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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

21 juni 2020, jaargang 21, no. 25 

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk: 

Voorganger:  ds. mw. L.J. Koning-Polet, Gouda  
Organist:  Richard den Ouden 
Schriftlezingen: uit: Hooglied 2 en uit Lucas 21  
Zang:   Mariët Kroondijk 
    NLB 276: 1 en 2; 274: 2; 274: 3; 216: 1, 2 en 3;
            691: 3; 215: 5, 6 en 7; 704: 1 en 3 
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 Ina Schep-Mudde 

De dienst volgende week, Schenkelkerk 
Voorganger: ds. Gerben van Manen 
 
 
 
 
  
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds  
gegaan naar fam. Van den Heuvel- de Jager,  
   Koninginneweg 11b 
 

• Revalidatie 
 

D.A. (Dirk) Oskam is voor revalidatie in de 
Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda. 

• Thuisgekomen uit het ziekenhuis:  
Anja de Redelijkheid lag korte tijd in het ziekenhuis 
voor een blindedarmontsteking. Afgelopen donderdag 
mocht zij weer naar huis; Opperduit 408. 
 

Ina Schep brak bij een val haar enkel en is daaraan 
geopereerd. Voorlopig verblijft ze bij haar zoon Jaap: 
Boekweittiende 5. 

 

• Berichten van overlijden 
Op 2 juni is overleden mw. Antje Burggraaf-Graafland. Zij woonde Korte Achterweg 48 en was dooplid van onze 

gemeente. Mw. Burggraaf is 90 jaar oud geworden. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgehad. 
 

Op 13 juni is overleden mw. Barbera Geertje Boele-de Vries. Zij woonde in de Breeje Hendrick en was belijdend lid 

van onze gemeente. Mw. Boele is 91 jaar oud geworden. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgehad. 
 

Op 16 juni is overleden mw. Aagje Stoter-Nobel. Zij woonde in de Breeje Hendrick en was belijdend lid van onze 
gemeente. Mw. Stoter is 87 jaar oud geworden. Zij zal a.s. maandag worden begraven na een afscheidsdienst in 
besloten familiekring. 

• 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 bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat-Opvang en hulp ontheemden Colombia. 
Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. 
Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. 
Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in  

arme volkswijken. Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw  
bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er 
trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: 
“Mensen helpen om zichzelf te helpen”. Helpt u mee met het werk van Kerk in Actie voor de ontheemden van  

Colombia?          Maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ontheemden Colombia. 

Helpt u mee de collecteopbrengsten op het normale peil te houden? Maak a.u.b. regelmatig iets over! 

Voor de uitzendingen in juni zie onderaan. 

Voor de diensten na 1 juli zie bladzijde 3. 

• Live-uitzendingen in juni 

De diensten worden op zaterdag opgenomen en zullen vanaf zondagochtend vroeg beschikbaar zijn. 

Schenkelkerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl 

Ichthuskerk:    te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl                                  en te bekijken via 

het PKN Lekkerkerk YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw  

Voor langdurige opnamen verwijzen we naar de voor-

gaande zondagsbrieven. 

Zij zijn ook terug te vinden op de site van de kerk: 

klik op mededelingen en dan op zondagsbrief. 

• Geboortebericht 

Op 8 juni is Joshua Anthonie geboren. Hij is de zoon van Jessika Ottingh de Jong, Burg vd Willigenstraat 28.  
Moeder, maar ook grootouders Ton en Lisette: van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl
http://www.pkn-lekkerkerk.nl
https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw
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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: 
Anton Littel; tel. 0180-662872 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Inleveren kopij Ontmoeting:  
De inleverdatum voor het startnummer in septem-
ber is nog  niet bekend. 

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

• Vaderdag 

Vandaag, 21 juni, is het vaderdag. Een dag die door verschillende mensen verschillend wordt  

beleefd. Vaders worden verrast door cadeautjes van hun kinderen, van zelfgemaakte creaties tot 

duur gekochte spullen. Er zijn vaders die pijnlijk geconfronteerd worden met het gegeven dat de 

lieve kleintjes van ooit nu geen contact meer willen hebben met hun vader, er zijn vaders die een 

kind door de dood moeten missen, en er zijn ook mannen die graag vader hadden willen zijn, 

maar het leven liep anders. Kortom, een dag met verschillende gezichten. 

Zo heb je ook vaders met verschillende gezichten. Lieve, zorgzame vaders en vaders die nooit 

tijd hebben. Vaders ook die zelf zo beschadigd zijn geraakt dat ze geen liefhebbend vader  

kunnen zijn voor hun kinderen, vaders die zelfs gewelddadig kunnen worden. Dat is niet zoals 

vaderschap bedoeld is.  

Wij mogen God als Vader aanspreken. Dat heeft Jezus ons geleerd. Hij leerde ons die Vader 

kennen. Als een liefhebbend en zorgzame vader. Een vader op wie je kunt vertrouwen. 

Jezus gaf ons ook de woorden voor het gebed dat wij nog steeds op de lippen mogen nemen: 

het Onze Vader. In de loop der jaren zijn er allerlei varianten op deze tekst geformuleerd.  

Varianten die de betekenis wellicht kunnen verduidelijken, ook voor onze tijd. Hieronder een, 

naar een tekst van Chantal Leterme: 

 
Onze Vader in de hemel,  
U bent zo goed, want U maakt alles weer heel.  
We zouden zo graag hebben dat Uw land ook ons land is:  
het rijk van God tussen de mensen.  
Dat kan alleen maar als we Uw wil doen, altijd en overal.  
Geef ons daarvoor de kracht elke dag opnieuw.  
Vergeef wat we verkeerd doen  
en leer ons om het met anderen weer goed te maken als er iets fout gaat.  
Maak dat we niet het slechte willen.  
En help ons los te komen van alles wat niet goed is.  
Want we verlangen naar dat Rijk van U.  
Maar alleen kunnen we het niet: U moet ons sterk maken.  
Dan pas wordt het heerlijk, voor altijd.  
Amen.  

 
Vandaag krijgen ‘aardse vaders’ extra aandacht. Zullen we ook extra aandacht schenken aan 
Onze Vader; niet alleen vandaag, maar altijd? 
              Jacqueline van Sprang   
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• Kerkdiensten vanaf 1 juli 
  
In de kerkenraadsvergaderingen en de moderamenvergaderingen is de evaluatie van de afgelopen  

kerkdiensten een belangrijk onderdeel. Maar ook kijken we naar de toekomst: wanneer kunnen we weer 

samenkomen?  

En vanuit welk kerkgebouw organiseren we de diensten? 

Met ingang van de maand juni heeft de overheid toestemming gegeven om met 30 mensen bij elkaar te 

komen.  

Per 1 juli mag dit ook met 100 mensen. Een keuze te maken over wat we in onze eigen gemeente gaan 

doen vraagt veel zorgvuldigheid. Daarom is er door de kosters van onze beide kerkgebouwen een  

gebruiksplan gemaakt waarin is nagedacht over looproutes en zitplekken met de handhaving van de  

1,5 meter regel. Hieruit is gebleken dat we met de huidige regels nog niet met de gebruikelijke aantallen 

kerkgangers tegelijkertijd weer naar de kerkdienst kunnen komen.  

En zolang niet iedereen naar het kerkgebouw kan komen willen we onze diensten blijven uitzenden zodat 

wel iedereen onze diensten kan blijven volgen. 

Dat betekent natuurlijk ook dat de opnames qua beeld en geluid wel van goede kwaliteit moeten zijn.  

Voor de Grote- of Johanneskerk is hiervoor een plan gemaakt zodat ook dit kerkgebouw in beeld en ge-

luid toekomst-bestendig wordt. Tijdens de zomervakantie hopen we hier flinke stappen in te zetten maar 

hoe snel dit gaat is van vele factoren afhankelijk. 

Dit alles inachtnemend hebben we besloten om voor de zomervakantie nog geen gemeenteleden toe te 

laten tijdens de diensten. Een uitzondering hierop maken we voor de belijdenisdienst van 5 juli. Deze 

dienst gebruiken we meteen om te leren voor de toekomst. 

  

Zoals gezegd, de dienst van 5 juli zal een belijdenisdienst zijn. We zijn verheugd om te kunnen meedelen 

dat Hanna Kroondijk in deze dienst belijdenis zal doen. Hanna mag een klein groepje familie uitnodigen 

en ook de jeugd zullen we vragen om dit mooie nieuws tijdens de dienst mee te vieren. En natuurlijk 

wordt de dienst weer uitgezonden via ons PKN Lekkerkerk YouTube kanaal. 

De dienst van 12 juli zullen we ook nog uitzenden volgens het vaste format zoals we dat de laatste we-

ken gewend zijn vanuit onze Ichthuskerk. 

En dan begint op zondag 19 juli de zomervakantie die zal duren tot vrijdag 28 augustus.  

De organisatoren van onze online diensten gaan in deze periode ook op vakantie. Gelukkig mogen we in 

deze periode weer aansluiten bij de uitzendingen van de Schenkelkerk in Capelle aan den IJssel waar  

ds. Gerben van Manen ook voorgaat. 

Hoe we de diensten vanaf 30 augustus vorm gaan geven, komen er b.v. al mensen naar een kerkgebouw 

en naar welk kerkgebouw dan wel… daar gaan we ons binnenkort over buigen. 
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Het volk Israël is bij de 

berg Sinaï gekomen. De 

wolk van God die hen de 

weg wijst hield hier stil. 

De mensen zetten hun 

tenten op. Mozes is nu 

op de berg geklommen, 

helemaal naar boven. 

Daar praat God verder 

met hem. God geeft Mo-

zes de Tien Geboden. 

De Woorden die de men-

sen leren dat God van 

hen houdt en dat zij ook 

van God mogen houden. 

Als de mensen doen wat 

de Tien Woorden van 

God zeggen zijn ze altijd 

dichtbij God.  

Tjonge, jonge, wat duurt 

het lang voordat Mozes 

weer terugkomt, de berg 

af naar beneden. Waar 

blijft Mozes nu? Er zal 

toch niets gebeurd zijn 

met hem? De mensen 

worden ongeduldig. Dit 

duurt allemaal veel te 

lang. Mozes kunnen ze 

niet zien en God ook 

niet. De mensen gaan 

naar Aäron. ‘Aäron, luis-

ter, Mozes is de man die 

ons uit Egypte heeft 

weggehaald. Maar we 

weten niet wat er met 

hem gebeurd is. Maak 

daarom een god voor 

ons die wij kunnen zien. 

Een god waar we achter-

aan kunnen lopen en die 

ons de weg wijst naar 

het beloofde land.’ ‘Dat 

is goed’, zegt Aäron.   

Aäron maakt van goud een beeld dat lijkt op een kalf en blinkt in de zon. De mensen gaan er omheen staan. Wat zijn 
ze blij.  
Ze roepen: ‘Ja, dit is nu onze god. Een god die we kunnen zien! Deze god heeft ons uit Egypte bevrijd! ’. De mensen 
zijn de Here God helemaal vergeten. Maar kijk, daar komt Mozes de berg af naar beneden. Hij ziet de mensen bid-

den voor het beeld en wat is hij boos! Hij pakt het gouden beeld en gooit het op de grond. De Here God is ook erg  
verdrietig, maar gelukkig vergeeft God zijn volk omdat Hij ziet dat de mensen spijt hebben.  

• Stukje voor de kinderen (van de kindernevendienst) 

Maak de tekening af door de kleine puntjes met elkaar te verbinden, te beginnen met 1 en door tot aan 56. 


