Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
17 mei 2020, jaargang 21, no. 20
De dienst van deze morgen:
Voorganger:
ds. Gerben van Manen
Organist:
Jan den Ouden
Schriftlezing:
1 Petrus 3: 8-18
Zang:
Sarah Berghuis
Lied 34: 1 + 5; 935; 642: 1,3,7 + 8; Opw. 801 (YouTube);
Lied 415 Zegen ons, Algoede
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. B.W. Eerland-den Toom

De dienst op Hemelvaarsdag, 17 mei, 10:00 uur
Voorganger: ds. Gerben van Manen
De dienst volgende week 24 mei, 10:00 uur
Voorganger: ds. Yvette Pors, Giessenburg
Voor alle uitzendingen zie onderaan.
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds
gegaan naar mw. A.M. Verwoerd-Broere

•
Bericht van overlijden
Op 4 mei is overleden dhr. Adrianus Berger, Korentiende 30.
Hij werd 87 jaar oud en was dooplid van onze gemeente.
Op 12 mei is overleden mw. Maria Pruijt. Zij woonde in de Breeje Hendrick (voorheen
Julianastraat 8). Zij is 83 jaar oud geworden. Zij was belijdend lid van onze gemeente.
Van zowel dhr. Berger als van mw. Pruijt heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgehad.
•
Geboortebericht
Op maandag 11 mei jl. is onze zoon en broertje Levi Ruben Heemskerk, roepnaam Levi,
geboren.
Dirk, Linda en Lucas Heemskerk, Fazantstraat 20, 2941 RB Lekkerkerk

•
Kerkcollecten
Maak uw bijdragen voor één of meerdere weken over op de bankrekeningen van de volgende 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 week bestemd voor het “Onderhoud van de gebouwen”.
Naast het gewone onderhoud zijn er ook de kosten voor verlichting, verzekeringen enz. U wordt verzocht een
bijdrage over te maken op
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. “onderhoud gebouwen”.

Helpt u mee de collectenopbrengsten op het normale peil te houden? Maak a.u.b. regelmatig iets over!
ZIEKENHUISOPNAMEN e.d.
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, 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
•
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

•
Thuisgekomen uit het ziekenhuis:
- Mw. B.W. Eerland-den Toom

•
Live-uitzendingen van de kerkdiensten
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 naar 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
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•

Verhaal van de zondag

Deze week werden de maatregelen in verband met corona versoepeld. Kinderen kunnen weer
naar school, de kapper kan weer aan het werk, enz. Er zijn nog veel beperkingen, maar de teugels kunnen weer een beetje gevierd. Ik denk dat veel mensen uitgekeken hebben naar dit
nieuws, zoals we in de afgelopen weken vaak met interesse hebben geluisterd naar wat ons
aanbevolen wordt wel en niet te doen. Richtlijnen vanuit het RIVM geven ons houvast in deze
tijd.
Dat doet me denken aan andere richtlijnen: richtlijnen die God ons geeft voor ons leven. Toen
het volk Israël vanuit de onderdrukking in Egypte op weg was naar een nieuw land, een land
waarin ze als volk vorm konden geven aan een eigen vrije samenleving, kregen ze van God
aanwijzingen. Wij kennen die als de Tien Woorden, of zo u wilt, de Tien Geboden. In onze Bijbel
zijn die terug te lezen in Exodus 20. Richtlijnen voor het leven. Niet om ons klein te houden en
te beperken, maar juist bedoeld om ons de weg te wijzen naar een leven met God en onze
naasten.
Wim van der Zee schreef een lied naar aanleiding van de Tien Woorden:
Wij kiezen voor de vrijheid
die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden
van al hun macht beroofd.

Hoor ook naar de verhalen
van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gist’ren
is met ons doorgegaan.

Wil zó ruimhartig delen
dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen
in 't land van overvloed.

Weg met de stomme beelden,
die maken God te klein:
Hij zal ons zelf vertellen
wie Hij voor ons wil zijn.

Geef ruimte aan je naaste,
geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij
zijn leven meegedeeld.

En breek niet met je woorden
een anders leven stuk:
want God sprak tot ons allen
het woord van ons geluk.

En Hij heeft ook gegeven
dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter
met Gods naam als je vlag.

Blijf met elkaar verbonden
als mens, als man of vrouw:
zo is tot in de diepte
ook God zijn liefde trouw.

Gun dan elkaar het goede,
zo is het ons gegund:
je leven is pas leven
als je ook geven kunt.

En neem voluit de vrijheid,
één dag van feest’lijkheid,
om opgewekt te vieren
dat God ons heeft bevrijd.

Jacqueline van Sprang

•

World Servants serie: Road to Malawi!

•

Agenda: Vrijwel alle activiteiten zijn vervallen in verband met het coronavirus.
De kerkdiensten via de website van de kerk gaan wel door.

Predikant:
Invalpredikant:

Nieuwe aflevering om 11:00 uur

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

www.worldservants.nl/rtm

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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