Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
5 juli 2020, jaargang 21, no. 27
De dienst van deze morgen, Ichthuskerk:
Thema:
Kom & Ga
In deze dienst doet Hanna Kroondijk belijdenis van haar geloof
Voorganger:
ds. Gerben van Manen
Muziek:
Fisherman’s Band
Gastpianist:
Jantine Knol
Met de kinderen: Matteüs 11: 25-30
Schriftlezingen: Deuteronomium 30:15-20, 1 Petrus 2: 3-10;15-17
Zingen:
NLB 840: 1+2; Opwekking 573; 430; 502; 481;
luisterlied ‘Adem’; NLB 103: 5; 423
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 Hanna Kroondijk
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds
gegaan naar mw. A. Berger-Slingerland
•

De dienst volgende week, 12/7, Ichthuskerk
Voorganger: mw. Th. Verspui, Rhenen
In deze dienst wordt afscheid genomen van de
oudste kinderen van de kindernevendienst.
Voor diensten op 19 en 26 juli en voor
live-uitzendingen zie onderaan.

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 Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat.
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen groeit op in armoede,
dat zijn er twee per klas! Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke kerken door kwetsbare kinderen vlak voor hun
zomervakantie te verrassen met een vakantietas gevuld met leuke verrassingen.
U kunt dit project steunen door uw gift over te maken op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Actie Vakantietas
ZIEKENHUISOPNAMEN e.d.
- Dhr. D.A. (Dick) Oskam is voor revalidatie in de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda.
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,
- René de Jong,

Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen
Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht

- Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2,
2871 AZ Schoonhoven
•

Gezamenlijke diensten 19 en 26 juli

De kerkdiensten van 19 en 26 juli zullen we samen vieren met de Schenkelkerk van ds. Gerben van Manen in
Capelle aan den IJssel.
Op voorstel van ds. Gerben van Manen zal hier een gezamenlijke dienst van gemaakt worden. Een lector en een
kerkenraadslid van onze kerk zullen dan deelnemen aan de dienst in de Schenkelkerk.
De dienst zal weer te volgen zijn via onze website. We hopen dat u onze lector zult herkennen.
•

Live-uitzendingen

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
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•

Verhaal van de zondag

Een van de lezingen die voor vandaag op het leesrooster staan is uit Matteüs 11: 25-30.
In een van de laatste zinnen uit dit gedeelte herken ik een tekst die nogal eens wordt geciteerd en die je ook wel op een tegeltje of wandbord kan tegenkomen. Ik noem die tekst
nu zoals hij (denk ik) het meest bekend is, uit de vertaling van 1951: “Komt tot Mij, allen,
die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”.
Je kunt moe zijn als je een flinke inspanning hebt verricht. Lekker neerploffen op de
bank met een drankje, of vroeg naar bed gaan is dan een goed antwoord. Maar dat is
niet het soort vermoeidheid waar Jezus op doelt, denk ik. Hij ziet mensen voor zich die
gebukt gaan onder ander soort lasten. Spanning, zorgen, verdriet, schuldgevoel, boosheid. Misschien eerder het soort lasten die in deze periode van corona ook duidelijk naar
voren zijn gekomen. Mensen die lijden onder eenzaamheid, angst voor besmetting, zorgen om de toekomst. Van piekeren kun je zo moe worden!
Jezus nodigt je uit om rust te zoeken bij Hem. Betekent dat dan dat je je moet afzonderen van alles wat er zich in de wereld afspeelt, van alles wat er op je af komt? Alsof het
er allemaal niet toe doet? Nee, dat denk ik niet. Rust zoeken bij Hem betekent je plek in
het leven innemen, verbonden met Hem. Jezus zegt ook: “ neem mijn juk op je en leer
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Wat is dan zijn ‘juk’? Dat is de
opdracht, het advies, om te proberen net zo te leven zoals Hij deed. Leven in liefde voor
God en voor elkaar. Wetend dat je er niet alleen voor staat, want Hij gaat met je mee. Hij
is nabij en geeft je kracht, vrede, rust, zijn zegen.
Ik sluit af met een paar regels uit Gebed om zegen (Opwekking 710):
Zegen mij op de weg die ik moet gaan,
zegen mij op de plek waar ik zal staan,
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,
o God, zegen mij alle dagen lang.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Jacqueline van Sprang

Predikant:
Invalpredikant:

m.i.v. 6 september ds. Rob Maas
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 (juli):
Jan Schep; tel. 0180 661329
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij volgende Ontmoeting:
uiterlijk dinsdag 25 augustus 2020, voor 18:00 uur
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•

Jacqueline van Sprang
12½ jaar verbonden
aan onze gemeente

Op 1 juli was Jacqueline 12½
jaar in dienst van onze gemeente als pastoraal werker.
In de kerkenraadsvergadering
van 29 juni konden we daar
aandacht aan schenken, omdat
we voor het eerst sinds lange
tijd weer bijeen mochten komen
in de Ontmoetingsruimte van
de Ichthuskerk. Wel op 1½ m
onderlinge afstand. We konden
Jacqueline uiteraard niet de
hand drukken, maar haar wel
verrassen met een boeket en
een toespraak van de voorzitter
van de kerkenraad.
De toespraak is opgenomen en
zal direct na de dienst van aanstaande zondag worden uitgezonden, zodat iedereen die ook
kan zien en horen.

•

Afscheid Bertus Kroondijk

In de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag namen we
afscheid van Bertus Kroondijk als mede-voorzitter van de kerkenraad.
Ook hij werd bedacht met een fraai boeket.

•

Felicitatie

Zondag 5 juli zal via YouTube de dienst worden uitgezonden waarin
Hanna Kroondijk belijdenis doet van haar geloof ten overstaan van onze
hele gemeente. Omdat wij als gemeente niet in staat zijn om haar na
afloop van de dienst te feliciteren vragen we u om Hanna in de komende
week een kaartje te sturen om haar te feliciteren en welkom te heten als
belijdend lid van onze gemeente.
Het adres van Hanna is: Slobeendstraat 25
•

Speurtocht

Nadat we 29 juni afscheid hebben genomen van Bertus als mede-preses naast Jolanda zullen we ook nog afscheid
nemen van ons jeugdouderlingen echtpaar, twee ouderlingen en de andere preses. Dat wetende beginnen we vroeg
met onze speurtocht: heeft u zin om mee te doen in een enthousiast team waarin we weer een frisse start maken
met een nieuwe dominee? Meld u dan aan bij één van onze kerkenraadsleden of meld u bij onze scriba via telefoonnummer 660607 of via mail naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl. Alleen samen kunnen we elkaar helpen.

•

Collectebonnen

Regelmatig ontvangt de kerkenraad de vraag naar wat de gemeente kan doen met de aangeschafte collectebonnen
nu er niet naar de kerk gegaan wordt. De collectebonnen kunt u in een enveloppe in de brievenbus van de
Ichthuskerk doen. U kunt aangeven voor welke collectes de bonnen zijn en anders wordt het bedrag in gelijke mate
verdeeld over de drie collecten van de betreffende zondag.
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•

Voor de kinderen (van de kindernevendienst)

Jezus geeft ons rust
Matteüs 11: 25-30

Bartimeüs is blind, maar als hij naar Jezus toe gaat komt het goed.
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