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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 4 april 2021-  jaargang 22  no. 14 

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 

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 

 Paasmorgendienst, Grote– of Johanneskerk, 10:00 uur 

U kunt thuis een kaars neerzetten en die aansteken op het moment dat 

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

Thema:  Ik ben er voor jou! 
Voorganger:  Ds. Rob Maas  

Muziek en zang: Mariska Prins, Richard den Ouden en Sarah Berghuis 

Schriftlezing: Johannes 20: 1 -  18 

Luisteren naar: ELB 122 - ‘Daar juicht een toon’ combo  

‘Ik leef’ - Sela combo  

‘Klap in je handen van blijdschap’ YouTube 

Opwekking 799 - ‘In eeuwigheid’ combo  

   Slotlied NLB 634 - ‘U zij de glorie’ combo 

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: Paascollecte  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

  zie verder ommezijde  o.v.v. paascollecte 

 

Ziekenhuisopname: 
 

mw. A. (Aagje) Buijs-Nobel, Groene Hart- 
ziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda 
 
Thuisgekomen: 
 

Dhr. D. A. (Dirk) Oskam (De Elzen 27) 

Bloemen:  
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet naar   

mw. W. (Willy) Berkouwer-van Eeuwijk 

(Wetering West 1b) 

Dienst volgende week, 11/04, 10:00 uur 

  Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: Ds. W. Uijtdewilligen - Koenders,  

  Nieuwerkerk a/d IJssel  

Paaseieren zoeken!  
 
Ben jij een goede speurneus?  
Vandaag 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! 

Hallo kinderen en ouders, 
 

Het is Pasen. Daar hebben we met het Paasproject 
naartoe gewerkt. 
 

 Vandaag is het thema:  

 Vertel ‘t maar - Jezus leeft 
 Zie Johannes 20: 1 - 23 
 

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  

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk (april): 
Teus Verkuil, tel. (0180) 663287 
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  

Zie de liturgie voor 

Paasmorgen 

Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk: 

- Mw. P.F. Broere-van Sprang 

- dhr. H. Janssen 

- dhr. H. Polderman de Jong  
 

- 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: 
 

- Sanne de Heer,      Landgoed Hooge Burch, Spoorlaan 19,  

            afd. Weideweg 11, 2470 AA Zwammerdam 
 

- René de Jong,      Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht 
 

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

De Waterpoort, 

Markt 182, 

2931 EC Krimpen a/d Lek 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
http://www.vertelhetmaar.nl
https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg
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  Agenda        komende vergaderingen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

      

di 13-apr 20:00  diaconie   

ma 19-apr 20:00   kerkenraad   

Paascollecte 
 

Dit jaar is de opbrengst van deze bijzondere collecte be-

stemd voor het onderhoud van de Ichthuskerk.  

De komende tijd zal worden onderzocht met welke even-

wichtige maatregelen snel energiekosten kunnen worden 

bespaard.  

Het samen met Ontmoeting bezorgde zakje wordt weer bij  

u opgehaald.  

Wanneer u een van de komende diensten in de kerk mag 

bezoeken, dan kunt u het zakje ook in de collectezak doen. 

Sunday Night Hour 
 

Zondag 18 april om 18:30 uur wordt er een online SNH 

dienst georganiseerd met als thema: No longer slaves 

Je kunt deze online volgen via:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-

Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live 

Het wordt een combinatie van muziek en een korte overden-

king door spreker Sjoerd Hogenbirk. 

Leuk als je deze dienst met ons meebeleeft! 

Ontbijtactie stichting HCR 
 

Elk jaar organiseert stichting HCR met Koningsdag de ontbijt-

actie in de Krimpenerwaard.  

Dit jaar wordt het gebied waarin wij bezorgen uitgebreid.  

U kunt nu bestellen in Krimpen a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, 

Ouderkerk a/d IJssel, Capelle a/d IJssel, Lekkerkerk en  

Berkenwoude.  

HCR staat voor Stichting Hulpverlening Christenen in  

Roemenië en zet zich daar in voor de allerarmste, de kwets-

bare en gehandicapte mensen.  

Wilt u nog meer informatie over onze stichting en ons werk, 

kijk dan op www.stichtinghcr.org.  

Heeft u dit jaar zin in een lekker ontbijtje, tompoucen of 

Zeeuwse bolussen op Koningsdag D.V. 27 april 2021?  

Dan kunt u die bestellen via de mail hcr.ontbijtactie@gmail.com  

of telefonisch via 06-14289314. Ook via onze webshop is het 

mogelijk om te bestellen: www.hcrwebshop.nl.  

Uw bestelling kan worden geleverd in verschillende tijdsblok-

ken tussen 7.00 en 10.00 uur. Ook voor iemand anders be-

stellen is mogelijk! Voor vragen en opmerkingen kunt u ons 

bereiken via eerder genoemde gegevens.  

Dominee Rob Maas is van  

5 t/m 18 april  

afwezig i.v.m. vakantie. 
 

In dringende gevallen kunt u contact opnemen 

met Jacqueline van Sprang, de scriba of een van 

de ouderlingen.  

Zaterdag 3 april 2021 20:00 uur 

Live vanuit Grote– of Johanneskerk te Lekkerkerk 

Passie & Paasconcert 

Mariska Prins (fluit) 

& 

Richard den Ouden (orgel/vleugel) 

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: Pasen 

- Ik zie het kruis (Opw 751) 

- Daar juicht een toon 

- In Christ alone (Opw 575) 

- U zij de glorie 

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: Stille Zaterdag 

- Meer dan ooit (Opw 544) 

- Stil (Opw 695) 

- Als alles duister is (Taize) 

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

https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
http://www.stichtinghcr.org/
mailto:hcr.ontbijtactie@gmail.com
http://www.hcrwebshop.nl/

