
1 

 

Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 30 mei 2021 -  jaargang 22  no. 22 
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/  

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 

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  

 

Volgende week, 06/06, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk  
Voorganger:  ds. Rob Maas 

Dienst bijwonen? OOST  

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 
  Dienst bijwonen? Deze zondag WEST 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 
  

  In deze dienst gaat het over loyaliteit. Het is Pinksteren geweest;  
  nu mogen wij het gaan doen. Dan vraag je je wel eens af: doe ik  
  wel wat er van mij gevraagd wordt? Ben ik trouw aan mijn geloof? 
  Soms misschien niet zoals we zouden willen.... 
 
Voorganger:  Ds. Y.E. Pors, Giessenburg  
Organist:  Mariet Verkuil 
Cantors:  Sarah Berghuis en Joke vd Hout 
Schriftlezingen: Genesis 45: 1-15  en  Marcus 6: 1-6 
Luisteren naar: 'Wees stil voor het aangezicht van God’ (ELB 241) z.o.z. 
       NLB 47: 1,2 || NLB 993: 1,2,5,6 || NLB 321: 1,2,6,7 || NLB 418: 1,2 
Collecten: 
1e collecte voor de kerk naar  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
2e collecte voor de diaconie IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55   
3e collecte voor Groot Onderhoud IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
      o.v.v. Groot Onderhoud 

 

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

di 8-jun 20:00  diaconie   

vr 11-jun 20:30 Online Instrumentaal Concert vanuit de GJ-kerk, zie poster op achterzijde. 

ma 21-jun 20:00   kerkenraad   

Diaconie, de tweede collecte vandaag  

Samen in actie tegen corona 
 

Miljoenen mensen in armere landen hebben nog 
geen zicht op vaccinaties tegen corona.  
Medische noodhulp en sneller wereldwijd vacci-
neren 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 han-
delen. We komen alleen uit deze crisis door zo 
snel mogelijk en zoveel mogelijk mensen te vac-
cineren. Bovendien hebben India, Nepal en ande-
re landen direct ondersteuning van hun gezond-
heidszorg en medische hulp voor coronapatiën-
ten nodig.  
Giro 555 roept iedereen op om te geven. Doe je 
mee?  Vandaag zullen we deze 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 

Ziekenhuisopnamen e.d. 
 

- Mw. P. (Nel) Burger-Stijnen is opgenomen in Zorgcentrum Crimpe-

nersteyn, Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel, waar zij de 

verzorging kan krijgen die zij nodig heeft.  

Haar man Kees blijft thuis. 
 

- Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot verblijft nog altijd in de 

Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda 
 

- Mw. A. (Aag) Eikelboom-Hofland 

is nog steeds in Zorgpension De Molenhoeve, Jan Blankenstraat 37, 

2861BZ Bergambacht, waar zij herstelt van de gevolgen van het auto- 

ongeval van enige weken geleden. 
 

- Dhr. C. (Cor) Buijs moet na de (overigens geslaagde) operatie nog 

in het IJssellandziekenhuis (Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC Capelle 

a/d IJssel) blijven, omdat het herstel meer tijd vraagt dan gehoopt en 

verwacht. 
 

Laten we hen meenemen in onze gebeden. 

Bloemen: 

De bloemen uit de kerk gaan 

als groet van de gemeente naar  

dhr. en mw. (Kees en Riet) 

van den Bos-van Baren 

SNH dienst, zondag 13 juni, 18:30 uur   
thema: ‘Toon mijn liefde’ 

Het wordt een dienst waarin we zullen luisteren 
naar de Fishermans band en ons kunnen laten 
inspireren door de korte overdenking van onze 

eigen predikant Ds. Rob Maas. 

Locatie: Grote- of Johanneskerk.   

Graag aanmelden via het e-mail adres:  
aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl 

Leuk als je komt! 

Deze dienst is ook online te volgen via:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-
Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk 

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
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Openingslied deze morgen:  

'Wees stil voor het aangezicht van God’ 

(ELB 241 of Opwekking 464) 

 

1. Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

aanbid Hem met eerbied en ontzag 

en kniel nu voor Hem neer; 

die zelf geen zonde kent 

en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

 

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 

waar Hij verschijnt met vuur; 

een eeuwigdurend licht 

straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

 

3. Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

Kerk van binnen naar buiten 

In Coronatijd blijkt de 

belangstelling voor het 

hiernamaals en religie 

te zijn toegenomen en 

ook voor de online-

kerkdiensten is er meer 

belangstelling dan voor 

de fysieke kerkdiensten. 

De eredienst op zondag 

blijft een centraal punt in 

de week, waarin we 

door God gevonden worden en in contact met Hem, geïn-

spireerd weer het leven in kunnen stappen. Voor al diege-

nen waar dat ene uur in de week geen verschil maakt, zul-

len we op zoek moeten naar andere activiteiten. Nu is de 

missie van de kerk dat we naar buiten treden met het Goe-

de Nieuws, net zoals toen met Pinksteren. Zodat we in con-

tact komen met mensen, naar hun verhaal luisteren, hen 

bevragen en relaties aangaan. En dan vervolgens activitei-

ten in het leven roepen, waar mensen behoefte aan heb-

ben. Daarnaast kunnen we aansluiten bij bestaande activi-

teiten en organisaties en vanuit onze kerkelijke betrokken-

heid samen werken aan een betere (leef)wereld voor allen 

die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dat is kerk-

zijn in het dorp en voor het dorp, van binnen naar buiten 

aantrekkelijk kerk-zijn in Lekkerkerk. Samen iets doen met 

net dat beetje extra ZIN of geloof.  

Om samen te leren van dat ene Verhaal van God met alle 

mensen. 

Ds. Rob Maas 


