Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 7 maart 2021- jaargang 22 no. 10
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, 10:00 uur

3e 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 voorganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst.
Voorganger:
Ds. A. Roding - Schilt, Schoonhoven
Organist:
Richard den Ouden
Cantor:
Sarah Berghuis
Schriftlezing:
Johannes 2: 13-22
Luisteren naar: NLB 984: 1-4 ; ‘Psalm 130’ YouTube z.o.z. ;
‘Waar woont God?’ YouTube z.o.z. ;
NLB 1001 ; NLB 918 ; NLB 415
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.W. (Ans) Cieremans-Groenendal
Er zijn uit het Jan van Zwienenfonds bloemen
gegaan naar mevr. G. Anker-Polderman de Jong

Ziekenhuisopnamen e.d.
- Dhr. A. (Aad) de Vries,
De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda
Hij mag aanstaande dinsdag naar huis.
- Mw. A.W. (Ans) Cieremans-Groenendal,
Erasmus MC, Dr.Molewaterplein 40, 3015GD Rotterdam
Zij komt morgen (maandag) naar huis.
Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk:

Dienst woensdag a.s., 10 maart, 19:00 uur
Biddag voor gewas en arbeid
Thema:
‘De biddende bouwer’
Voorganger:
Ds. Rob Maas
Organist:
Elise Kreuk
Cantor:
Mariët Kroondijk
Schriftlezing:
Nehemia 2: 1-7 en 11-20
Luisteren naar: NLB 121: 1, 3 en 4 ;
‘U bent die U bent’ YouTube z.o.z. ;
NLB 84: 3 en 6 ; ‘Ik bouw op U’ YouTube z.o.z.
NLB 415: 1, 2 en 3
1e collecte: kerk
2e collecte: diaconie
3e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat
NL 89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Collecte Biddag
Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen
Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere
sheabomen (ook wel karitébomen genoemd),
met noten waar wereldwijd veel vraag naar is.
Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze
sheanoten boter maken voor de cosmeticaindustrie.
Door de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor.
Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week
leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten
een lening kunnen krijgen.
Hier profiteert het hele gezin van.

- Mw. P.F. Broere-van Sprang, dhr. J. Polderman de Jong en
dhr. H. Janssen, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek
Dhr. J. Polderman de Jong is hier afgelopen week naartoe verhuisd.
- 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

Dienst volgende week,
14/03, 10:00 uur

Grote– of Johanneskerk,
4e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Rob Maas

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

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

- René de Jong,

Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht

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

Psalm 130

zondag 7 maart

Uit de diepte roep ik U
Heer, mijn God
Ik heb U nodig, Here luister
Nu ik schor gebeden fluister
Luister toch
Heer, luister toch
Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
Juist vergeven, dus verdient U
Diep ontzag
Ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
Dan een mens in lange nachten
Wacht op licht
Het morgenlicht
Israël hoop op de Heer
Hoop op God
Want Hij heeft zich aan jou verbonden
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij
Waar woont God?
Waar woont God?
In de hoge, in het heilige,
waar geen mens Hem ziet.
Waar woont God?
Bij de zwakken, bij de kleinen,
die stuk zijn van verdriet.
Daar woont de Here God
en hij brengt een keer in hun lot.
Daar woont God,
daar woont God.

U bent die U bent
Marcel & Lydia Zimmer

Biddag

Refrein:
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
Machtiger dan een koning
of een president.
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
U bent de allerbeste,
U bent die U bent.
1. U bent de God
van hemel en aarde,
de God van het heelal.
De God die alles weet en ziet,
ja, U bent overal.
U bent mijn Vader in de hemel,
ver weg en toch dichtbij,
want door uw Heilige Geest
woont U in mij.

Luisteren naar 'Ik bouw op U' (ELB 246)
1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
ik bouw op U en ga in uwen Naam.
2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Hallo kinderen
en ouders,
We vervolgen
ons Paasproject,
met als thema:
Jezus gaat
ons voor.

(Refrein)
2. U bent de God
van trouw en van liefde,
de God die eeuwig leeft.
De God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft.
Dit goede nieuws wil ik vertellen,
ver weg en ook dichtbij.
En ook al valt dit soms niet mee,
U bent bij mij!
(Refrein)
U bent de allerbeste, (3x)
U bent die U bent.

Deze week:
Jezus zegt:
Ik ben de
Goede Herder
Joh. 10:11-21
Op www.vertelhetmaar.nl vind 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

Omdat iedereen vakantie verdient!

Veertig dagen, veertig verhalen.
Zeven vertellers werken samen in
een uniek, digitaal initiatief:
www.40verhalen.nl. Vanaf Aswoensdag 17 februari tot Paaszondag 5
april 2021, elke dag is er een nieuw,
inspirerend verhaal op weg naar Pasen.
Elke week heeft een eigen thematiek
dat past binnen een overkoepelend
thema: pelgrimage. De ene keer
gaan de verhalen over vertrekken,
ontdekken of schuilen, de andere
keer over vallen en opstaan, strijden,
uitzien of thuiskomen. De vertellers zijn:
Gottfrid van Eck, Pauline Seebregts,
Stephan de Jong, Peterine Kooijmans,
Talitha Nawijn, Eveline Masetti en
Kees Posthumus. Vanaf woensdag
17 februari 2021 staan de eerste verhalen van die week op de website.
Daarna volgt er elke zondag een
nieuwe reeks van zeven filmpjes.

Gratis vakantie voor 100 bijstandsgezinnen
Inschrijving van 1 tot en met 30 maart 2021.
Wij (het vakantiebureau) zijn verheugd dat wij ook in 2021, door
de voortgezette samenwerking met RCN Vakantieparken, 100
gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau, een gratis vakantie op een RCN
Vakantiepark mogen aanbieden.
Om juist die gezinnen, die dit het hardst nodig hebben, een vakantie te kunnen bieden, willen we je vragen mee te zoeken naar gezinnen die hiervoor in aanmerking
komen.
Gezinnen vieren vakantie in een bungalow, mobilhome of safaritent. De vakanties
kunnen het hele jaar door geboekt worden op een van de parken van RCN in
Nederland. Een mooie kans om onze diaconale opdracht van de Protestantse Kerk
in Nederland hier extra kracht bij te mogen zetten.
Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer je een gezin met jonge en/of schoolgaande kinderen (maximaal 6 personen) op bijstandsniveau kent, dat graag van dit aanbod gebruik wil maken, kun je je
(plaatselijke) diaconie hierover benaderen. De diaconie kan samen met jou en het
betreffende gezin de aanvraag inclusief korte motivatie indienen.
De aanmeldingsperiode loopt t/m 30 maart 2021.
Heeft u interesse? Kijk op https://www.hetvakantiebureau.nl of neem contact op met
Wout Klerk, tel.nr. 0180-664132, e-mail: Diaconie@pkn-lekkerkerk.nl

Agenda komende vergaderingen (voor zover bekend)
dag

datum

aanv.

ma
di
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8-mrt
23-mrt
13-apr

20:00
20:30
20:00

plaats vergadering van bijzonderheden
kerkenraad
jeugdteam
diaconie

2

Stuur uw vergaderdata enz.
bijtijds naar e-mailadres
zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

