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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 28 februari 2021-  jaargang 22  no. 9 
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, 10:00 uur 

 2e zondag 40 dagentijd  

      Vooraf bent u in de gelegenheid om thuis een kaars neer te  

      zetten, die u aan kunt steken op het moment dat de voor- 

 ganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst. 

Thema:  Topontmoeting 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Organist:  Elise Kreuk 

Cantor:  Sarah Berghuis 

Schriftlezingen: 1 Koningen 19: 9 – 18  en  Marcus 9: 2 – 10 

Luisteren naar: NLB (Psalm) 25: 1 en 2 YouTube ;   NLB 538: 1 en 4 

 'Laat zo je licht maar schijnen' YouTube z.o.z. ; NLB 321: 1, 2, 3 

 'God roept ons' (Sela) YouTube z.o.z. ;              NLB 825: 1, 3, 4  

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 PKN Missionair werk  IBAN: NL10 ABNA 0444 444 777 

     o.v.v. Collecte Missionair werk februari 

 

40dagentijdcollecte Protestantse Kerk Missionair werk. 
 

 Voor iedereen een kerk. In Nederland gaan er steeds minder mensen 

naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. 

Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn.  

Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen 

naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze 

pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande ge-

meente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig.  

Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.  

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd  

Dienst volgende week, 07/03, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk, 3e zondag 40 dagentijd  
Voorganger: Ds. A. Roding - Schilt, Schoonhoven  

Bloemen 

 

De bloemen uit de kerk gaan als  

groet van de gemeente naar  

mw. B.M. de Ridder-Dubbelman  

 
 
 

Ziekenhuisopnamen e.d. 
 

          Dhr. A. (Aad) de Vries verblijft in  
De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda 
 
     Mw. A.W. (Ans) Cieremans –Groenendal is opgenomen in 
Erasmus MC,  Dr.Molewaterplein 40, 3015GD Rotterdam  

Jezus zegt: 
Ik ben het licht 
voor de wereld. 
 
Joh. 8: 12-20 
 
 
 
 
 

Hallo kinderen en ouders, 
 

Ondanks dat er nu geen kindernevendienst is, 
willen we jullie wel graag meenemen in het paas-
project.  
 

    Het thema dit jaar is:  
   Jezus gaat ons voor. 
   

Elke week, tot en met Pasen zal er in de dienst 
aandacht besteed worden aan het project.  
Daarnaast kun je op www.vertelhetmaar.nl een 
knutselwerkje of een puzzel vinden.  
Ook kun je het filmpje van de week bekijken op 
Vertel het maar! - YouTube  
 

        Groetjes, Miranda, Marlies en Jeanine  

Mentoren gezocht 
 
Voor twee mensen met dementie in de  

Breeje Hendrick worden met spoed een of twee 

vrijwillige mentoren gezocht. 

Deze mensen hebben geen familie of kennissen 

meer die naar hen omkijken. Een mentor is een 

wettelijk vertegenwoordiger. 

Een mentor behartigt hun belangen op het ge-

bied van verpleging, begeleiding, behandeling en 

verzorging. 

Een mentor wordt opgeleid en begeleid.  

Er start in mei een nieuwe cursus in Gouda  

(4 avonden). 

Heeft u affiniteit met ouderen en wilt u een ge-

sprekspartner zijn voor de mensen in de zorg? 

Ben u bereid om minimaal 1 x per 2 weken uw 

cliënt te bezoeken? 

Ben u minimaal MBO 4 opgeleid? 

 

Bel naar Daniëlle van Steenis, 06-31045233. 

Kijk voor meer informatie 

op www.mentorschaphaagenrijn.nl  

Mw. A. (Adrie) Mudde-Terlouw is opgenomen in de 

Breeje Hendrick afd. Linde. Het betreft weliswaar een 

verhuizing, maar toch willen we het hier noemen.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live
http://www.vertelhetmaar.nl
https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg
https://mail.antagonist.nl/#NOP
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'God roept ons' (Sela) 
 

God roept ons, om overal een licht te zijn. 

Met elkaar weerkaatsen wij zijn glans. 

Licht van God, dat schijnt in de gebrokenheid. 

Heilig vuur dat nooit raakt opgebrand. 

 
Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid. 

Gods aangezicht maakt ons leven licht, 

schijnt een eeuwigheid. 
 
God roept ons, om overal zijn beeld te zijn. 

Hij heeft zich verborgen in de mens. 

Beeld van God, getoond in alle kwetsbaarheid, 

zo maakt Hij zichzelf aan ons bekend. 

 
Schijn met uw licht in ons hart. 

Verlicht ons aards bestaan. 

Vorm ons opnieuw naar uw beeld. 

Stuur uw vergaderdata enz.  

bijtijds naar e-mailadres 

zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 

Huispaaskaars 2021 

De keuze van de nieuwe paaskaars  2021 

voor de kerken is gemaakt. 

Als gemeente leden kunt u een huispaas-

kaars bestellen, nu een mooi symbool om 

tegelijk met het ontsteken van de kaars tij-

dens de online kerkdienst ook thuis een kaars 

aan te steken.  Maar we hopen en bidden dat 

we over niet al te lange tijd weer gewoon naar 

de kerk kunnen gaan.  

De huispaaskaarsen zijn er in drie lengtes nl.   

  30 cm prijs € 33,00  

  40 cm prijs € 39,80   

  60 cm prijs € 65,00 

Te bestellen bij Mariet Verkuil, 0610251433  

of teusenmariet@hotmail.com. 

‘Laat zo je licht maar schijnen’ 
 
Laat zo je licht maar schijnen  
bij alles wat je doet,  
zodat de mensen zeggen:  
"God is goed!"  
 
God is liefde  
God is...  
God is goed!  

  Agenda       komende vergaderingen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

di 2-mrt 20:00  moderamen online 

di 2-mrt 20:00  diaconie   

wo 3-mrt 19:00 Ichthus kerkrentmeesters 

ma 8-mrt 20:00  kerkenraad   

di 23-mrt 20:30   jeugdteam   

Paasgroetenactie 2021 

Veel kaarten van de Paasgroetenactie zijn  

alweer bij ons terug. Hartelijk dank hiervoor. 

Ongeveer een kwart van de uitgedeelde kaar-

ten hebben wij nog niet retour ontvangen.  

Onze vraag is of u, als u er nog thuis hebt  

liggen, deze uiterlijk 3 maart bij één van ons 

kunt bezorgen.  

Bent u niet in staat de kaart(en) terug te  

brengen, laat het ons weten.  

Dan komen wij hem (ze) bij u ophalen.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Mariet Verkuil (06-10251433), Wout Klerk, 

Wil Faber (06-42818147) en Tona Visser. 

Aan de slag met/tijdens de dienst – Jong (en oud) 

Dominee Rob Maas heeft een korte boodschap opgenomen 
die je via deze link kunt bekijken: 
 https://youtu.be/59l00WHwv1o 

Deze zondag gaat het in de dienst over Topontmoetingen met 
God. Elia heeft een ontmoeting met God op de berg Horeb 
(die van waar Mozes de 10 geboden kreeg van God) en Jezus 
ontmoet op een berg Elia en Mozes, die al heel lang geleden 
waren gestorven. 

Luister naar het lied 'God roept ons' (Sela) via YouTube  
 https://www.youtube.com/watch?v=i4q7bd3UURs 

en hou je van dance, luister dan naar ‘Shed a light’ van David 
Guetta, Robin Schulz en Cheat Codes. Dan hoor je een tekst 
die geschreven is voor iedereen die worstelt met God, of het 
gevoel heeft dat God ver weg is, zoals Elia zich voelde.  
 https://youtu.be/TXRCGKFCH-0 

Ga aan de slag met de onderwerpen: 

 Wie zou jij nog weleens willen ontmoeten? 

 Waar merk jij in jouw leven dat God aanwezig is? 

 Voel je je ook zo moe als Elia? 

 Heb je tips hoe we deze coronatijd goed door kunnen  
 komen? 

 Wat was voor jou een TOP ontmoeting, met wie, wan- 
 neer en waarom? 

Maak een tekening, filmpje (1 minuut maximaal), ga met lego 
aan de slag en stuur een foto naar dominee Rob Maas (per 
mail of per WhatsApp) en dan komen we daar op terug in de 
volgende dienst! Laat van je horen! We missen je! 


