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Live-Uitzendingen: Site: www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl
Dienst bijwonen? Even mailen naar: aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl of bellen naar 660607 (tot vrijdag 23:59 uur)

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Startzondag met als thema HET GOEDE LEVEN
Voorganger:
Combo:

ds. Rob Maas
Richard: Piano,
Evert:
Cájon,
Joke:
Zang,
Mariska: Fluit
Organist:
Richard den Ouden
Schriftlezingen: Matteüs 13: 31-35 en 44-46, zie blz. 3
Zingen/ luisteren: zie blz. 3 en 4
Liturgie:
zie op de site van de kerk
Collecten:
1e collecte voor de kerk naar
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie naar
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
o.v.v. 2e collecte
3e collecte voor PKN Jeugdwerk, JOP IBAN: NL52 ABNA 041 41 41 415
o.v.v. JOP September
Helpt u mee de collecteopbrengsten op het normale peil te houden!
Bloemen:
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente
naar dhr. H.A. (Harry) Elties
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds
gegaan naar mw. A.C. (Ans) Gelderblom- Broskij
Ziekenhuisopnamen e.d.
Mw. M.K. (Ina) Schep-Mudde
Verpleeghuis Irishof, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda
Mw. J.D. (Janny) van Buren- Hoogerdijk
Groene Hartziekenhuis ,Postbus 1098, 2800 BB Gouda

De dienst volgende week, 20/9, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Vredeszondag
Voorganger: mw. Jacqueline van Sprang

Ouderenmiddag
Ook dit jaar willen we in de startweek een ouderenmiddag organiseren. Door omstandigheden
zal dit anders moeten zijn dan we gewend zijn.
(Dus niet de traditionele pannenkoekenmaaltijd)
Zolang we te maken hebben met de corona crisis
zullen we zorgvuldig moeten omgaan met hygiëne maatregelen, afstand houden tot elkaar enz.
Daarom dit keer een 'eenvoudige' bijeenkomst,
waarbij we de veiligheidsmaatregelen zoals we
die door het RIVM hebben aangereikt gekregen
ter harte nemen. Voor deze middag is ook onze
nieuwe predikant, ds. Rob Maas uitgenodigd,
zodat we nader kunnen kennis maken met elkaar.
U bent welkom om 14:30 uur in de Ichthuskerk.
Wel vragen we u om u van tevoren aan te melden, zodat we de inrichting van de zaalruimte
kunnen aanpassen aan de gestelde afstandsnormen. En, het klinkt heel onaardig, maar we moeten het helaas zo stellen: mocht u klachten hebben die kunnen duiden op het corona virus, blijft u
dan uit veiligheidsoverwegingen thuis.
Nog even samenvattend:
U bent welkom op de ouderenmiddag op 15 september om 14:30 uur in de Ichthuskerk, nadat u
zich uiterlijk 14 september heeft aangemeld bij
Jan en Lijda den Ouden (tel 662459) of Jacqueline
van Sprang (06-16428095). Het kan ook per
mail: pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

Thuisgekomen uit het ziekenhuis:
Dhr. H.A. (Harry) Elties
Agenda:
Iedere vrijdag

10:00 – 12:00 uur inloopochtend in de Ichthuskerk.

Iedere zaterdag

09:00 - 12:00 uur inleveren oud papier, industrieterrein.

15 september

14:30 uur ouderenmiddag.

Gezocht:
Wie de laatste tijd de kerkdiensten bezoekt kan zowel letterlijk als figuurlijk niet om de in gele hesjes geklede coördinatoren heen. De één vangt
de kerkgangers op en de ander begeleidt ze naar hun plaats.
We zoeken nog 2 coördinatoren die dit bij toerbeurt willen doen.
Is het iets voor jou? Voor informatie neem contact op met de scriba.
Ook het Beamerteam is op zoek:
We zijn dringend op zoek naar mensen die het leuk vinden het
LivestreamTeam te komen versterken.
Voor informatie neem contact op met Vincent Bazen.
Predikant:

ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag
Scriba:
mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
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Maak een goede start!

Kom uit de startblokken en doe mee.
Er is genoeg te doen in onze kerkelijke
gemeente. Er is vast wel een ‘baan’,
een taak die jou goed ligt.
Aarzel niet en meld je aan bij één van de
kerkenraadsleden of bij de scriba via
telefoonnummer 660607 of via mail naar
scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk ((september):
Teus Verkuil; tel. (0180) 663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
uiterlijk dinsdag 20 oktober 2020, 18:00 uur
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Beroepingscommissie
Afgelopen zondag vierden we de verbintenisdienst van
onze nieuwe dominee Rob Maas.
Slechts enkele gemeeteleden konden hierbij aanwezig
zijn en de beroepingscommissie was daar onderdeel
van. Met de verbintenisdienst kwam er ook een einde
aan het werk van de beroepingscommissie.

Peter,

Pieter,

Richard,

Tijdens de dienst was er al een kort bedankje van onze
voorzitter Jolanda Littel voor de commissie maar tijdens
de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag
werd de volledige commissie officieel gecomplimenteerd met en bedankt voor het goede werk dat zij heeft
gedaan. Een mooi bosje bloemen was daarin voor iedereen op zijn plaats.

Nel,
Neline,
worden toegesproken door Jolanda.

Rozan

en

Sylvia

Kerkgang in coronatijd

Aan de organisatie van al deze activiteiten hebben veel
mensen mee gewerkt op veel verschillende vlakken.
Sinds maart van dit jaar zijn onze kerkdiensten regelmatig op de schop gegaan. Van geen kerkdiensten naar Ook aan de speciale diensten van 30 augustus en 6
september hebben veel mensen mee gewerkt om hier,
on-line kerkdiensten naar kerkdiensten in aangepaste
vorm en met beperkte mogelijkheid voor aanwezigheid met in acht neming van de coronaregels, toch ook een
succes van te maken.
van gemeenteleden.
De kerkenraad wil iedereen die op wat voor manier dan
Fijn was het dat er on-line diensten kwamen, dat er
ook hier medewerking aan verleend heeft heel hartelijk
orgelspel kwam op een nieuwe YouTube pagina.
bedanken voor zijn of haar inzet. Dat woordje “samen”
Daarna was het fijn om de kerkdiensten weer live te
is op onze gemeente echt van toepassing. En daar zijn
kunnen bezoeken en weer dat gevoel te krijgen van
we trots op.
samen beleven en samen geloven.
Sunday Night Hour dienst , zondag 27 september 2020

Vredesweek 2020

Yes! We kunnen weer bij elkaar komen om een SNHdienst met elkaar te vieren.
Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd.
Het thema is : “Wees gerust”
Diederik van Os is de spreker en de band “Prijs Hem”
zorgt voor de muzikale begeleiding.
We zullen het eerste en laatste lied met elkaar zingen.
We kunnen van de overige liederen genieten door te
luisteren naar de band.
Helaas is er dit keer geen koffie/thee/limonade. Wel
kan er natuurlijk buiten, op afstand, nagekletst worden.
Let op: de locatie is anders dan we gewend zijn namelijk in de Grote- of Johanneskerk.
We beginnen, net als anders, om 18.30 uur.
We zien jullie graag en neem gerust iemand mee!

De nationale Vredesweek is dit jaar
van 19 t/m 27 september.
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Het thema van deze week is “Vrede verbindt verschil”.
U kunt er meer over lezen op www.vredesweek.nl
We zijn al jaren gewend om in de vredesweek een
oecumenische viering te houden, maar dit jaar wijken
we van deze gewoonte af omdat het in verband met
de huidige corona-crisis en het daarmee samenhangende beperkte aantal zitplaatsen, lastig is om gezamenlijke diensten te organiseren.
Daarom hebben de Protestantse Gemeente en de
Rooms Katholieke Parochie op 20 september een
aparte viering in de eigen gebouwen.
In onze viering zal Jacqueline van Sprang voorgaan.

Samen zingen we de openingspsalm:

Lied 783: Voor mij is geluk

Psalm 119: 13 en 14

1 Voor mij is geluk de wind om mijn oren,
de zon in de lucht en languit in 't gras.
Voor mij is geluk de stilte te horen
om zo te ontdekken hoe het ooit was.

13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

2 Voor mij is geluk het leven te delen,
een hand in mijn hand en samen op pad.
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluisteren: ‘Jij bent mijn schat’.

3 Voor mij is geluk om vrede te maken.
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk de ruzies te staken,
om muren te slechten, stoppen met strijd.
Om liefde te geven, nu en altijd.

Lezen uit de Bijbel:

We luisteren naar:
Opwekking 715: Wat hou ik van Uw huis
1 Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw
om de levende God.
2 Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers,
een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans
om te zingen voor U.
3 Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt
in zijn heilige stad.
4 Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn
in een duistere tent.
5 De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij
die vertrouwen op U.
Wat hou ik van uw huis.

Matteüs 13: 31-35 en 44-46

31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van
de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand
meenam en in zijn akker zaaide. 32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de
planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’ 33 Hij vertelde hun een andere
gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die
door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle
meel doordesemd was.’
34 Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij
sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. 35 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en
spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de
grondvesting van de wereld verborgen was.’
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat
die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg
hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen
wat hij had en die akker te kopen.
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een
koopman die op zoek was naar mooie parels. 46Toen hij een
uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

We luisteren naar:
ELB 58: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
1 Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Refrein:
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
2 Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de HEER gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Refrein
3 Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Refrein
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We luisteren naar:
Nummer van Kinga Bán (Sela) en
Elbert Smelt (Trinity)
via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=y0PJE2k9MvI
Leef met volle teugen
Durf te leven met de dag
Glimlach elke morgen
Er is iets moois dat op je wacht

Op de drempel van het leven
Staar ik naar de horizon
Voel me plompverloren en verlegen
Dat ik sterk ben en gezond
Want jij bent ziek en ik begrijp het niet
Ik zou willen dat je hier blijven kon

Geniet van je dagen
Verlies je in de tijd
Je wordt steeds gedragen
Tot in alle eeuwigheid

Ben niet bang, alleen soms even,
Maar dan zing ik mij er dwars doorheen
Voel me broos en moegestreden
Verlangend naar de overkant, alleen,
Ik houd me vast aan alles wat zo mooi is
En ik tel ze, de kostbare momenten

Dwars door de winter
Naar de lente
En naar de zomer
Want jij en ik
Wij blijven samen
Wij blijven zingen
Tot het eind
Want jij bent nooit
Alleen

Leef met volle teugen
Durf te leven met de dag
Glimlach elke morgen
Er is iets moois dat op je wacht
We hebben het ervaren
Dat het leven niet om ons draait
Dat wij alleen maar kunnen varen
Op de wind die waait waarheen hij waait
En elke dag een nieuwe kans
Om elkaar vast te houden

Samen zingen we het slotlied:
Lied 978: 1, 3 en 4

Leef met volle teugen
Durf te leven met de dag
Glimlach elke morgen
Er is iets moois dat op je wacht

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d'onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

En God, die bijna nooit te vinden is
als je ‘m moet hebben
Maar die soms toch, juist als er
niets meer lijkt te redden
Zichtbaar wordt als hier op aarde
tranen vallen van verdriet
Omdat er iets van waarde schuilt
in als we hier op aarde
Het niet meer weten,
niets anders kunnen,
Dan maar bidden in een lied

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Leef met volle teugen
Glimlach elke morgen
Nooit gedacht
Dat het zo tot een eind zou komen
Maar ik ga met jou
Dwars door de winter
Naar de lente
En naar de zomer
Want jij en ik
Wij blijven samen
En blijven zingen
Tot het eind
Ik laat jou niet los

Zegen voor onderweg
Samen zingen we Amen (3x)

4

