Kerst– en zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - Kerst en zondag 27 dec. 2020 - jaargang 21 no. 52
Live - en ook eerdere uitzendingen: Ga naar www.pkn-lekkerkerk.nl, klik op ‘Live uitzending’ en vervolgens
op de lange onderstreepte oranje-gele link.

Kinderkerstdienst in de

Dienst op zondag 27 december, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Voorganger:
ds. L. de Jong, Rotterdam
Organist:
Elise Kreuk
Cantor:
Mariët Kroondijk
Schriftlezing:
Jesaja 61: 10 - 62: 3
Luisteren naar: NLB 84: 1,2; NLB 482 ; NLB 506: 1,2
NLB 159a ; NLB 475: 1,3
Liturgie:
zie op de site van de kerk
Collecten:
1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e: verwarmingskosten IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. verwarmingskosten

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”
De uitzending van de Kinderkerstdienst/poppentheater
blijft online beschikbaar t/m Tweede Kerstdag

Kerstnachtdienst, 24 december, 22:30 uur

Oudejaarsavond, 31 december, 19:00 uur

Grote– of Johanneskerk
“Voorbeeldig Kind” (Nine Lessons and Carols)
Voorganger:
ds. Rob Maas
Organist:
Mariet Verkuil
Zang (kwartet):
Mariët Kroondijk, Jacqueline van Sprang,
Arie Versluijs en ds. Rob Maas
Lector:
Harmen Lebbink
Liederen:
Once in royal David’s city
In the bleak mid-winter
Stille Nacht
Er is een roos ontloken
All my heart this night rejoices
Nu zijt wellekome
Ich steh an deiner Krippen hier
Away in a manger
Hark! The herald angels sing

Grote– of Johanneskerk, afscheid Arie Versluijs
Voorganger:
ds. Rob Maas
Organist:
Arie Versluijs
Cantor:
Mariët Kroondijk
Schriftlezing:
Prediker 3: 1 - 8
Luisteren naar: NLB 111: 1,5 ; NLB 90a: 1,3,4,5 ;
NLB 245: 1,2 ; NLB 513: 1,2,3,4 ;
intermezzo orgel ; NLB 511: 1,2,5,7
Liturgie:
zie op de site van de kerk
Collecten:
1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e: eindejaarscollecte IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. eindejaarscollecte

Lezingen:
Jesaja 9: 1 - 6
Micha 5: 1 - 4a
Jesaja 11: 1- 10
‘Broodlied’ van Thijs Weerstra
Lucas 2: 1 - 20
‘Op Driekoningen‘ van
Marinus van den Berg

Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente
naar de koster, Pieter Rozendaal.
De bloemen van 27 december gaan naar dhr. en mw.
Gerard en Tonny van Dijk- van den Heuvel (Voorstraat 23d)

Voor collecten zie Eerste Kerstdag

U kunt (ook) deze liturgie downloaden van de site van de kerk.

Eerste Kerstdag, 25 december, 10:00 uur

Ziekenhuisopnamen e.d.
Dhr. P. (Paul) Borsje en dhr. P. (Peter) de Knegt verblijven
beiden in De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda

Grote– of Johanneskerk

“Voor jong en oud”
Voorganger:
ds. Rob Maas
Organist:
Richard den Ouden, voor de dienst speelt hij:
Komt allen tezamen (477) ; Midden in de winternacht (486)
en Eer zij God in onze dagen (487)
Muziek:
Combo o.l.v. Mariska Prins
Cantor:
Mariët Kroondijk
Schriftlezing:
Johannes 1: 1-18
Luisteren naar: NLB 98: 1,4 ; Opwekking 533 (Combo): z.o.z.
Opwekking 529 (Combo): z.o.z. ; NLB 503 (Combo) ; Intermezzo Sela - Kerstnacht boven Bethlehem (Combo): z.o.z.; NLB 481: 1, 2
Liturgie:
zie op de site van de kerk
Collecten:
1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte voor KIA
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Geef licht z.o.z.
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

Mw. W.M. (Ria) van den Heuvel-de Jager (Koninginneweg 11b)
is opgenomen in het Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098,
2800 BB Gouda. Zij hoopt donderdag 24/12 weer thuis te komen.
Bericht van overlijden
Op 21 december is in de leeftijd van bijna 95 jaar overleden:
Adriana Cornelia Breedveld-Wepster.
Zij woonde in de Breeje Hendrick (voorheen in Opperduit) en
was belijdend lid van onze gemeente.
Op 29 december zal in besloten kring een afscheidsdienst
gehouden worden in de Grote-of Johanneskerk. Aanvang
11.30 uur. (online te volgen via kerkdienstgemist) Aansluitend zal
de begrafenis plaatshebben, omstreeks 12:45 uur op de
algemene begraafplaats te Lekkerkerk. Schriftelijke condoleances kunnen gestuurd worden naar Lia Kelder-Breedveld,
Memlingstraat 16, 2923XS Krimpen aan den IJssel.

Predikant:

Lichtpuntjes
soms zijn ze groot
soms zijn ze klein
je hoeft ze niet te zoeken
je kunt ze ook zijn
1

Waardevolle kerstdagen
en een gezond, hoopvol
en liefdevol 2021 gewenst,
Jacqueline van Sprang

Eerste Kerstdag, liederen die niet in het Liedboek (NLB) staan:
Opwekking 533 – Eén klein kind (Combo)

Intermezzo – Sela – Kerstnacht boven Bethlehem Combo)

Eén klein kind
in een wereld vol duisternis.
één Verlosser, zo lang al verwacht.
Eén klein handje
dat wijst waar de hemel is,
vredeskind in de nacht.
(oooooooh)

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft,
enig Heerser met hemelse macht.
enig heerser die zelf zich vernederd heeft,
Koningskind in de nacht.
(oooooooh)

Refrein:
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, rustig en mooi,

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Eén klein licht
dat de wereld verlichten moet.
Eén klein licht dat het duister ontkracht.
Eén klein licht
dat Gods liefde ontbranden doet,
stralend Licht in de nacht.
(oooooooh)

Refrein

Eén klein kind in een wereld vol duisternis,
één Verlosser, zo lang al verwacht.
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is,
reddend Licht in de nacht.
(oooooooh)

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.

Zie de herders Hem hulde bewijzen,
zie de wijzen buigen zich neer.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, klein en teer.

Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.
Refrein

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
zie dit kindje, rustig en mooi.

De 3e collecte op Eerste Kerstdag

De extra collecte van eerste Kerstdag is bestemd voor Kerk
in Actie Kinderen in de Knel:
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten...
Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 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 verschillende
bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in
Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige
plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen
geholpen naar een betere plek.
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’.

Opwekking 529 – Kom laten wij aanbidden (Combo)
Komt, laten wil aanbidden, (3x) die Koning.
Want U alleen bent waardig, (3x) o Koning.
Wij prijzen U voor eeuwig, (3x) o Koning.
Terugluisteren live orgelconcert van bekende
kerstliederen op het orgel van de Grote- of Johanneskerk

Voor degenen die het orgelconcert van 23 december jl. willen
terugluisteren en bekijken, kan dit via een van de volgende links:
http://www.pkn-lekkerkerk.nl/kerkdienst-gemist/
(ook met link naar ons YouTube kanaal)
www.youtube.com en zoek “PKN Lekkerkerk”
https://www.youtube.com/channel/
UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw
Veel luister en kijkplezier gewenst !

26 december bellen met de dominee
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek om wat voor
reden dan ook (gewoon voor de gezelligheid, om de stilte
te doorbreken, het hart te luchten) dan kunt u mij bellen op
tweede kerstdag.
Dus laat gerust van u horen via WhatsApp of mobiel. Ik
ben te bereiken op 06-24820639.
Ds. Rob Maas

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
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