Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 20 december - jaargang 21 no. 51
uitzending kerkdiensten: https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live
neemt u s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee indien u een kerkdienst bijwoont

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Vierde Adventszondag
voorganger:
Organist:
Cantor:
Schriftlezing:
Luisteren naar:

ds. Gerben van Manen, Capelle a/d IJssel
Arie Versluijs
Mariët Kroondijk
Lukas 1:26-38
Aanvangslied: NLB 283:1,3,5
O kom, o kom, Immanuël, YouTube
All I need is everything, YouTube
Slotlied:
NLB 767:1,2,4
zie op de site van de kerk

Kinderkerstdienst in de
Grote- of Johanneskerk
24 december aanvang 19:00 uur
Dit jaar zal een professioneel poppentheater
optreden met de voorstelling:
“JE BENT WELKOM
BIJ KONING JEZUS
ZOALS JE BENT”

Liturgie:
Zie ook verder in deze zondagsbrief
Collecten:
1e collecte voor de kerk naar
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
De komende kerkdiensten:
3e collecte voor PKN Missionair werk IBAN: NL 10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. Protestantse Kerk, o.v.v. Collecte Missionair december
Nederland – Daarom Kerst
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te
Kerstnachtdienst
zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid.
24
december,
aanvang 22:30 uur
Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest,
voorganger: ds. Rob Maas
de geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven.
Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en
“Nine Lessons and Carols”
activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten
maken met de kerstboodschap.
Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan
Eerste Kerstdag
bijvoorbeeld buren of vrienden.
25 december, aanvang 10:00 uur
Geef mee voor de ontwikkeling van deze materialen en activiteiten,
voorganger: ds. Rob Maas
zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.
“voor jong en oud”
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de
gemeente naar mw. M.B. (Sjanie) Benschop-Bot

Zondag 27 december
aanvang 10:00 uur
voorganger: ds. L. de Jong, Rotterdam

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds
gegaan naar dhr. W. (Wim) Nobel,
Bergambacht
Ziekenhuisopnamen e.d.
Dhr. P. (Paul) Borsje en dhr. P. (Peter) de Knegt verblijven beiden in
De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda
thuisgekomen

Mw. M.B. (Sjanie) Benschop-Bot (Koninginneweg 50F)
Dhr. H. (Harry) Elties (Koninginneweg 11s)

Kopij voor de volgende zondagsbrief
De volgende brief wordt een gecombineerde Kerst/zondagsbrief
en wordt donderdag 24 december verspreid.
Lever kopij hiervoor niet later in dan woensdag 23/12 18:00 uur.
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

1

Adventsberichten dominee Rob Maas
In de WhatsAppgroep 'Advent Lekkerkerk'
kunt u dagelijks (behalve zondag) tot Kerst
een kort filmpje met een Adventsgedachte
bekijken, met voorafgaand een lied.
Kijk mee en meld je aan met je mobiele
telefoonnummer of kijk mee op de YouTube. Zoek op Dominee Rob Maas en dan vind
je de pagina.
Onder iedere video kunt u informatie vinden, bij beschrijving, waar je een link vindt
naar het bijbehorende te beluisteren lied.

Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (december):
Jan den Ouden; (0180) 662459
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
Zie Kerkwijzer, bladzijde 13
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraat slaat nieuwe wegen in

Lichtpuntje in Advent

Pastoraat is iets van en voor de hele gemeente. Omzien
naar elkaar; gelukkig gebeurt dat op veel momenten
spontaan. Een kaartje, telefoontje een gesprekje op
straat, het belang hiervan wordt vaak onderschat. Toch
is het naast dit zogenoemde onderling pastoraat nuttig
om een vorm van georganiseerd pastoraat te hebben.
We doen dit momenteel in de vorm van wijkteams van
contactpersonen met een wijkouderling. Het is mooi dat
er veel gemeenteleden zijn die als contactpersoon voor
een deel van de gemeente willen optreden. Gebleken is
wel dat de taak van de ouderling soms wel erg omvangrijk is geworden. Zo zelfs dat het veel mensen afschrikt
om die taak op zich te nemen. Dit is een van de redenen waarom we willen overgaan tot een iets andere organisatiestructuur. We willen de taken die de ouderlingen van nu hebben opsplitsen in drie functies:

Genieten in de polder van het weidse uitzicht.
De groene weilanden afgewisseld door rechte sloten.
Koeien en schapen met daar tussendoor ganzen, zwanen
en reigers die de landerijen bevolken.
En dan, dan komt de zon tevoorschijn.
Tussen de wolken. De stralen bereiken de aarde.
Er is sprake van een Jacobsladder.
We hebben het gevoel dat de hemel de aarde aanraakt!

1. Het bestuurlijke deel als lid van de kerkenraad en
daarnaast de taken in de kerkdiensten.
2. Pastoraal bezoekwerk
3. Het coördineren van werkzaamheden van de contactpersonen
Voor die laatste taak zoeken we nog 2 mensen die de
coördinatie van een wijk op zich willen nemen. Dat
houdt in het bijhouden van mutaties, het doorgeven van
informatie aan de contactpersonen (als er bijvoorbeeld
ergens een bloemetje gebracht moet worden), en zo
nodig signalen doorgeven aan het pastoraat. Uiteraard
is dit een summiere omschrijving. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Gerda Zwikker (tel.663975) of
Marjan van Everdingen (tel.664068 of 06-23465026),
die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat de taak
inhoudt.

Dankbaar! Kerkenraad voltallig.

De acties op de zondagsbrief, de extra folder (met een
knipoog) die bij alle gemeenteleden werd thuisbezorgd
en de vele gesprekken die er met gemeenteleden zijn
gevoerd, zijn vruchtbaar gebleken. Daarbij zij gezegd
dat het verlichten van het takenpakket van de ouderlingen ook heeft geholpen. Eerder was bericht dat
enkele ouderlingen per januari hun ambtswerk niet
zouden voortzetten. Nu kunnen we u zeggen dat de
Het gaat hier dus niet om de vraag wie er ouderling wil
kerkenraad in januari (weer) voltallig is. Dat is een
worden, maar wel om: wie wil een stuk administratieve
vreugdevolle situatie nu we nog maar kort samen met
taak op zich nemen?
onze nieuwe predikant met enthousiasme aan het werk
Graag aanmelden bij de scriba of bij Gerda Zwikker.
zijn gegaan om te bouwen aan de PG Lekkerkerk.
D.V. zondag 31 januari 2021, is de dienst waarin een
Overigens zijn we ook nog altijd op zoek naar een
contactpersoon in wijk 2 en mensen voor het verjaardag nieuwe en ambtsdragers waarvan de termijn van vier
jaar is vervuld zullen worden (her)bevestigd, nadat zij
fonds!
in de kerkenraadsvergadering van december werden
Aanmelden of informatie bij Marjan van Everdingen.
verkozen.
26 december bellen met de dominee
Hennie Klerk-Jonker, wordt na diaken te zijn geweest
ouderling en Will Faber-Jansen hervat haar taken als
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek om wat
voor reden dan ook (gewoon voor de gezelligheid,
diaken. Wij danken God dat Hij mensen roept om hun
om de stilte te doorbreken, het hart te luchten) dan
ambtswerk te vervullen en vragen uw gebed voor allen
kunt u mij bellen op tweede kerstdag.
die in de gemeente een taak hebben.
Dus laat gerust van u horen via WhatsApp of mobiel.
In een van de volgende nieuwsbrieven geven we u een
Ik ben te bereiken op 06-24820639.
overzicht van de kerkenraadsleden.
Ds. Rob Maas
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Kerkdiensten t/m zondag 17 januari
Helaas moeten we u alweer eerder berichten dan de geplande half januari.
Naar aanleiding van de lockdown die onze regering heeft afgekondigd en het advies
van de Protestantse Kerk heeft het moderamen van onze kerk het volgende besloten:
•

Alle kerkdiensten vanaf komende zondag 20 december tot en met zondag 17 januari
zijn alleen online te bezoeken.

•

Een uitzondering maken we voor diegenen die geen internet hebben en de dienst op
die manier niet kunnen volgen, zij zijn welkom bij alle kerkdiensten.

•

De bezoekregels per wijk oost of wijk west komen hiermee te vervallen.

•

Mensen zonder internet hoeven zich niet aan te melden voor hun bezoek aan de kerkdienst.

De uitzendingen t/m Kerst vindt u hieronder op de poster:

•

De uitzending van de Kinderkerstdienst / poppentheater
van 24 december blijft online beschikbaar t/m Tweede Kerstdag.

•

Ook de diensten na de Kerst worden live uitgezonden:
Zondag
27 december
Donderdag 31 december 19.00 uur Oudejaarsavond
Zondag
3 januari
Zondag
10 januari
Zondag
17 januari
3
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