bij je! Er kan je veel overkomen, je zult er niet aan onderdoor gaan, want Ik houd je vast.
Hier wordt in vers 1 gesproken over ‘vrijkopen’. Het volk, tot wie deze woorden gericht zijn, bevindt zich in ballingschap en krijgt hier de belofte van bevrijding. Net zoals het volk Israël eerder
werd bevrijd uit de slavernij van Egypte.
Wat heeft dat nu te maken met ons, in ons leven nu? Zijn wij slaaf, verkeren wij in ballingschap?
Worden wij onderdrukt?
Misschien wel meer dan we denken.
Slaaf zijn van iets of iemand betekent afhankelijk zijn. Nu we in deze bijzondere tijd beperkt worden in wat we normaal gesproken zouden doen merken we hoe afhankelijk we zijn of waren van
bepaalde dingen die we nu moeten missen. Daar moeten we mee om leren gaan.
Er ligt nog een andere afhankelijkheid op de loer: de afhankelijkheid van de angst. Hoe laten we
ons bepalen door de angst? De kranten staan vol met artikelen over de effecten van de corona
pandemie. Een pandemie die behoorlijke gevolgen kan hebben voor gezondheid en economie.
Voor de omgang met elkaar ook. Wat doen we daarmee? Laten we ons regeren door angst en
worden we daar slaaf van?
Maar….. het is Pasen geweest! Het feest waarbij we gedenken dat God bevrijdend in ons leven
kwam. Ons een nieuw leven geeft. En daarmee de hoop en het vertrouwen dat angst uiteindelijk
niet zal overwinnen.
Heer, ontferm U over onze angst om onze dierbaren, om onszelf.
Ontferm U over onze zorgen over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan,
over financiële gevolgen voor ons huishouden.
Geef ons moed en rust, dat ons leven in Uw hand is,
dat we geborgen zijn in U, omdat we dat altijd al waren.
U hebt ons vrijgekocht.

Jacqueline van Sprang

•
World Servants serie: Road to Malawi!
Vanaf vandaag (26 april) komt er 6 weken lang om 11.00 een aflevering van de serie Road to Malawi online. In deze
serie nemen Bart en Rozan (actiegroep Krimpenerwaard 2019) je mee in de voorbereidingen naar het project toe en
vervolgens tijdens de reis zelf. Linde heeft afgelopen zomer aan dit project mee gebouwd. Vandaag is de eerste aflevering met daarin de bazaar en het voorbereidingsweekend. Kijken dus! www.worldservants.nl/rtm
•

Agenda: Alle activiteiten, met uitzondering van de kerkdiensten via de website van de kerk en eerder genoemd Live-Concert vanuit de Grote– of Johanneskerk, zijn vervallen in verband met het coronavirus.

Predikant:
Invalpredikant:

onze gemeente is vacant
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
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