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wanneer u een dienst bijwoont, neemt u dan 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 Pinkstermorgen , Grote– of Johanneskerk

Dienst bijwonen? Deze zondag OOST
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Thema:
Feest van Hoop
Voorganger:
Ds. Rob Maas
Organist:
Elise Kreuk (begeleiding NLB en spel voor de dienst)
Muziek:
Fisherman’s Band (FB):
Martine Bazen en Gertjan Jonker (zang)
Hanna Kroondijk (hobo)
Richard den Ouden (piano)
Evert Simons (percussie)
Schriftlezingen: Handelingen 2: 1-8 (Bijbel in Gewone Taal)
Handelingen 2: 14-24 (Bijbel in Gewone Taal)
Luisteren naar: NLB 672: 1,2,3 || Opwekking 754/Sela FB z.o.z.
NLB 670: 1,2,4,6,7 || NLB 681 dominee en orgel z.o.z.
Een toekomst van hoop/Sela FB z.o.z. || NLB 970: 1-5
muziek na de dienst: Fisherman’s Band (FB)
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 Kerk in Actie Zending
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending
Ziekenhuisopnamen e.d.

- Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot verblijft nog altijd in de
Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda
- Mw. A. (Aag) Eikelboom-Hofland
moet na het ongeval eerder deze maand op krachten komen in
Zorgpension De Molenhoeve, kamer 5, Jan Blankenstraat 37,
2861 BZ Bergambacht
- Dhr. C. (Cor) Buijs is opgenomen in het IJssellandziekenhuis
(Prins Constantijnweg 2 ,2906 ZC Capelle a/d IJssel),
waar hij vrijdag een operatie aan zijn darm heeft ondergaan.
De bloemen gaan als groet van de gemeente
naar onze gemeenteleden die worden verzorgd
op afd. Grutto van de Breeje Hendrick.
We noemen:

Volgende week, 30/05, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Voorganger: Ds. Y.E. Pors, Giessenburg
Dienst bijwonen? WEST

Collecte Pinksterzending
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen
geld voor een eigen bijbel. Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor
kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch
de bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze via de
kerken losse bijbelboeken uit, met een aantal
vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen kunnen de
vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken
te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of
zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan
de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende
plekken in Egypte. Elke kerk komt er met een
kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat
de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars
krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde
bijbel. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk
van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef
aan de collecte of maak een bijdrage over op
hiernaast vermeld rekeningnummer.

Voor
Kinderdienst
online:
zie ommezijde

- Mevr. M.E. Been-van Ameijden
- Mevr. A. Bouter-de Bruin
- Mevr. M.P. Buijense-Visser
- Dhr. D. Koopmans
- Mevr. M.M. Polderman de Jong-Ansink
- Mevr. G.H. Verhoog-Klerk
Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
dag datum
di
8-jun
vr
11-jun
ma 21-jun
Predikant:

aanv.
plaats
vergadering van bijzonderheden
20:00
diaconie
20:30 Online Instrumentaal Concert vanuit de GJ-kerk, zie zondagsbrief van 16/5. Er komt nog een poster.
20:00
kerkenraad
Koster Grote– of Johanneskerk:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
Koster Ichthuskerk (mei):
vaste vrije dag: woensdag
Henk Klerk, tel. (0180) 663384
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
Scriba:
mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
Zie Kerkwijzer, bladzijde 13
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
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Een toekomst vol van hoop/Sela
Fisherman's Band

Opwekking 754/Sela
(Kom Heilige Geest)
Fisherman's Band

1 In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Heilige Geest van God,
adem in ons midden.
Dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.

2 Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

(2x)
Kom, o heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht.
Heilige Geest, kom nu.
Heilige Geest van God,
adem in ons midden.
Dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.
(2x)
Kom, o heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht.
Heilige Geest, kom nu.
(2x)

3 U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
4 U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Lied 681, dominee en orgel
1 Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.

5 U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

2 Holy Spirit, come to us,
kindle in us the fire of your love.
Holy Spirit, come to us,
Holy Spirit, come to us.
3 Kom tot ons, o heilge Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,
woon in ons, o Heilge Geest.

Kinderdienst online!
Voor thuis is er een kant-en-klaar filmpje dat gedeeld kan worden
met (ouders van) de kinderen van de kindernevendienst.
Zij kunnen dit zonder verdere voorbereiding (bijvoorbeeld) tijdens
de online kerkdienst kijken. De kindernevendienst is te bekijken via
deze link: https://www.youtube.com/watch?v=1sUV2JYjeuI
Pinksteren is een feest van de hoop. Misschien ken jij wel iemand
die je graag een beetje hoop wilt geven. Maak vandaag een mooie
tekening van een duif die je aan iemand kunt geven die jij een beetje
hoop wilt geven. Schrijf erbij wat je graag wilt zeggen.
De kleurplaat is hier downloaden: https://www.protestantsekerk.nl/
download25508/Kleurplaat%20Rainbow_bord_FeestvanHoop.pdf

Nldoet
Vrijdag 28 en zaterdag 29 mei zijn het weer de vrijwilligersdagen georganiseerd door Nldoet (van het Oranjefonds) een unieke gelegenheid om als kerkelijke gemeenschap een bijdrage te leveren aan kerk buiten de muren
van de kerk, namelijk midden in Lekkerkerk. Er staan nog
wat klussen open, je kunt ze vinden op de website
www.nldoet.nl
Misschien met z'n allen de Opperduit schoonmaken door
zwerfvuil te verzamelen? Nog plaats genoeg.
Zaterdag 29 mei van 8:30 tot 13:00 uur.
Ik heb me alvast opgegeven.
Ds. Rob Maas
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Diaconie collecte 30 mei 2021
Samen in actie tegen corona
Miljoenen mensen in armere landen hebben nog
geen zicht op vaccinaties tegen corona. Medische
noodhulp en sneller wereldwijd vaccineren is van
levensbelang.
Het coronavirus eist in India een recordaantal zieken en doden en ook in Nepal lijkt een ramp niet te
voorkomen. Ook in landen in Afrika en andere
kwetsbare delen van de wereld spant het erom.
Om mensenlevens te redden, moeten we nú handelen. We komen alleen uit deze crisis door zo snel
mogelijk en zoveel mogelijk mensen te vaccineren.
Bovendien hebben India, Nepal en andere landen
direct ondersteuning van hun gezondheidszorg en
medische hulp voor coronapatiënten nodig.
Giro 555 roept iedereen op om te geven. Doe je
mee? 30 mei willen we de 2de collecte,
de diaconie collecte, voor dit doel bestemmen.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op
IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55
t.n.v. Samenwerkende Hulporganisaties,
Den Haag. o.v.v. samen tegen corona
De diaconie

