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uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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, 10:00 uur Diensten Stille Week, Grote– of Johanneskerk
Palmzondag
Thema:
Ik ben er voor jou
U kunt thuis een kaars neerzetten en die aansteken op het moment dat
de voorganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst.
Thema:
Hooggespannen verwachtingen
Voorganger:
Ds. Rob Maas
Organist:
Elise Kreuk
Cantor:
Mariët Kroondijk
Schriftlezingen: Jesaja 53: 1 – 12 en Marcus 11: 1 -11
Luisteren naar: NLB 552: 1, 3 YouTube
|| NLB 1009
‘Kom laat ons zingen vandaag’ YouTube z.o.z.
NLB 882: 1, 2, 5 YouTube || NLB 435: 1, 4
NLB 554: 1 t/m 4 YouTube || NLB 556: 1, 4, 5
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 PKN Jong Protestant
IBAN: NL 52 ABNA 0414 141 415
o.v.v. Collecte Jong Protestant Palmpasen
PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj?
Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de
slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen.
De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een
spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn
lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd.
Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar
mw. N.C. (Netty) Lekkerkerker-Albers (Lorentzweg 20)
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan naar
mw. E.W. (Elly) Alderliesten-Heeze (Touwbaan 44)
Ziekenhuisopnamen e.d.

Witte Donderdag, 1 april, 19:00 uur
Voorganger: Ds. Rob Maas
Organist: Richard den Ouden
Cantor:
Sarah Berghuis
Lectors:
Marian van Kooij en Mariet Verkuil
Goede Vrijdag, 2 april, 19:30 uur
Voorganger: Ds. Rob Maas
Organist: Mariet Verkuil
Cantor:
Mariët Kroondijk
Lectors:
Joke van der Hout-van Twist en
Harmen Lebbink
Zaterdagavond, 3 april 20:00 uur
Live Passie & Paasconcert
Zie ommezijde voor
het programma.
Stille Zaterdag, 3 april, 22:00 uur
Voorganger: Ds. Rob Maas
Organist: Mariet Verkuil
Dit staat niet goed in
Cantor:
Mariët Kroondijk
de afgedrukte liturgieën
Lector:
Harmen Lebbink
Zie verder de liturgieën voor de stille week.

Dienst volgende week, 4/3, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk, Pasen
Voorganger: Ds. Rob Maas
Hallo kinderen
en ouders,
We gaan verder met het
Paasproject.
Thema:
Jezus gaat ons voor

Dhr. D. A. (Dirk) Oskam Groene Hartziekenhuis,
Postbus 1098, 2800 BB Gouda

Deze week gaat het ook
weer over iets wat Jezus
zegt, namelijk:

Met het aanhouden van de maatregelen rondom het coronavirus blijven
helaas ook onze kerkdiensten slechts online uitgezonden worden.
Toch zullen er rondom Pasen een aantal bijzondere diensten worden
gehouden die allemaal weer te volgen zijn via onze eigen website
http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/.
Gemeenteleden die niet beschikken over de mogelijkheid om de online
diensten te volgen blijven welkom bij onze diensten. Een uitzondering
hierop is echter de dienst van Stille Zaterdag omdat deze eindigt na het
ingaan van de avondklok.
De Kerkenraad

‘Ik ben de opstanding
en het leven’
Johannes 11: 25

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 www.vertelhetmaar.nl kun je 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
Paaseieren zoeken!
Ben jij een goede speurneus? Op zondag 4 april
liggen er in verschillende tuinen in het dorp eitjes
verstopt. Bij Richard en Carola (Tiendweyde 1)
kun je na kerktijd, vanaf ongeveer 11:30, tot 14:00
de instructies en route ophalen. Daarna kun je op
pad. Leuk voor alle leeftijden!

Komt, laat ons zingen vandaag Kinder-Opwekking 142
Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.
Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.

Komt, laat ons dansen vandaag,
dansen vandaag,
dansen tot de eer van God.
Komt, laat ons dansen vandaag,
dansen vandaag,
dansen tot de eer van God.

Komt, laat ons klappen vandaag,
klappen vandaag,
klappen tot de eer van God.
Komt, laat ons klappen vandaag,
klappen vandaag,
klappen tot de eer van God.

Komt, laat ons prijzen vandaag,
prijzen vandaag,
prijzen tot de eer van God.
Komt, laat ons prijzen vandaag,
prijzen vandaag,
prijzen tot de eer van God.

Zaterdag 3 april 2021 20:00 uur
Live vanuit Grote– of Johanneskerk te Lekkerkerk

Passie & Paasconcert
Mariska Prins (fluit)
&

Richard den Ouden (orgel/vleugel)

Programma:
Thema: Witte donderdag
- Aan Uw tafel (Sela)
- Ken je mij? (Trijntje Oosterhuis)
- Ik zal er zijn (Sela)
- Jezus ik wil heel dicht bij U (Opw 502)

Thema: Goede Vrijdag
- ‘t Ruw houten kruis (Joh de Heer)
- Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Opw 706)
- Met de boom des levens
- Via Dolorosa (Sela)
- Zie hoe Jezus loopt (Opw 614)

Thema: Stille Zaterdag
- Meer dan ooit (Opw 544)
- Stil (Opw 695)
- Als alles duister is (Taize)
- Abba Vader

Thema: Pasen
- Ik zie het kruis (Opw 751)
- Daar juicht een toon
- In Christ alone (Opw 575)
- U zij de glorie

CD ‘Passion 2021’
voor alle jongeren in onze gemeente
Deze dagen zal bij alle jongeren in onze
gemeente een CD van de ‘Passion 2021’ worden
bezorgd met een briefje waarin we ze willen laten
dat we met ze meeleven in deze moeilijke tijd,
waarbij er geen feestjes, verjaardagen of andere
gelegenheden zijn om gezellig bij elkaar te zijn.
Uit het oog, maar niet uit het hart!

Paasgroet
Traditiegetrouw verzorgt de DVO een paasgroet
aan de gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Dit
jaar zijn daarnaast ook kaarten met een paasgroet
verspreid onder de mensen van 65-75 jaar.
De tekst op de kaart is uiteraard ook een wens aan
de jongeren onder ons:
De lente breekt aan. In dit seizoen mogen we ook
het paasfeest vieren. Pasen, het feest van de bevrijding. Het feest van de opstanding, van de hoop.
Het feest van het vertrouwen dat de dood niet het
laatste woord heeft. Christus is opgestaan en geeft ook
ons uitzicht op leven in verbondenheid met hem.
Ook al hebben we nog steeds te maken met beperkingen in ons dagelijks leven in verband met
het coronavirus, toch mogen we hoopvol verder
gaan. Zie de bloemen op het veld, voel de lentezon
op je huid en weet: God is een God van leven.
Hij houdt ons vast. Door alles heen!
(gedeeltelijke weergave)
Wij wensen u goede Paasdagen

Live te zien en beluisteren via http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

Hooggespannen verwachtingen – aan de slag met de dienst
Dominee Rob Maas heeft een korte boodschap opgenomen die je via deze link kunt bekijken:
https://youtu.be/oAx4qdYCbuE
Deze zondag gaat het in de dienst over 'Hooggespannen verwachtingen’.
Jezus gaat op een ezel Jeruzalem binnen en de mensen verwachten dat hij voor een revolutie
zal gaan zorgen. Dat de Romeinen Israël uit zullen worden gejaagd en Israël weer het land
van God zal zijn. Je kunt het lezen in Marcus 11: 1-11
Luister naar - Be Still van Kelly Clarkson via https://youtu.be/SVtVnV2CGlo
Voor het liedje Be Still liet Kelly Clarkson zich inspireren door haar favoriete Bijbelverzen uit
psalm 46: Kom en zie wat de Heer heeft gedaan: wereldwijd bant hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen
verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben.
Zoals in de psalm gaat het in de song over de drukte van het leven, de vele oorlogen die we
met en rondom ons voeren. En over jezelf overgeven aan Gods genadevolle liefde.
Denk na en praat eens samen over de volgende vragen:
- Voel jij ook wel dat mensen om je heen hoge verwachtingen van je hebben?
- Wat zijn dat voor verwachtingen?
- Hoe vind je het dat je van alles moet kunnen, willen en moet?
- Stel jij weleens mensen teleur, omdat je niet aan hun verwachtingen voldoet?
- Wie denk jij kan voor een grote verandering zorgen, zodat de wereld beter wordt?
- Wat verwacht jij van God en van Jezus?
Maak een gedicht, een verhaal, een tekening, een filmpje (1 minuut maximaal), ga met lego
aan de slag, maak een foto (van het resultaat) en stuur voor woensdag naar dominee Rob
Maas (per mail of per WhatsApp) en dan komen we daar op terug in een volgende dienst!
Laat van je horen!
dag
wo
di
ma

Agenda
datum
31-mrt
13-apr
19-apr

komende vergaderingen (voor zover bekend)
aanv. plaats vergadering van bijzonderheden
20:00
SNH-commissie online
20:00
diaconie
20:00
kerkenraad

Avondmaalsviering
op Witte Donderdag
Op Witte Donderdag 1 april
om 19:00 uur vieren en gedenken we de instelling van
de Maaltijd van de Heer in
een Heilig Avondmaalsviering. We willen vragen om
thuis de dienst mee te vieren en om de gemeenschappelijkheid gestalte te
geven vragen wij u om matzes te kopen, de ongegiste
broden, die we ook in de
kerk zullen gebruiken. Zorgt
u voor een mooi gedekte
tafel. Vooraf nodigen we u
uit om thuis een broodmaaltijd te gebruiken en u daarbij
te laten leiden door de Sedermaaltijd die Jezus met
zijn leerlingen ook heeft gevierd. Om 20:30 uur is er
dan gelegenheid om naar
The Passion te kijken bij u
thuis.

Met elkaar voor elkaar
Vorige week stond op de zondagsbrief een berichtje over
het initiatief ‘Met elkaar voor elkaar’. Ook in het laatste
nummer van Ontmoeting kunt u hierover lezen.
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Kijk er nog eens naar en reageer!

