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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 11 oktober -  jaargang 21  no. 41 

Dienst bijwonen? Deze zondag OOST. U hoeft u niet aan te melden, maar wel registreren. Neem s.v.p. een pen mee. 

Live - en ook eerdere uitzendingen: Ga naar www.pkn-lekkerkerk.nl, klik op ‘Live uitzending’ en vervolgens op de lange onderstreepte oranje-gele link.  

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 

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  

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

Voorganger:  ds. Hester van Briemen-Cammeraat, Capelle ad IJssel  

Organist:  Richard den Ouden 

Cantor:  Mariët Kroondijk 

Schriftlezing: Genesis 32: 24-32 

Luisteren naar: YouTube: Intochtslied, Opw. 145: U zal ik loven Heer;  

   Cantor: NLB 129b; NLB 833; Lichtlied; NLB 944: 1 t/m 4;  

   YouTube: LvK 487: 1,3; 

   Cantor: Slotlied, Opwekking 710: Zegen mij. 

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 

3e collecte voor het Groot Onderhoud van de gebouwen.  

Regelmatig wordt groot onderhoud uitgevoerd, maar er moet ook gere-

serveerd worden voor toekomstig noodzakelijk groot onderhoud. U wordt 

verzocht een bijdrage over te maken op IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

      o.v.v. groot onderhoud 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar 

dhr. en mw. (Gerrit en Ans) Cieremans-Groenendal 
   
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan naar  

dhr. M.C. (Cor) Pottuyt  

De dienst volgende week, 18/10, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds. Rob Maas 

Ziekenhuisopnamen e.d. 

Mw. P.F. (Nel) Broere-van Sprang (Poolmanweg 10) 
Verzorgingshuis Roo van Capelle, De Baronie 326,  

2904 XM Capelle aan den IJssel 

Vele handen maken licht werk. 
 

Pak mee aan, er zijn taken genoeg.  
Er is vast wel een taak bij die jou op het 
lijf geschreven is. 
Meld je aan als nieuw lid van de kerken-
raad of voor een andere bij jou passende 
taak. 
Neem contact op met ds. Rob Maas, één 
van de kerkenraadsleden of met de scriba. 
Telefoonnummers en e-mailadressen zie 
linksonder of in de Kerkwijzer. 

Zinzondag VVP 
 

Vanmiddag (11/10) speelt Paulina Seebregts 
op uitnodiging van de VVP haar vertelvoorstel-
ling over ‘Maria’. 
‘Het was een gewone maandag als alle andere. 
En toch had ze daar ineens op de stoep gestaan 
in een blauwe mantel, witte sportschoenen en een 
witte sjaal om haar haar. In de ene hand een tas 
en in de andere hand een koffer. Het bleek nie-
mand minder te zijn dan de Heilige Maagd Maria’.  
Wat zou jij doen? De vrouw die de deur had open-
gedaan liet haar binnen. Dat werd het begin van 
een ongewone week. Maria zit vol met verhalen 
zo blijkt algauw. Zo leert de vrouw over haar  
bijzondere gast maar ook over de twijfel en het 
geloof in zichzelf en het leven. 
Muzikaal wordt de voorstelling begeleid door  
Jopie Jonkers, harpiste/zangeres.  
De voorstelling vindt plaats in onze Grote- of  
Johanneskerk. Aanvang 15.00 uur. Net zoals bij 
onze kerkdiensten zijn dezelfde coronamaatrege-
len van toepassing. Volgens de nieuwste maatre-
gel mogen niet meer dan 30 personen tijdens een 
kerkdienst aanwezig zijn. Aanmelden is verplicht. 
Dat kan tot zondag 12 uur via 0654392483. 
De toegang is gratis, maar wel is er na afloop een 
open schaalcollecte. 

Pleegzorg 
 

26 november a.s. organiseert Stichting Timon een informatieavond over 
pleegzorg. De avond is bedoeld voor mensen die overwegen pleegouder 
te worden. Op deze avond vertellen wij u alles over pleegzorg en de ma-
nier waarop u pleegouder kunt worden bij Stichting Timon.  
Stichting Timon is dringend op zoek naar christelijke pleegouders in uw 
regio. Veel kinderen wachten op een plekje in een normaal gezin waar zij 
veilig op kunnen groeien. Helpt u ons mee om deze kinderen te helpen? 
Locatie:  Het Kwartier Stolwijk, Jan Steenlaan 16b, Stolwijk. 
Aanvang;  19.30 inloop, start 19.45 
Voor meer info en aanmelden: www.deeljethuis.nl 

http://www.deeljethuis.nl/
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Inzameling oud papier Lekkerkerk 
 

Het oud papier wordt voor geheel  

Lekkerkerk nu ingezameld op het 

terrein van de voormalige ANBO  

(nu WSL) op de hoek van de Twijnstraweg en de Dammestraat. 

De openingstijden zijn op maandag, donderdag en vrijdag 

van 9.00 - 11.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 12.00 uur. 

Ouderenmiddag 
 

In verband met de toenemende verspreiding van het corona-

virus zijn de landelijke richtlijnen aangescherpt. Bijeenkom-

sten van meer dan 30 personen zijn niet toegestaan. Ook 

heeft de landelijke PKN het advies gegeven om in de maand 

oktober zoveel mogelijk de vergaderingen of groepsactivitei-

ten te beperken. Daarom zien we ons genoodzaakt om de 

geplande ouderenmiddag van 20 oktober niet door te laten 

gaan. Het spijt ons zeer, maar het is van groot belang dat we 

voorzichtig zijn in dezen. 

Raakvlakken tussen geloof en psychologie 
 

Op dinsdagmiddag 13 oktober verzorgt dominee Rob 

Maas na afloop van de ledenvergadering van de VVP in de  

ontmoetingsruimte van de Ichthuskerk een lezing over 

“Raakvlakken tussen geloof en psychologie”. Aanvang 15.30 uur. 

Deze lezing is voor iedereen toegankelijk. 

Ook voor deze lezing gelden dezelfde coronamaatregelen 

als voor onze kerkdiensten. 

U moet zich wel van tevoren even aanmelden tot uiterlijk  

13 oktober om 12.00 uur via telefoon 0654392483. 
Kinderdienst 
 

Op zondag 1 november is er weer een kinderdienst! 

De dienst is in de Grote– of Johanneskerk, aanvang 10.00 uur 

en gaat dit jaar over het Scheppingsverhaal. 

De kinderen mogen een knuffel mee naar de kerk nemen. 

I.v.m. het beperkte aantal volwassen bezoekers (30) ver-

zoeken wij dat slechts één der ouders met het kind meekomt. 

Als er wijzigingen zijn voor de dienst door aangescherpte 

maatregelen staan die vermeld op www.pkn-lekkerkerk.nl 

De dienst is hierop ook online te zien en of te beluisteren. 

Hopelijk tot dan! 

De leiding van de kindernevendienst. 

Kerkdiensten in de maand oktober 
  

Om te voorkomen dat het aantal corona besmettingen verder 
toeneemt adviseert de Protestantse Kerk in Nederland drin-
gend aan de kerkelijke gemeenten om de richtlijnen van de 
overheid over te nemen. Als Protestantse Gemeente te  
Lekkerkerk zullen wij meewerken aan deze maatregelen en 
ons protocol hierop aanpassen. 
  

Wat zijn de nieuwe regels? 

• We komen nog maar met 30 mensen (exclusief mede- 
       werkers) samen tijdens de kerkdienst, 

• Er is geen gemeentezang, 

• Er is een advies om mondkapjes te dragen tijdens het  
       lopen in de kerk. 
  
Hoe regelen we dat er maar 30 mensen de kerkdienst 
bezoeken? 
Tijdens de reguliere kerkdiensten ontvingen we tot nu toe 
maximaal 50 bezoekers. Deze bezoekers wonen gelijkmatig 
verspreid over ons dorp. Daarom hebben we besloten om 
Lekkerkerk te verdelen in twee wijken: ten oosten van de 
Kerkweg en ten westen van de Kerkweg.  
Deze twee wijken mogen in de maand oktober om beurten 
de kerkdienst in de Grote- of Johanneskerk bezoeken. 
Hoe we na de maand oktober verder gaan hangt mede af 
van de ontwikkelingen rond het corona virus en de richtlijnen 
die we rondom de kerkdiensten krijgen. 
  

Wat wordt de indeling? 
Zondag 11 oktober: gemeenteleden die in het oosten van 
     ons dorp wonen zijn welkom in de  
     kerkdienst. Zie het kaartje. 
Zondag 18 oktober: gemeenteleden die in het westen van 
     ons dorp wonen zijn welkom. 
Zondag 25 oktober: gemeenteleden die in het oosten van 
     ons dorp wonen zijn welkom. 

 
De overige richtlijnen blijven gewoon van kracht: 
 

1. Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk. 

2. We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel. 
3. U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet. 

4. Bij binnenkomst stopt u een papiertje met uw naam en telefoon 
    nummer in een doos. Schrijft u bij voorkeur uw naam thuis al op 
    een papiertje. 
5. In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u  
    een plaats aangewezen. 

6. We gebruiken geen garderobe. Houd uw jas bij u. 
7. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen 
    op de galerij zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten  opzichte 
    van elkaar aan te houden. 
8. Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op 
    de galerij hebben gezeten de  kerk. Daarna zullen de coördina- 
    toren aangeven wanneer de anderen de kerk kunnen verlaten. 

9. Alle collectes zijn bij de uitgang. 

Inclusief de westzijde 

van de Kerkweg 

(oneven nummers) 

 

Inclusief de oostzijde 

van de Kerkweg 

(even nummers) 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/

