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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 2 mei 2021 -  jaargang 22  no. 18 

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 

Dienst volgende week, 09/05, 10:00 uur 

  Grote– of Johanneskerk 

Voorganger:  ds. J.P. (Jeroen) van Olffen, Menaam 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk (mei): 
Henk Klerk, tel. (0180) 663384 
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  

Bloemen: 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar  

mw. M.W. (Riet) Noorlander-Viergever  

Er zijn bloemen van het Jan van Zwienenfonds gegaan naar 

familie Dam (Bilderdijkstraat 100) 

Wordt jij de winnaar van ‘Op zoek naar …’ 
 

We zouden er een TV-programma van kunnen maken. 
Elke zaterdagavond gekluisterd aan ons scherm, 
een online uitzending waarin vele gemeenteleden 
hun best doen om uiteindelijk na weken vol span-
ning tot winnaar uitgeroepen te worden, tot 
‘boekhouder van de diaconie’. 
 

Zou best leuk kunnen zijn, maar de diaconie heeft 
er voor gekozen om onze toekomstige boekhouder 
via deze oproep enthousiast te maken.  
 

We hebben er voor gekozen de administratieve 

boekhouding los te koppelen van de diaconale  

taken. De diakenen hebben geen ervaring met of 

interesse voor boekhouden. Door een ‘expert’ de 

boekhouding te laten doen, blijft er meer tijd en 

energie over om de ‘echte’ diaconale acties op te 

pakken waar we wel enthousiast van worden. 

Als boekhouder ben je geen lid van de kerkenraad, 

dus je woont geen vergaderingen bij en hebt geen 

functie bij de kerkdienst.  

Je schrikt niet van cijfers, maar hoeft geen profes-

sioneel boekhouder te zijn. Meer een financieel 

administrateur die de bankafschriften in een een-

voudig boekhoudprogramma invoert. Dat kost elke 

maand ongeveer 1 à 2 uur. Verder vul je (1x per 

jaar) de jaarbegroting van de diaconie in het lande-

lijke systeem FRISS in en maak je de jaarrekening 

met behulp van het boekhoudprogramma. 

Dat alles gaat in overleg met de diaconie. Wij zor-

gen (indien nodig) voor voldoende ondersteuning 

en begeleiding.  

Laat je niet afschrikken door het woord boekhouder. 

Wanneer je interesse hebt voor administratie of 

financiën is deze taak goed te doen.  

Stel gerust al je vragen over deze functie.  

Vragen verplicht je tot niets. 
 

Namens de diaconie, Wout Klerk 

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 

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 
 

- Mw. M.J.W (Mies) Plantinga-Vuijk,  

De Irishof, Middenmolenplein 266, 2807GV Gouda 

De Waterpoort, 

Markt 182, 

2931 EC Krimpen a/d Lek 

 

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 
Voor de dienst kunt u thuis zelf een kaars neerzetten die u aansteekt op 
het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 
Thema:  Vraag maar en het zal gebeuren, zie ook  
Voorganger:  Ds. Rob Maas 
Organist:  Richard den Ouden 
Cantor:  Sarah Berghuis 
Schriftlezingen: Deuteronomium 4: 32-40 en Johannes 15: 1-8  
Luisteren naar: Aanvangslied NLB 98: 1,2,4 YouTube || NLB 150: 1  
 ‘Hij is groot en geweldig’ * YouTube || ‘God U bent mijn God’ - Sela *  
  Liedboek der kerken, gezang 78: 1,2 || ‘U bent hier’ - Sela *  

Slotlied NLB 657: 1,3,4YouTube   
na de zegen, alleen orgel: Wilhelmus, NLB 708: 1 en 6 

Collecten: 
1e collecte voor de kerk naar  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
2e collecte voor de diaconie, zie blz. 4 IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
3e collecte voor Jeugdwerk PKN   IBAN: NL 52 ABNA 0414 141 415  
     o.v.v.  Collecte Jong Protestant 2 mei   
Kerk als thuisplek voor jongeren  
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en  
ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht  
hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in 
een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugd-
werkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek 
is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aan-
wezigheid en talenten impact hebben. 

*  
= z.o.z. 

Ziekenhuisopnamen e.d. 
 

Mevr. Sjanie Benschop-Bot is opgenomen in de 
Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803ZX Gouda 
in afwachting van een plaats in de Breeje Hendrick. 
 

Mevr. Hennie Scholten-de Haan 
is weer thuisgekomen uit de Breeje Hendrick en 
wordt nu thuis verzorgd. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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  Agenda          komende vergaderingen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

ma 17-mei 20:00  kerkenraad   

di 8-jun 20:00   diaconie   

Hij is groot en geweldig  
 

God heeft ons Zijn woord gegeven 

Het begint bij Genesis 

En tot en met Openbaring 

Zie je wie en wat Hij is 

’t Is niet altijd even simpel 

soms begrijp je ’t niet meteen 

maar Zijn liefde klinkt 

door heel de bijbel heen 
 

Refrein:  

Hij is groot en geweldig 

Goed voor iedereen 

Geeft ons elke dag Zijn liefde 

Hij is altijd om ons heen 

En wij willen Hem kennen 

Elke dag steeds meer 

En wij zullen Hem prijzen 

Want Hij is de hoogste Heer 
 

God heeft ons Zijn trouw bewezen 

Dwars door de geschiedenis 

En we mogen gaan ontdekken 

Hoe fantastisch goed Hij is 

Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 

En Hij laat ons nooit alleen 

Ja, Zijn liefde klinkt 

door heel de bijbel heen 
 

Refrein 

U bent mijn God –  Sela 

 

God, U bent mijn God. 

Heel mijn lichaam, heel mijn ziel, 

krijgen geen genoeg van U, 

zoals droog en dorstig land smacht  

naar regen. 

 

In Uw heiligdom 

vol van majesteit en macht, 

heb ik U gezien en zong, 

want Uw liefde is mij meer dan het leven. 

 

Daarom springt er een loflied  

  in mij op als een fontein. 

Daarom prijs ik U,  

  mijn handen hoog geheven 

en terwijl ik U aanbid,  

  verzadigt U mijn ziel. 

Met een loflied op mijn lippen zal ik leven. 

 

Tekst: Matthijn Buwalda,  

muziek: Tobias Plansoen  

© 2018 Stichting Sela Music 

U bent hier – Sela 

 

Jezus, U blijft niet op afstand staan: 

U bent één gebed bij mij vandaan. 

Niemand anders komt zo dichtbij, 

U bent hier en woont in mij. 

 

Hier ben ik in uw aanwezigheid. 

Breek de muur af die mij van U scheidt. 

Leer mij steeds meer uw stem verstaan: 

kom tot mij en spreek mij aan. 

 

De Heer is hier, Hij die de vrede bracht, 

leidt ons in liefde naar Gods vaderhart. 

Hij zegent jou en mij: 

Hij is hier en maakt ons vrij. 

 

Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij. 

Neem de onrust weg en zegen mij. 

Schenk uw vrede die bij mij blijft; 

liefde die mijn angst verdrijft. 

 

Heer, U bent het rustpunt van mijn hart. 

In uw armen vind ik nieuwe kracht. 

Niemand anders dan U alleen, 

draagt mij door dit leven heen. 

Vragen: 
 

Werkt dat zo? Als je in Christus gelooft en doet wat Hij 

vraagt, dat je dan kunt vragen en dat het dan ook zal ge-

beuren? Wat zou je willen vragen? 
 

Het gaat in dit Bijbelgedeelte over snoeien, zoals je in de 

tuin doet bij een boom, struik of plant.  

Dood hout en takken die niet bloeien knip of zaag je weg, 

waardoor er weer nieuwe takken kunnen groeien en de 

boom of plant weer meer bloeien kan.  

De gedachte is dat je dat ook op mensen kunt toepassen. 

Dat je in je leven wat niet meewerkt om je te laten groeien 

en bloeien, weghaalt. 

Wat zit jou in de weg. Waardoor kun je niet doen waar je 

goed in bent of wat goed is? 
 

En met vruchtdragen wordt bedoeld dat de boodschap 

van Jezus bij andere mensen terecht komt. 

Hoe zorg jij daar voor denk je (ja is een lastige vraag)? 

Reacties naar dominee Rob Maas en dan kom ik daar een 

volgende keer (anoniem) in de dienst op terug of geef ik 

als je dat prettig(er) vindt een reactie aan jou persoonlijk. 
 

Voor de kinderen 

Op de website https://www.kinderwoorddienst.nl/  

vind je van alles over  

'Jezus is de ware wijnstok'. 

Kijk even naar het filmpje van dominee Rob Maas –  

https://www.youtube.com/watch?v=eIcTjOqcgzI  

 

Werkt het zo dat als je vraagt waar je naar  

verlangt dat het je dan ook zal gebeuren?  

Ja zegt het Bijbelgedeelte (Johannes 15: 1-8).  

Er is wel een voorwaarde namelijk dat je in Christus blijft en 

dat zijn woorden in jou blijven.  

Wat betekent dat, in Christus blijven?  

Dat je hem trouw bent, je van hem wilt leren en je door hem 

wilt laten 'opschonen', hem gehoorzaamt, je medemensen 

liefhebt en vertelt over Jezus. 
 

‘Een weg naar U’ – Sela –  
https://www.youtube.com/watch?v=z-eR2iDXaYs 
 

Of luister naar Lenny Kravitz –  

‘If you want it’ https://youtube/CzXAGDYMKFs 

Aan de slag met de dienst –  

Vraag maar en het zal gebeuren 

https://www.kinderwoorddienst.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=eIcTjOqcgzI
https://www.youtube.com/watch?v=z-eR2iDXaYs
https://youtu.be/CzXAGDYMKFs
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Kerkdiensten in de maand mei 

Volgens de richtlijnen van de  
Protestantse Kerk is het weer mogelijk 
om met 30 gemeenteleden de kerkdien-
sten te bezoeken. Daarom zullen ook wij 
vanaf nu, zondag 2 mei, weer 30 ge-
meenteleden toelaten bij onze kerkdien-
sten. Tijdens deze kerkdiensten mag er 
nog niet gezongen worden door de ge-
meente en zullen er, ook conform de 
richtlijnen, maximaal 4 voorzangers zijn. 

Omdat in het verleden is gebleken dat de 
verdeling in ‘ten oosten van de Kerkweg’ 
en ‘ten westen van de Kerkweg’ goed 
heeft gewerkt om het aantal bezoekers te 
regelen, zullen we dat principe ook nu 
weer toepassen.  

In onderstaande tabel kunt u de data zien 
wanneer oost en west aan de beurt zijn: 

Datum Speciale dienst Oost / west 

Zondag 2 mei  Gemeenteleden ten westen van de Kerkweg 

Zondag 9 mei   Gemeenteleden ten oosten van de Kerkweg 

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag Alle gemeenteleden zijn welkom 

Zondag 16 mei   Gemeenteleden ten westen van de Kerkweg 

Zondag 23 mei 1e Pinksterdag Gemeenteleden ten oosten van de Kerkweg 

Zondag 30 mei   Gemeenteleden ten westen van de Kerkweg 

Zondag 6 juni   Gemeenteleden ten oosten van de Kerkweg 

Natuurlijk zijn er dan nog een aantal zaken die er geregeld moeten worden. 

a) Bij binnenkomst zult u worden verwelkomd door twee coördinatoren. We kunnen hier nog wel een aantal 
 vrijwilligers voor gebruiken. Wilt u ons hierbij helpen? Stuur dan een mailtje naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl. 
 Wanneer u aan de beurt bent kunt u als medewerker altijd de kerkdienst bijwonen. 

b) Wilt u gebruik maken van de oppasdienst? Stuur dan voor vrijdagavond 23.59 uur een mailtje naar  
 scriba@pkn-lekkerkerk.nl. De oppas staat dan klaar bij het Van Limborghzaaltje. 

c) Heeft u kinderen die naar de kindernevendienst gaan? Stuur dan voor vrijdagavond 23.59 uur een mailtje 
  naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl. De kindernevendienst zorgt dan voor een leuk programma voor de kinderen. 
 

De vaste regels m.b.t. corona blijven natuurlijk gewoon van kracht: 

1) Indien u zich gezond voelt bent u van harte welkom in de kerk. 

2) We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstand-regel. 

3) We dragen mondkapjes tijdens het lopen in de kerk. 

4) U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet. 

5) Bij binnenkomst stopt u een papiertje met uw naam en telefoonnummer in een doos.  
 Schrijft u bij voorkeur uw naam thuis al op een papiertje. 

6) In de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen. 

7) We gebruiken geen garderobe. 

8) Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten.  
 Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden. 

9) Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk.  
  Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten. 

10) Alle collecten zijn bij de uitgang. 

               De Kerkenraad 

mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl
mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl
mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl
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ORANJECONCERT 
op woensdag 5 mei a.s. om 20.30 uur is er  

een ONLINE-CONCERT vanuit de Grote– of Johanneskerk. 
De uitzending kan worden gevolgd via het YOUTUBE-kanaal van Arie van der Vlist. 

Op het programma staan o.a. vaderlandse liederen en bewerkingen. 
Arie van der Vlist en Corné van der Giessen zorgen voor romantische klanken 
op  het Schölgens en van de Haspelorgel, de Euterpevleugel en de panfluit. 

De klanken worden bij u thuis gebracht, via uw Ipad, tablet, smartfoon, computer, 
die het concert kunnen streamen naar uw TV. 

Laat u verrassen! 
De Protestantse Orgelstichting in Lekkerkerk. 

Tip: 
 

Via de website www.zingenindekerk.nl  

is het mogelijk gratis tickets te bestellen voor online concerten 

en voorstellingen rondom Pinksteren, het Feest van Hoop.  

Zo is er op 5 mei  een concert van Marcel en Lydia Zimmer, 

op 12 mei een familievoorstelling over Fars de grondgraver 

(geschikt voor iedereen van 4 tot 100 en ouder, staat erbij), 

en op 19 mei een pinksterconcert met o.a. Elly en Rikkert.  

De moeite waard om even op de website te kijken! 

Bij de 2de collecte 
 

Vandaag is de 2de collecte, die voor de diaconie,  

bestemd voor onze adoptie kinderen, gezin en opa.  

Helaas komt er nog steeds weinig post waardoor er 

weinig nieuws te melden is. Alleen van Laboni Akter 

kregen we een brief. Zij vertelt dat ook zij zich aan de 

regels moet houden om zich te beschermen tegen 

Covid-19. Dezelfde regels als wij; drukke plaatsen 

vermijden, afstand houden, vaak handen wassen en 

het dragen van een mondkapje. Het niet dragen van 

een mondkapje wordt beboet. Zij vertelt dat zij het niet 

moeilijk vindt zich er aan te houden. Met haar hopen 

we dat het einde van deze periode in zicht is.  

http://www.zingenindekerk.nl/

