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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 22 november -  jaargang 21  no. 47 

Dienst bijwonen? Vandaag aanmelden en 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 

Voorgangers:  ds. Rob Maas en Jacqueline van Sprang 

Organist:  Elise Kreuk 

Muziek:  Combo o.l.v. Mariska Prins     

Schriftlezingen: Psalm 121 en 1 Thessalonicenzen 5: 1-11 

Luisteren naar: NLB 598 ;   NLB 413: 1, 2 en 3 ;  

   Lied 429 (LvdK) Wie maar de goede God laat zorgen ;  

   NLB 601: 1, 2 en 3 ; Abide with me/Blijf mij nabij (muziek); 

   Bij U rusten deze namen ;  NLB 913: 1 t/m 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  IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457  

          t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. "Geef Licht" 

          -  Zie “Tweede collecte” op de achterzijde. 

  

3e collecte voor PKN Pastoraat IBAN: NL10 ABNA 0444 444 777  

          t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Collecte Pastoraat  

          -  Zie “Derde collecte” op de achterzijde. 

 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente  

naar mw. N.C.(Corrie) de Groot-de Jong 

De dienst volgende week, 29/11, 10:00 uur 
       Grote– of Johanneskerk 

       Eerste Adventszondag 

Voorganger: ds. M.A. Gouwens-de Gier, Schoonhoven 

     

  OOST      

Kinderen zijn meer dan welkom in de kerk! 
  
Als kerkenraad willen we graag dat de kinderen bij alle 
erediensten aanwezig kunnen zijn. 
Daarom hebben we besloten dat kinderen t/m 12 jaar en hun 
ouders, broers en zussen elke kerkdienst van harte welkom 
zijn en de oost/west-verdeling dus niet op hen van toepassing is. 
Ondanks de beperkte leiding, wil de kindernevendienst elke 
zondag kindernevendienst blijven verzorgen voor de kinderen 
in de kerk. 
Ook zullen ze weer het adventsproject gaan doen ter 
voorbereiding van de kerst. 
Als kerkenraad willen wij de leiding van de kindernevendienst 
hartelijk bedanken voor hun inzet bij zowel de reguliere de 
bijzondere diensten (o.a. kinderdienst, kinderkerstdienst). 
  
Namens de kerkenraad, 
Richard den Ouden – jeugdouderling 
  
PS. De kindernevendienst is op zoek naar extra leiding.  

       Dus neem gerust contact met hen op, als u wilt helpen. 

De speculaaspoppen zijn uitverkocht! 
 

Rozan schakelt daarom over op: 
 
Kerstkaartjes voor World Servants 
 

Met de feestdagen in aantocht verkoop ik zelf ontworpen 

kerstkaartjes voor het World Servants project in Ecuador.  

Een setje kaartjes bestaat uit 2 verschillende ontwerpen 

met daarvan ieder 5 kaartjes (dus in totaal 10 kaartjes) en 

kost €10.  

De opbrengst is voor het project in Ecuador waar we mee 

gaan helpen met de bouw van een cacaoverwerkingscentrum. 

Door de komst van dit centrum kunnen de lokale boeren 

een betere kwaliteit cacao leveren, en dit voor een 

eerlijkere prijs verkopen.  

Kaartjes bestellen kan via geef.ws/kerstkaart of door even 

te bellen naar 0180-664132. De kaartjes worden dan in 

Lekkerkerk thuisbezorgd.  

Alvast bedankt! Rozan Klerk. 

Agenda 
 

Er zijn geen agendapunten te melden. 

Helaas 
 

In het laatste nummer van 

Ontmoeting staat vermeld  

dat we op de zondagen  

22 november en 6 december  

koffie drinken na de dienst.  

Helaas kan dit niet doorgaan 

omdat het coronavirus nog 

steeds rondwaart.  

De seniorengesprekskring  
 

van a.s. dinsdag 24 november kan helaas nog 

niet doorgaan. We hopen op betere tijden wat 

betreft de situatie rondom corona, maar deze 

maand lijkt het nog niet verantwoord om bij 

elkaar te komen.  

U vindt de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen 

jaar zijn overleden op de achterzijde van dit blad. 

http://geef.ws/kerstkaart
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Vandaag, 22 november,  

gedenken we de gemeenteleden die in het  

afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  
 

We noemen de namen van: 

 

Maria Adriana de Hoop-de Boom,  

zij overleed op 23 december in de leeftijd van 90 jaar 

Jacoba Margje Rietveld-Sels,  

zij overleed op 17 januari in de leeftijd van 83 jaar 

Neeltje Brand-Mudde,  
zij overleed op24 januari in de leeftijd van 95 jaar 

Geertruij Speksnijder-van den Heuvel,  

zij overleed op 26 februari in de leeftijd van 94 jaar 

Jantina Margaretha de Knegt-Deelman,  

zij overleed op 28 februari in de leeftijd van 74 jaar 

Adrianus Berger,  

hij overleed op  4 mei in de leeftijd van 87 jaar 

Maria Pruijt,  

zij overleed op 12 mei in de leeftijd van 83 jaar 

Teuntje Elizabeth Deelen-de Vos,  

zij overleed op 15 mei in de leeftijd van 85 jaar 

Arie Paulus Deelen,  

hij overleed op 27 mei in de leeftijd van 92 jaar 

Barbera Geertje Boele-de Vries,  

zij overleed op 13 juni in de leeftijd van 91 jaar 

Aagje Stoter-Nobel,  

zij overleed op 16 juni  in de leeftijd van 87 jaar 

Marinus Cornelis Pottuyt,  

hij overleed op 12 oktober in de leeftijd van 83 jaar 

Janna Dirkje van Buren-Hoogerdijk,  

zij overleed op 31 oktober in de leeftijd van  86 jaar 

Ernst Hendrik Hendriks,   

hij overleed op 1 november in de leeftijd van 76 jaar  

(Het gedenken van Pieter Cornelis Brouwer, die overleed op 
12 november, zal volgend jaar plaatsvinden) 

Tweede collecte 
 

De tweede collecte vandaag is bestemd voor Kerk in Actie 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten....  
Zo wachten duizenden bange kinderen in vluchtelingen- 
kampen op de winter die komt.  
De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. 
Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele,  
zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. 
Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren,  
pasgeboren baby's en chronische zieken.  
Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en  
er is veel geweld tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in 
Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten,  
krijgen voedsel en water en een pakketje kleding. Kinderen 
krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs 
geeft kwetsbare kinderen structuur. Zo mogelijk worden 
vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 
Kom ook in actie en geef aan deze  
collecte of maak een bijdrage over. 

Derde collecte 
 

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk.  
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht heb-
ben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak 
ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in 
kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een 
luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schou-
der. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar 
het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar men-
selijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat 
gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), 
terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt.  
Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een 
oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen 
aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en 
andere trainingen mogelijk.  

PG Lekkerkerk op Facebook, Instagram en WhatsApp 

Sinds kort proberen we als kerkenraad de gemeente ook op 
de sociale media ruimte te geven. Er is een Facebookpagina 
(Protestantse Gemeente Lekkerkerk) en een Instagram- 
profiel (pglekkerkerk) gemaakt. Daarmee kunnen berichten 
en evenementen eenvoudig met een bredere groep belang-
stellenden worden gedeeld. Daarnaast is er ook een  
WhatsApp-groep gemaakt (PG LekkerKerk groep) om indien 
nodig informatie en ideeën te delen, vragen te stellen en 
oproepen te doen. Alleen beheerders kunnen berichten 
plaatsen om te voorkomen dat de groepsleden worden  
overstelpt met reacties op berichten. Wordt een reactie gevraagd 
dan kan dat rechtstreeks naar degene die een bericht 
plaatst.  
We hopen op deze manier de betrokkenheid op elkaar  
te vergroten en iedereen die geïnteresseerd is in de  
activiteiten van de PG Lekkerkerk te bereiken. 

Meer Lichtpuntjes in Advent? 

In de periode van Advent willen we elkaar sterken door licht-
puntjes te verzamelen en aan elkaar door te geven. Tot nu 
toe heb ik een paar mooie mogen ontvangen, maar ik ben er 
van overtuigd dat er veel is om dankbaar voor te zijn, waar-
mee we elkaar een hart onder de riem kunnen steken. Het 
kunnen gebeurtenissen zijn, verhalen, voorvallen, ontmoe-
tingen die je hebben geraakt. Dus geef ze door aan dominee 
Rob Maas dan plaatsen we die in de zondagsbrief en in  
Ontmoeting en gebruiken we ze in de diensten in de  
Adventsperiode (indien gewenst zonder naamsvermelding).  
Samen brengen we zo licht in donkere dagen. 


