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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 18 oktober -  jaargang 21  no. 42 

Dienst bijwonen? Deze zondag WEST. Niet aanmelden, wel registreren. Neem s.v.p. een ingevuld strookje mee. 
Live - en ook eerdere uitzendingen: Ga naar www.pkn-

Bericht van overlijden 

Op 12 oktober overleed in de leeftijd van 83 jaar Marinus Cornelis Pottuyt. 
Hij woonde aan de Kerkweg 101 en was dooplid van onze gemeente.  
De afscheidsplechtigheid zal worden gehouden op maandag 19 oktober 
om 13.00 uur in het uitvaartcentrum Lekkerkerk, Burg. vd Willigenstraat 37b, 
waarna de begrafenis omstreeks 14.00 uur zal plaatshebben op de  
algemene begraafplaats te Lekkerkerk.  
Schriftelijke condoleances zijn welkom op het correspondentieadres  
Lint Notarissen, o.v.v. dhr. Cor Pottuyt, Korte Achterweg 11, 2941EB Lekkerkerk.  
Ook is er de mogelijkheid om online te condoleren 
via www.stoppelenburg.site/registers/cor-pottuyt 

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 (oktober): 
Henk Klerk; tel. (0180) 663384 
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. Rob Maas 

Organist:  Richard den Ouden 

Cantor:  Sarah Berghuis 

Schriftlezingen: Jesaja 45: 1-7 en Matteüs 22: 15-22 

Luisteren naar: Cantor:  Aanvangslied NLB 130: 1 en 3 

   YouTube:  Kyriegebed, Instrument - Laat het recht stromen als water   z.o.z. 

   Cantor:  NLB 513;   NLB 912: 1,3 —- gesproken door gemeente: 2 en 4 

  NLB 971: 1 en 3 —- gesproken door gemeente: vers 2 

  Slotlied: Opwekking 717 - Stil mijn ziel wees stil   z.o.z. 

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 Kerk in Actie Werelddiaconaat:  
  Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda. 
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent 
van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschik-
baar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. 
Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel on-
derling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteu-
nen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder 
jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en 
verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan. 
U kunt dit belangrijke werk steunen door een gift over te maken op rekening 
   NL89 ABNA 0457 457 457     
   t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. zusters Rwanda  
 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente  
naar mw. C. (Corrie) de Vreede-Stubbe  
 

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan 
naar mw. H. van den Hoven–Verwaal  

De dienst volgende week, 25/10, 10:00 uur 
    Grote– of Johanneskerk 
Voorganger: ds. M.A. Doolaard–van Verseveld, 
    Rotterdam.  

Ziekenhuisopnamen 

Mw. P.F. (Nel) Broere-van Sprang  

Verzorgingshuis Roo van Capelle, De Baronie 326,  

2904 XM Capelle aan den IJssel 
 

Mw.  M. (Riet) van Vliet-van der Sluis  

Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda 
 

Inschrijven? 
 

Laat het niet bij dat memootje.  
Wanneer je overweegt een taak in onze 
kerk te gaan vervullen, wordt je dat heel 
gemakkelijk gemaakt. Inschrijven is zelfs 
niet nodig. 
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. 

Er is geen samenzang. We luisteren 

naar de Cantor en YouTube. 

 
Ouderenmiddag 

 

In verband met de toenemende verspreiding van 

het coronavirus zijn de landelijke richtlijnen aan-

gescherpt. Bijeenkomsten 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 groepsactiviteiten te beperken. 

Daarom zien we ons genoodzaakt om de geplan-

de 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. 

Vakantie 

Ds. Rob Maas is de komende week vrij i.v.m. vakantie.  

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met uw 

wijkouderling of Jacqueline van Sprang.  

https://mail.antagonist.nl/#NOP
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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. 

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. 

Pleegzorg 
 

26 november a.s. organiseert Stichting Timon een informatie-

avond over pleegzorg. De avond is bedoeld voor mensen die 

overwegen pleegouder te worden. Op deze avond vertellen 

wij u alles over pleegzorg en de manier waarop u pleegouder 

kunt worden bij Stichting Timon.  

Stichting Timon is dringend op zoek naar christelijke pleegou-

ders 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 uur 

Voor meer info en aanmelden: www.deeljethuis.nl 

Inclusief de westzij-

de van de Kerkweg 

(oneven nummers) 

Inclusief de oostzijde 

van de Kerkweg 

(even nummers) 

De volgende richtlijnen blijven 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 telefoonnummer 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 heb 

    ben gezeten de  kerk. Daarna zullen de coördinatoren aangeven wanneer de  

    anderen de kerk kunnen verlaten. 

9. Alle collectes zijn bij de uitgang. 

Kerkdiensten in oktober 
Vorige week berichtten wij dat tot nader order de kerkdiensten 

beurtelings door de wijken West en Oost kunnen worden bezocht. 

Vandaag          is Lekkerkerk West aan de beurt en 

Volgende week, 25/10, is Lekkerkerk Oost aan de beurt. 

          scheidslijn: Kerkweg, zie kaartje 

Kyriegebed: Instrument -  
       Laat het recht stromen als water    
 
Van het kleinste dorp 
Waar gebrek regeert 
Tot het verste land 
Waar de oorlog heerst 
Deze aarde roept elke dag om hulp 
Deze wereld wacht op een antwoord 
 
Ieder mens verdient 
Een gelijke kans 
Op een veilig thuis 
Waar de toekomst lacht 
U verlangt van ons 
Daarvoor op te staan 
Om Uw stem te zijn 
Die zegt 
 
Laat het recht stromen als water 
Als een hemelse rivier 
Breng de hemel op de aarde 
Opdat het Goede zegeviert 

Slotlied: 
 

1 Stil mijn ziel wees stil, 
 en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds 
 Hij is er bij, 
 in je beproevingen en zorgen. 
Refrein: 
 God, U bent mijn God 
 en ik vertrouw op U 
 en zal niet wank'len 
 Vredevorst vernieuw  
 een vaste geest binnen in mij 
 die rust in U alleen 
 

2 Stil mijn ziel wees stil 
 en dwaal niet af  
 dwars door het dal zal Hij je leiden 
 stil, vertrouw op Hem 
 en hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding 
Refrein 
 

3 Stil mijn ziel wees stil 
 en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft 
 wacht wacht op de Heer 
 de zwartste nacht  
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
Refrein (2x) 

 
 
Bouw Uw koninkrijk overal waar wij gaan 
Laat ons hart met uw liefde branden 
Dat onze levens zijn als een instrument 
Een instrument in Uw handen 
 
Uw hart breekt voor hen 
Die gebroken zijn 
Vader geef ook ons 
Die bewogenheid 
Geef aan ons Uw Geest om op weg te gaan 
Om Uw stem te zijn, die zegt 
 
Laat het recht stromen als water 
Als een hemelse rivier 
Breng de hemel op de aarde 
Opdat het Goede zegeviert 
 
Bouw Uw koninkrijk overal waar wij gaan 
Laat ons hart met Uw liefde branden 
Dat onze levens zijn als een instrument 
Een instrument in Uw handen 

Agenda: 

28 oktober ledenvergadering DVO 

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

