Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 9 mei 2021 - jaargang 22 no. 19
Dienst bijwonen? Deze zondag OOST. Neemt u s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee.
uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger:
Ds. J.P. (Jeroen) van Olffen, Menaam
Organist:
Mariet Verkuil
Zanggroep:
Hennie Klerk, Mariët Kroondijk en Kees Mudde
Schriftlezingen: Jona 3 en Handelingen 2: 37-40
Luisteren naar: ‘Door de wereld gaat een woord’ z.o.z.
Kinderlied: ‘Jona’, Elly en Rikkert
Petrus in het Land - Ik wil jou van harte dienen YouTube
NLB 836: 1,2 (melodie LvdK 463) || NLB 675: 1
Hemelhoog 298 ‘Genade zo oneindig groot’ z.o.z.
na de zegen, alleen orgel: Wilhelmus
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 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. C.J. (Corrie) Brand-van Erk
Er zijn bloemen van het Jan van
Zwienenfonds gegaan naar
dhr. A. (Arie) Kok

Ziekenhuisopnamen e.d.
- Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot,
Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803ZX Gouda
- Mw. M.J.W (Mies) Plantinga-Vuijk,
De Irishof, Middenmolenplein 266, 2807GV Gouda
- Mw. A. (Aag) Eikelboom-Hofland,
Erasmus MC, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam

Agenda komende vergaderingen (voor zover bekend)
dag

datum

ma 10-mei
ma 17-mei
di
8-jun
Predikant:

aanv.

plaats vergadering van

bijzonderheden

Dienst Hemelvaartsdag, 13/05, 9:30 uur
Grote– of Johanneskerk
Dienst bijwonen? OOST en WEST.

Thema:
Tot ziens, we houden contact
Voorganger: ds. Rob Maas
Organist: Mariet Verkuil
Cantor:
Sarah Berghuis
Lezingen: Marcus 16: 19-20 en Handelingen 1: 1-11
Luisteren naar: NLB 72: 1,2 YouTube || NLB 663: 1,2
‘Heer we kijken omhoog’ - Sela YouTube z.o.z.
NLB 667: 1,2,3 || NLB 418: 1,2
Collecten:
Voor bankrekening1e collecte voor de kerk naar
nummers zie links
2e collecte voor de diaconie
3e collecte voor Kerk in Actie Noodhulp

Libanon/ Jordanië
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren
hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld.
Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede.
Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een
nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de
economische crisis en de coronapandemie is er
nauwelijks werk.
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en
arme lokale families met een opleiding in sectoren
waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
In Libanon is een trainingsprogramma opgezet
voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in
de thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië
krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening
de kans een nieuwe start te maken als ondernemer.
Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook Jordaniërs die in armoede leven.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk
van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in
hun eigen inkomen te voorzien. Geef aan de
collecte of maak een bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen.

Dienst volgende week, 16/05, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Dienst bijwonen? WEST.

met contactpersonen Voorganger: ds. mw. M.A. Gouwens-de Gier,
Schoonhoven

20:00
Ichthus pastoraat
20:00
kerkenraad
20:00
diaconie
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
1

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

Liederen zondag
9 mei

Evangelische Liedbundel 263
Door de wereld gaat een woord
(melodie Hatikva)

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs’.
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
2. Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem uw woord verstaan.
Refrein ...

Hemelhoog 298
Genade zo oneindig groot
(melodie Amazing Grace)

3. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein …
4. Velen, die de moed begaf
blijven staan of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein …
5. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Refrein …

Hemelvaartsdag

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

3 Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog – Sela
cantor of via YouTube

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

1 Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.
2 Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.

Refrein herhalen
4 Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.
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