Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
10 mei 2020, jaargang 21, no. 19

De dienst van deze morgen werd gisteren opgenomen in de
Ichthuskerk. U kunt deze dienst volgen via YouTube. Ook kunt u
naar de dienst luisteren via www.pkn-lekkerkerk.nl/
z.o.z.
Voorganger:
ds. Esther van Schie-Hofman, Gouda
Organist:
Mariet Verkuil
Schriftlezingen: Rechters 6: 11-17, Marcus 4: 35-41
Zang:
Mariët Kroondijk
Psalm 84: 1+6, NLB 891, 624, 931, 939, (YouTube), 913, 708
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 Richard den Ouden

De dienst volgende week 17 mei,
10:00 uur, wordt uitgezonden vanuit de
Ichthuskerk. (opname 16 mei).
Voorganger:
ds. Gerben van Manen
Ook deze dienst kunt u volgen via
YouTube of via www.pkn-lekkerkerk.nl/

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan naar
mw. F.L.M. van Mameren-de Wit
•
Kerkcollecten
Maak uw bijdragen voor één of meerdere weken over 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
De derde collecte is deze zondag bestemd voor het jeugdwerk van de protestantse kerk (JOP).
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag
rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden
tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te
dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema's.
Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt
materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo'n
groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt.
Helpt u mee om JOP deze materialen verder te ontwikkelen? U kunt uw bijdrage overmaken op
NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. Collecte JOP mei.

ZIEKENHUISOPNAMEN e.d.
Opgenomen in IJssellandziekenhuis, Prins Constantijnweg 2 ,2906 ZC Capelle a/d IJssel:
- Mw. B.W. Eerland-den Toom
Langdurige opnamen:
- 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, 2821 XL Stolwijk
- Dhr. P. de Knegt, Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055 GG Rotterdam.
- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf, Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66,
2861 DB Bergambacht
•
Denken we ook aan:
- Sanne de Heer,
Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen
- René de Jong,
Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht
- Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven
•
Kandidaat
Vorige week hebben we u laten weten dat de kerkenraad het advies van de beroepingscommissie heeft overgenomen en we nu dus officieel een kandidaat hebben. Afgelopen week is er een kennismaking geweest tussen de kerkenraad en de kandidaat waarin we ons aan elkaar hebben kunnen voorstellen.
De komende weken buigt de kerkenraad zich over het te volgen proces in de route naar een mogelijke beroeping.
Daarin zal ook de naam van de kandidaat bekend gemaakt worden.
We houden u op de hoogte.
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Verhaal van de zondag: Vrede
In de afgelopen week stonden we stil bij 75 jaar bevrijding. Bij de ouderen zal deze periode veel
oproepen aan herinneringen. De jongeren onder ons moeten het hebben van de verhalen.
Misschien kun je proberen iets in te voelen van wat het betekend heeft om te moeten leven in
oorlogstijd, en hoe de vreugde geweest moet zijn toen er een einde kwam aan de bezetting.
De oorlog was voorbij; er was vrede.
Ja, vrede in de zin van: geen oorlog meer. Maar vrede heeft een bredere betekenis dan dat.
Om die betekenis duidelijk te krijgen kun je denken aan wat het betekent als er ‘geen vrede’, dus
onvrede is. Je kunt last hebben van onvrede bijvoorbeeld als je je zorgen maakt om iets. Je gezondheid, je toekomst, je baan. Of je kunt een gevoel van onvrede ervaren als je twijfelt aan jezelf: doe ik het wel goed? Haal ik uit het leven wel wat er in zit? Of je wordt ermee geconfronteerd dat dingen niet gaan zoals je gehoopt had. Al dan niet door jouw eigen schuld. Allerlei voorbeelden waarin je gebrek aan vrede ervaren kan. Onvrede, een gevoel van onrust.
Wat moet je, als je zulk een onvrede ervaart? In zijn brief aan de Filippenzen beveelt Paulus zijn
lezers aan om zich in dit alles tot God te wenden. Leg die onvrede voor aan Hem. Spreek het uit.
In de Bijbel in Gewone Taal staat het zo:
“Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt.
En dank hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit
gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad.
Want jullie horen bij Jezus Christus.” (Fil. 4: 6,7)
De vrede van God gaat ons begrip te boven. Het is meer dan ‘geen oorlog’, het is anders dan
‘geen problemen’. Maar het is als een beschermend schild om je heen, waardoor de kern van
jezelf niet aangetast zal worden. In Johannes 14: 27 zegt Jezus tegen zijn leerlingen:
“Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn
vrede blijft altijd bij jullie.”
Daar konden zij, en daar kunnen wij het mee doen!

•

Jacqueline van Sprang

Kerkdiensten in de maand mei

Na de succesvolle uitzending op YouTube van de dienst van 3 mei j.l. zullen ook de volgende zondagsdiensten van
de maand mei via YouTube worden uitgezonden.
De diensten zullen op zaterdag worden opgenomen in de Ichthuskerk en zullen vanaf zondagochtend vroeg beschikbaar zijn op YouTube.
Alle diensten zullen beschikbaar zijn via het PKN Lekkerkerk YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/
UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw of natuurlijk via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl
Alle eerder opgenomen diensten zullen hier ook beschikbaar blijven om nog eens na te kijken en te luisteren.
De dienst van Hemelvaartsdag zullen we nog wel volgen bij ds. Gerben van Manen in de Schenkelkerk. De link hiervoor kunt u vinden op onze website www.pkn-lekkerkerk.nl

•
World Servants serie: Road to Malawi!
Kijk vandaag om 11.00 uur weer naar de nieuwe aflevering van de serie Road to Malawi. www.worldservants.nl/rtm
•

Agenda: Alle activiteiten, met uitzondering van de uit te zenden kerkdiensten, 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:
Teus Verkuil; tel. 0180-663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: (t.b.v. juli/aug. nummer)
uiterlijk dinsdag 16 juni 2020 voor 18:00 uur
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