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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 7 februari 2021-  jaargang 22  no. 6 
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 

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 (febuari): 
Anton Littel; tel. (0180) 662872 
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  

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. Jacqueline van Sprang 

Organist:  Richard den Ouden 

Schriftlezing: 2 Koningen 4: 8-37 

Luisteren naar: Intochtslied Psalm 62: 1 en 5 ;  

   Opwekking 717, Stil mijn ziel, wees stil zie blz. 3 

   NLB 755 ; Het is zo wonderlijk zie blz. 3 ; NLB 920 ; 

   Slotlied Mag ik jou tot zegen zijn, zie blz. 3 

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 KIA Werelddiaconaat  IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457 

        t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh. 

            Zie artikel hiernaast  

De dienst volgende week, 14/02, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de  
gemeente naar Mw. M.D. (Mariet) Verkuil-Broere 
 

Er is geen cantor 
Bangladesh - beter bestand tegen water 

 

In Bangladesh is het water zowel vriend als vij-

and. Cyclonen veroorzaken regelmatig over-

stromingen. Die maken het land zeer vrucht-

baar, maar vormen ook een gevaar voor de 

inwoners.  

Door klimaatverandering nemen cyclonen in 

kracht en aantal toe. 

Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse 

organisaties de bevolking zo veilig mogelijk 

te leven in dit waterrijke en vruchtbare land. 

Bewoners worden getraind in klimaatbesten-

dige landbouw. Bij een ramp wordt noodhulp 

verleend. Kwetsbare gezinnen krijgen geld 

voor voedsel, maar ook nieuw landbouwge-

reedschap en zaden van gewassen die te-

gen zout water kunnen om hun bestaan 

weer op te bouwen. Zo probeert Kerk in  

Actie samen met partners in Bangladesh te 

voorkomen dat nieuwe overstromingen weer 

op een ramp uitlopen. 

 

Met de opbrengst van deze collecte steunt u 

het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en 

andere werelddiaconale projecten.  

Helpt u mee om deze collecte een succes te 

maken?  

Ziekenhuisopnamen 
 

Dhr. P. (Paul) Borsje, dhr. A. (Aad) de Vries  en  
mw. M. (Lena) Brussé-van Herk 
verblijven allen in De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda 
 
Thuisgekomen  Dhr. P. (Peter) de Knegt 
                           Mw. M.D. (Mariet) Verkuil-Broere 

 

Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk 

- 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 
 
- Mw. G. Borsje-Stout, Slothove, afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A, 
Poorthuisstraat 23, 2861DV Bergambacht 
 
We denken ook aan 
 

- René de Jong,         Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht 
 

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

- Sanne de Heer,         Landgoed Hooge Burch (afd. Oude Rijnlaan 6-8) 
         Postbus 2027, 2470 AA  Zwammerdam 

Ds. Gerben van Manen naar Amsterdam 

Na op 10 januari afscheid te hebben geno-
men van de Schenkelkerk in Capelle aan 
den IJssel zijn op zondag 17 januari  
 ds. Gerben van Manen en  
 ds. Nellie van Manen-van Voornveld  
samen verbonden aan de Regenboog-
gemeente in Amsterdam Nieuw-West.  
Ds. Gerben als gemeentepredikant en zijn 
vrouw Nellie als buurtdominee.  
In het voorjaar zullen zij verhuizen naar  
Amsterdam. Wij wensen hun Gods zegen op 
deze nieuwe weg.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live
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Agenda in de zondagsbrief 
  
De kerkenraad wil het vermelden van 
vergaderingen op de zondagsbrief op-
nieuw invoeren. Dan weten de gemeen-
teleden wanneer er door welke groep 
vergaderd wordt.  
Op deze manier is het ook weer mogelijk 
voor gemeenteleden om vragen in te 
dienen voor de vergaderingen. 
De maker van de zondagsbrief vraagt 

daarom aan iedere groep om zijn verga-

dering voor de komende week, of het 

vergaderschema van het komende jaar 

aan hem door te geven.  

Stuur uw data/gegevens aan  

Kees Mudde via emaildres  

zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 

 

Hiernaast ziet u de agenda met de ko-

mende vergaderingen voor zover die 

bekend zijn. 

Er zijn (normaal) meer bijeenkomsten en 

die willen we ook graag vermelden. 

Dank! 
 
Nooit eerder heb ik zoveel kaarten  
gekregen met mijn verjaardag als 
afgelopen week. (in totaal wel 130).  
Een groot deel ook uit Lekkerkerk. 
Daarnaast ook mailtjes, appjes.  
Heel bijzonder.  
Het maakte dat ik me ondanks de 
beperkingen door corona toch heel 
erg jarig heb gevoeld.  
Heel hartelijk bedankt allemaal!  
 
                   Jacqueline van Sprang 

LET OP   LET OP   LET OP    
 

In verband met de verwachte slechte 

weersomstandigheden is besloten de 

dienst van zondag 7 februari al op  

zaterdag op te nemen.  

U kunt de dienst beluisteren en bekijken 

via www.kerkdienstgemist.nl  

(kan ook via www.pkn-lekkerkerk.nl   

en in rechtermenu aanklikken  

kerkdienstgemist). 

Er kan dus niet op Live uitzending worden 

geklikt. 

Agenda komende vergaderingen (voor zover bekend) 

dag datum aanvang plaats      wie bijzonderheden 

do 11-feb 20:00  moderamen   
ma 22-feb 20:00  pastoraat   

di 2-mrt 20:00  diaconie   

ma 8-mrt 20:00  kerkenraad   

di 23-mrt 20:30  jeugdteam   
            

Online een goed gesprek? 

Als dominee sta ik te trappelen om met gemeen-
teleden (en ook mensen van buiten) online bij 
elkaar te komen om eens fijn, heerlijk, enthou-
siast met elkaar in gesprek te gaan over bijvoor-
beeld de Bijbel, een Bijbelboek en allerlei onder-
werpen waar belangstelling voor bestaat om 
eens uit te diepen. Maar ik weet natuurlijk niet of 
er mensen zijn die dat ook interesseert. Daarom 
maar een oproep in het algemeen: wie heeft er 
zin in een goed gesprek? Dat kan als u/je thuis 
bent met een kopje koffie, thee, water of iets an-
ders bij de hand, terwijl we elkaar ontmoeten op 
een beeldscherm. 

Ziet u, zie jij dat zitten, twijfel je of heb je vragen, 
laat het mij weten. Ik heb al een aanmelding, 
maar daar kunnen nog meer mensen bij.  
Ds. Rob Maas. 

mailto:zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pkn-lekkerkerk.nl/
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Slotlied:  
Mag ik jou tot zegen zijn  
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
  
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is.  

Opwekking 717  
Stil mijn ziel, wees stil 
 
Stil mijn ziel wees stil, 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
In je beproevingen en zorgen. 
 

 God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 

 
Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding 
 

God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen 

Lied: Het is zo wonderlijk  
 
Soms wil ik rustig lezen 
kruip ik lekker in een hoek 
en blader ik tevreden 
in mijn allermooiste boek 
dan lees ik over Mozes 
en zijn volk en ik ga mee 
en zie hoe er een weg komt 
door het water van de zee 
 

Het is zo wonderlijk,  
het is uitzonderlijk 
want als je die verhalen leest 
dan denk je wonderlijk,  
dit is uitzonderlijk 
of ik er zelf ben bij geweest 

 
Ik lees iets over Noach 
en ik vaar een stukje mee  
‘k zit in een ark vol dieren 
en de wereld is een zee 
ik lees iets over David 
die zich als een held gedroeg 
en zie met eigen ogen 
hoe hij Goliath versloeg 
 

Het is zo wonderlijk…. 
 

          Ik lees iets over herders 
met hun schapen in het dal 
en mag met hen gaan kijken 
ergens in een oude stal 
ik lees hier over Jezus 
wat Hij deed en hoe Hij was 
hoe Hij meeging met Jaïrus 
en zijn dochtertje genas 
 
Het is zo wonderlijk…. (2x) 

Paasgroetenactie 2021 
  
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeente-
leden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in 
Nederland en Nederlandse gevangenen in het buiten-
land. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van 
een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan 
de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van 
Kerk in Actie, 'Ik ben er voor jou', werd de verbondenheid 
van de gemeente binnen de muren met de gemeente daar-
buiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart 
krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al 
weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u er-
van overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, 
de gedetineerden erg goed doet. Het doet goed als men je 
door een kaart een hart onder de riem steekt. 
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan 
op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 

Ook onze gemeente doet zoals elk jaar mee aan de paas-
groetenactie. 
Door de corona maatregelen kunnen de kaarten niet uitge-
deeld worden aan het einde van de kerkdienst.  

Daarom vragen we u uw naam en adres door te geven aan 
één van de leden van de diaconie. Dit kan middels een app-
je, telefoon of e-mail. Wij zorgen dan dat de kaart bij u in de 
brieven bus komt. 
U wordt verzocht op de kaart die de gedetineerde zelf aan 
iemand kan sturen een postzegel te plakken. Op de kaart 
voor de gedetineerde kunt u een boodschap of groet en uw 
naam zetten. Uw adres mag er niet op. De enveloppe niet 
dicht plakken. Het is de bedoeling dat u de kaart weer bij 
ons, iemand van de diaconie, inlevert. Wij sturen de ingele-
verde kaarten in één grote enveloppe naar een centraal 
punt, het dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Daar 
worden de kaarten gesorteerd en verdeeld over alle peniten-
tiaire inrichtingen in zowel Nederland als in het buitenland. 
Vandaar dat er ook geen adres staat op de enveloppe die u 
mee krijgt. Dit terugsturen moet voor 5 maart. Onze vraag 
aan u is daarom de kaarten zo snel mogelijk aan één van 
ons te retourneren, uiterlijk 28 februari. Dat kan door het bij 
één van ons in de brievenbus te doen. Kunt u de kaart niet 
zelf terug brengen, laat het ons weten. Dan komen wij hem 
ook weer ophalen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking,  
Mariet Verkuil (06-10251433), Wil Faber (06-428181470),  
Tona Visser en Wout Klerk. 

https://mail.antagonist.nl/#NOP

