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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 1 november -  jaargang 21  no. 44 

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-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, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 
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 (november): 
Marijke Versluis; tel. (0180) 663723 
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 

   Kinderdienst 

Thema:  “Als het goed is?!” - De Schepping 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Pianist/organist: Richard den Ouden 

Cantors:  Jochem en Annemei 

Bijbelverhaal: YouTube 

Luisteren naar: de liederen op de bladzijden 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 Kerk in Actie-najaarszending. 
               Geeft u ook? Dit kan ook op  IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457 
           t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.  
      Zie ook het artikel op bladzijde 4. 
3e collecte voor onderhoud orgels.      
Goed en geregeld onderhoud van de orgels is nodig voor de constructie 
en om de klank zuiver te houden.  Maak uw bijdrage over op   
      IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64  
                                                             o.v.v. onderhoud orgels 
 

 
Bloemen 
 

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

Aanstaande woensdag 4/11, 19:00 uur 
Grote– of Johanneskerk 

Dankdag voor gewas en arbeid 

Voorganger: ds. Rob Maas 

3e collecte: verwarmingskosten 
 

Volgende week, 8/11, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk 

Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Rob Maas 

 

Kom over de brug 
 

Je bent van harte welkom in ons team. 
Waag het erop, er zijn nog plaatsen over.  
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 

Deze week wordt er weer een kaart als groet vanuit de gemeente  
gestuurd aan: 
 
- Mw. P.F. Broere-van Sprang en Dhr. H. Janssen 

Zij verblijven beiden in De Waterpoort, Markt 182,  

          2931 EC Krimpen a/d Lek 

 

- Mw. R. Broere-Slingerland, Zorgcentrum Wilgenhoven, 

Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk 

 

- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf, Verpleeghuis 'De Westerweeren'  

Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht 
 

- René de Jong,         Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht 

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

 

- Sanne de Heer,         zij verblijft tijdelijk op Landgoed Hooge Burch 

(afd. Oude Rijnlaan 6-8) Spoorlaan 19, 2471PB Zwammerdam. 

(Postadres: Postbus 2027, 2470 AA  Zwammerdam) 

8 november viering Heilig Avondmaal 

In deze tijd van Corona kunnen we als gemeente 
niet met een ieder die naar de kerk wil komen  
samen-zijn op zondag. Bij het vieren van het  
Heilig Avondmaal is die behoefte juist sterk.  
Daarom willen we iedereen die niet in de kerk 
aanwezig kan zijn oproepen om thuis deel te ne-
men aan de Maaltijd van de Heer. Om het eer-
biedig en met aandacht te doen kan het helpen 
om thuis brood en wijn klaar te zetten (mooi bord 
en glas) op een gedekte tafel. U kunt daar een 
kaars bij aansteken en zo de geestelijke verbon-
denheid met elkaar beleven. Ondanks de fysieke 
afstand kunnen we de nabijheid van God ervaren 
omdat we één zijn in Christus. U en jij bent geno-
digd het Heilig Avondmaal als maaltijd van inkeer, 
verzoening en zicht op de toekomst met God mee 
te vieren, het is de Heer die ons roept. 

Ds. Rob Maas 

Groet 
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Er staan deze maand nog een aantal bijzondere diensten op het programma waar een aangepaste regeling voor is gemaakt. 
We hopen op uw aandacht en begrip hiervoor. 

In november hebben we onderstaande diensten: 
 
Datum   Speciale dienst          Welkom is of zijn Bijzonderheden 

Zondag      1 november Kinderdienst   WEST  Welkom zijn ook alle basisschoolkinderen uit  
           Lekkerkerk, bij voorkeur met één van hun ouders. 

Woensdag 4 november Dankdag   OOST en WEST  

Zondag      8 november Heilig Avondmaal  OOST  Zie tekst op bladzijde 1 rechtsboven 

Zondag    15 november     WEST 

Zondag    15 november Sunday Night Hour     Voor deze dienst kunt u zich via de email aanmelden:  
              aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl 

Zondag    22 november Herdenkingsdienst  nabestaanden In deze dienst worden de nabestaanden van de  
           overledenen uitgenodigd en zijn slechts enkele  
           plekken beschikbaar.  
           Zie onderstaande tekst, Weekend ‘Samen herinneren’ 

Zondag    29 november     OOST 

 

Weekend 'Samen herinneren' 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze gemeenteleden die zijn overleden en nodigen wij hun  
nabestaanden uit voor de gedachtenisdienst, dit jaar op zondag 22 november. 

Dit jaar krijgen nabestaanden met voorrang de gelegenheid deze dienst bij te wonen, zij worden persoonlijk uitgenodigd.  
In deze belangrijke dienst geldt er jammer genoeg ook een maximum van dertig gemeenteleden. Rond 15 november is  
duidelijk hoeveel plaatsen er verder beschikbaar zijn voor gemeenteleden. Heeft u een persoonlijke reden om toch deze 
dienst bij te wonen, neemt u dan contact op met Martine Sluimer, via email naar aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl of  
telefoonnummer 0180-660607.   

Uiteraard zal ook deze dienst thuis mee te beleven zijn via de website van www.pkn-lekkerkerk.nl of 
www.kerkdienstgemist.nl. 

 
Omdat we begrijpen dat het voor velen een teleurstelling is dat we niet met de hele gemeente de gedachtenisdienst in de 
kerk kunnen bijwonen is er een mogelijkheid om zaterdag 21 november van 16:00 tot 20:00 uur de Grote- of Johanneskerk 
binnen te lopen.  
Er is dan gelegenheid om te gedenken door een lichtje aan te steken, een moment in de kerk te zijn, naar muziek te luisteren 
of zomaar even stil te zijn, of een gesprek aan te gaan met een van de vrijwilligers. Dominee Rob Maas en Jacqueline van 
Sprang zijn ook aanwezig.  
U bent van harte welkom, zodat we ook in deze bijzondere tijd van afstand houden toch elkaar nabij kunnen zijn. U hoeft zich 
niet aan te melden, wel gelden alle gebruikelijke Corona-maatregelen in de Grote- of Johanneskerk. 

 
De kerkenraad 

Kerkdiensten in november 
 
In november komt geen wijziging in het aantal mensen dat de kerkdienst mag 
bijwonen.  
We handhaven dezelfde routine als in oktober.  
Lekkerkerk blijft verdeeld in twee wijken.  

De bewoners mogen om beurten de dienst in de Grote– of Johanneskerk  bezoeken:  

 

OOST:  alle gemeenteleden ten oosten  van de Kerkweg  en  de     

  even nummers van de Kerkweg en Lange Stoep 

 

WEST:  alle gemeenteleden ten westen van de Kerkweg en de     

  oneven nummers van de Kerkweg en Lange Stoep 

 

  De corona-richtlijnen blijven van kracht. 

OOST 
WEST 

mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl
mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl
http://www.pkn-lekkerkerk.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl


3 

Alle liederen van deze morgen 

 
‘k Stel mijn vertrouwen – gezongen door Jochem,  
                begeleid door Richard  

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
 
Lied 8b: Zie de zon, zie de maan 

https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI&list=RDe

-Qlnzgw3GI&start_radio=1&t=22  
 
1 Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
2 Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar, in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar, zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
4 Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar,overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
5 Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam, 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
 
King of Kings – gezongen door Annemei,  
         begeleid door Richard 
 
King of kings and Lord of lords, glory, halleluja (2x) 
Jesus, Prince of peace, glory, halleluja (2x) 
 
 
Alles heeft de Here God gemaakt – Elly en Rikkert  
https://www.youtube.com/watch?v=_IZDww6oFFc  
 
De haan die kraait - kukeleku 
En de kip die kakelt - tok tok tok 
En de kikker kwaakt - kwak kwak kwak 
Alles heeft de Here God gemaakt 
En de krekel tsjirpt - tssjk tssjk tssjk 
En het bijtje zoemt - bzz bzz bzz 
En het eendje kwaakt - kwak kwak kwak 
Alles heeft de Here God gemaakt 
 
De neushoorn in het warme land 
Het kleine luisje aan de wand 
Het muisje en de olifant 
Alles is in Zijn hand 

En de regen druppelt - tikke tik tik 
En de wind die blaast - fff fff fff 
En de boom die kraakt - krik krik krak 
Alles heeft de Here God gemaakt 
De blaadjes ritselen - frr frr frr 
En de sneeuw die dwarrelt - wizze wiz wiz 
En het ijs dat kraakt - krik krik krak 
Alles heeft de Here God gemaakt 
 
De bergen en het lage land 
De zeëen en het schelpenstrand 
De bloemen aan de waterkant 
Alles is in Zijn hand 
 
En de haan die kraait - kukeleku 
En de kip die kakelt - tok tok tok 
En de kikker kwaakt - kwak kwak kwak 
Alles heeft de Here God gemaakt 
En de krekel tsjirpt - tssjk tssjk tssjk 
En het bijtje zoemt - bzz bzz bzz 
En het eendje kwaakt - kwak kwak kwak 
Alles heeft de Here God gemaakt 
 
 
In het begin  
https://www.youtube.com/watch?v=NQbHTe_thrA  
 
In het begin schiep God de hemel 
In het begin schiep God de aarde 
In het begin schiep God de mensen 
In het begin schiep Hij alles wat leeft 
 
In het begin schiep God de wolken 
In het begin schiep God de zeeën 
In het begin schiep Hij zon, maan en sterren 
In het begin schiep Hij alles wat leeft 
 
Hij is Heer over hemel en aard' 
Hij is Heer, Hij heeft alles gemaakt 
Hij is Heer, en wij prijzen zijn naam 
wij danken Hem voor alles wat Hij heeft gedaan 
 
In het begin schiep God de bomen 
In het begin schiep God de planten 
In het begin schiep God de bloemen 
In het begin schiep Hij alles wat leeft 
 
In het begin schiep God de vissen 
In het begin schiep God de vogels 
In het begin schiep God alle dieren 
In het begin schiep Hij alles wat leeft 

 
Hij is Heer over hemel en aard' 
Hij is Heer, Hij heeft alles gemaakt 
Hij is Heer, en wij prijzen Zijn naam 
wij danken Hem voor alles wat Hij heeft gedaan 
 
U bent Heer over hemel en aard' 
U bent Heer, U hebt alles gemaakt 
U bent Heer, en wij prijzen uw naam 
wij danken U voor alles wat U hebt gedaan 
 
 
Zie voor de volgende liederen bladzijde 4. 
De liturgie is te vinden op de site van de kerk. 

https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI&list=RDe-Qlnzgw3GI&start_radio=1&t=22
https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI&list=RDe-Qlnzgw3GI&start_radio=1&t=22
https://www.youtube.com/watch?v=_IZDww6oFFc
https://www.youtube.com/watch?v=NQbHTe_thrA
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Pleegzorg 
 

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

tieavond over pleegzorg. De avond is bedoeld voor mensen 

die overwegen pleegouder te worden. Op deze avond vertel-

len wij u alles over pleegzorg en de manier waarop u pleeg-

ouder kunt worden bij Stichting Timon.  

Stichting Timon is dringend op zoek naar christelijke pleeg-

ouders 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 

Agenda: 
 

Er zijn geen agendapunten te melden. 

Speculaaspoppen en kaartjes voor World Servants 
 

Mijn project naar Ecuador is een jaartje uitgesteld. Dat bete-

kent een jaar langer voorpret en ook een jaar langer actie 

voeren.  

Er zijn namelijk kosten die èn in 2020 èn in 2021 gemaakt 

moeten worden vanuit World Servants.  

Daarom zijn de speculaaspoppen terug!  

Één pop voor €6 en twee poppen voor €10.  

Bestellen kan via geef.ws/speculaaspoppen, of door even te 

bellen naar 0180-664132.  

De poppen worden dan voor Sinterklaas in Lekkerkerk thuis-

bezorgd.  

Ook verkoop ik nog steeds kaartjes. Neem eens een kijkje 

op geef.ws/kaartjes!  
 

Bestemming  2e collecte op zondag  8 november 

Omdat de jaarlijkse voedsel inzameling van Dorcas dit jaar 

op een andere manier  wordt georganiseerd, heeft de  

diaconie besloten de 2e collecte  op zondag 8 november  te 

bestemmen voor Dorcas. 

Meer hierover kunt u lezen in de Ontmoeting die komende 

week  verschijnt. 

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.  

God is een kunstenaar  
https://www.youtube.com/watch?
v=DPPBQRTzBQY&list=PL1D3FFAD81B667FE0&index=56 
 
Refrein 
God is een kunstenaar een grote kunstenaar,  
want wat Hij maakte is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar.  
God is een kunstenaar, een grote kunstenaar, 
want wat Hij maakte is zo wow, zo wonderbaar.  
 
God maakte wilde golven in de oceaan.  
Hij bedacht ook alle sterren die aan de hemel staan.  
Hij maakte de sterke dieren, zoals de olifant,  
en ook de grote bergen maakte Hij briljant. (Refrein) 
 
God maakte de hoge bomen in het Junglebos.  
Hij bedacht ook alle vruchten zoals druiven aan een tros.  
Hij maakte mooie bloemen, zoals een madelief,  
en ook de kleine mieren. Wat supercreatief! (Refrein) 
 
Bridge: 
God maakte ook jou en Hij maakte ook mij 
en kijk eens hoe megamooi wij zijn, allebei! (Refrein) 
 
 
Slotlied opwekking 710- Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=e0sMkhN9mCM 
 
1 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! 
 
Refrein 1 
Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus kom tot mij, 
als de Bron van leven die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier 
wordt voor mij 
 
2 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Refrein 2 
Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn, 
wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, 
van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol 
 

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwik-

keling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet 

vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditio-

neel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwe-

lijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verande-

ring in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen 

bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding 

of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een 

actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan 

kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer 

door aan hun dochters. 
 

Met deze collecte steunt u het werk van P3W  

in West-Papoea. Van harte aanbevolen! 

Lichtpuntjes in Advent 

We kunnen er somber van worden van het gebrek 
aan sociaal contact. Emotioneel is het zwaar en de 
onzekerheid over hoe lang het nog gaat duren ter-
wijl de dagen korter worden, zou ons bijna doen 
vergeten dat er altijd lichtpuntjes zijn, die onze da-
gen en onze levens lichter kunnen maken. Voor de 
periode in Advent zijn we op zoek naar lichtpuntjes. 
Waar bent u/jij dankbaar voor, waar knapte je van 
op? Waar verdween de onzekerheid of waar werd 
je gelukkig van? Misschien ervaarde u/jij God heel 
speciaal in (jo)uw leven. Geef ze door aan ds. Rob 
Maas en dan plaatsen we die in de zondagsbrief en 
in Ontmoeting en gebruiken we ze in de diensten in 
de Adventsperiode (indien gewenst zonder naams-
vermelding). Samen brengen we zo licht in donkere 
dagen. 

http://www.deeljethuis.nl/
http://geef.ws/speculaaspoppen
http://geef.ws/kaartjes
https://www.youtube.com/watch?v=DPPBQRTzBQY&list=PL1D3FFAD81B667FE0&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=DPPBQRTzBQY&list=PL1D3FFAD81B667FE0&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=e0sMkhN9mCM

