Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 10 januari 2021- jaargang 22 no. 2
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

Thuis kunt u zelf een kaars klaarzetten als voorbereiding op
de dienst en deze aansteken op het moment dat de kaars
van verbondenheid door de voorganger wordt aangestoken.
Voorganger:
mw. C.W.D. Eikelenboom - den Uijl, Lopikerkapel
Organist:
Richard den Ouden
Zanggroep:
Martine Bazen, Joke van der Hout en Jan Bernier Ottingh
Schriftlezing:
Matteüs 3: 1-17
Luisteren naar: Intochtslied NLB 314: 1,2,3
Opwekking 638 via YouTube z.o.z.
; NLB 526: 2
Evang. Liedb. 435 via YouTube z.o.z. ; NLB 534: 1,2,3,4
Slotlied Opwekking 334 via YouTube 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
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte voor Groot Onderhoud IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. Groot Onderhoud
Bloemen
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente
naar mw. A. (Adrie) Mudde-Terlouw
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan
naar dhr. D.F. (Fop) den Oudsten

Ziekenhuisopnamen
Dhr. P. (Paul) Borsje en dhr. P. (Peter) de Knegt verblijven beiden in
De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda
Dhr. A. (Aad) de Vries
Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda

De dienst volgende week,17/01, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Voorganger: ds. Rob Maas

Over zondag 17 januari:

Dit is de zondag van de Week van Gebed voor de
Eenheid die we altijd gezamenlijk vieren met onze
broeders en zusters van de Heilige Jozef. Omdat
we niet bijeen kunnen komen en alleen onlinediensten uitzenden komt deze verbindende gezamenlijke viering niet tot haar recht. Daarom is ook
besloten om de gezamenlijke viering van de
Maaltijd van de Heer in verband met de beperkingen die er zijn niet door te laten gaan. Wel is er
een vertegenwoordiger van de Heilige Jozef in de
dienst aanwezig, die ook een rol zal vervullen in
de dienst. Het gaat ons aan het hart dat deze
dienst die juist de eenheid van de kerken moet
uitdrukken geen doorgang kan vinden. Toch hebben we er het volste vertrouwen in dat het doel
van de Week van Gebed voor de Eenheid wel tot
zijn recht komt. Het thema is dit jaar: 'Blijf in mijn
liefde en je zult veel vrucht dragen'. Jezus blijft in
de liefde van de Vader en wil niets liever dan die
met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van
de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de
wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel,
zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen.
Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat
we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt.
Kinderen in de dienst

Thuisgekomen: mw. A. (Adrie) Mudde-Terlouw

Bericht van Overlijden
Op 1 januari 2021 overleed in de leeftijd van 98 jaar mevrouw Lena
Kleinendorst-Both. Zij was dooplid van onze gemeente; tevens ons
oudste gemeentelid. Zij woonde Talmastraat 95.
Op vrijdag 8 januari is zij in besloten familiekring begraven.
WhatsApp-groep Bezinning Lekkerkerk
In de periode van Advent had ik voor ieder dag een adventsbericht gemaakt, om met zoveel mogelijk gemeenteleden (op afstand) momenten
van bezinning door te maken. Daar is positief op gereageerd. Daarom
heb ik de naam van de WhatsApp-groep veranderd in 'Bezinning Lekkerkerk'. De eerstvolgende bezinning is van 17 tot en met 24 januari in
de week van gebed voor de eenheid van christenen. Wilt u meedoen
geef u dan op bij dominee Rob Maas met uw mobiele telefoonnummer.
Heeft u geen smartphone dan kunt u de berichten ook bekijken via
YouTube op het kanaal 'Dominee Rob Maas'.
Zinzondag vanmiddag gaat niet door, z.o.z.
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
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Op dit moment is het niet mogelijk dat kinderen
met ouders naar de diensten kunnen komen. Dat
vinden we heel erg jammer, want kinderen zijn in
de dienst onmisbaar. Zij zijn onze toekomst en
kunnen ons met hun frisse ideeën in alle onbevangenheid laten zien wat de kern van het geloof is.
Zolang er geen diensten in de kerk zijn, zijn er
voldoende alternatieven te vinden op het internet,
waar u met de kinderen gezamenlijk een Bijbels
onderwerp kunt behandelen. Materiaal van Bijbelbasics een website van het NBG is gratis te
downloaden (gratis account aanmaken). Het biedt
materiaal voor drie groepen basisschoolleerlingen,
met verhalen en verwerking. Deze zondag 'De
doop van de Heer' https://debijbel.nl/bijbelbasics/
programmas/johannes-en-jezus. Ook leuk om
samen te bekijken is de Henkieshow van Matthijs
Vlaardingerbroek, het verhaal voor deze zondag
vindt u hier https://www.dehenkieshow.nl/
aflevering/de-doop-van-jezus-in-de-jordaan.
U vindt daar ook filmpjes en knutsels.
In de diensten waarin dominee Rob Maas voorgaat is er een online-kindermoment.
Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (januari):
Evert Simons; tel. (0180) 663940
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

Opwekking 638: Wie is als Hij, Prijs Adonai

Opwekking 334: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Wie is als Hij?
De Leeuw, maar ook het Lam
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer
De zee verheft haar stem
Voor de allerhoogste Heer.
Prijs Adonai.
Wanneer de zon opkomt
tot dat ze ondergaat.
Prijs Adonai
Alle naties van de aard’.
Alle heiligen aanbidden Hem.

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij
(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint
Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

Evangelische Liedbundel 435: ‘k Heb Jezus nodig

(rerein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

‘k Heb Jezus nodig
heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig
dag aan dag.
In mijn handel
in mijn wandel
in mijn slapen …
in mijn waken …
‘k Hen Jezus nodig
dag aan dag!

staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij

‘k Wil Jezus volgen
heel mijn leven.
‘k Wil Jezus volgen
dag aan dag.

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint.

In mijn handel
in mijn wandel
in mijn slapen …
in mijn waken …
‘k Hen Jezus nodig
dag aan dag!

Zinzondag vanmiddag gaat niet door
De eerder aangekondigde zinzondag van de VVP met het concert van
Jeroen Liedorp en Cees Willem van Vliet in de Grote- of Johanneskerk
gaat vanmiddag wegens de coronamaatregelen niet door.
Voorlopig is dit concert in overleg met de beide musici verschoven naar
een nog nader vast te stellen zondagmiddag in maart.
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