Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 6 juni 2021 - jaargang 22 no. 23
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 morgen, 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:
Aanval en verdediging
Voorganger:
Ds. Rob Maas
Orgel/piano:
Richard den Ouden
Zangers:
Jan Bernier Ottingh, Martine Bazen en Hennie Klerk
Schriftlezingen: Rechters 12: 1-6 en Marcus 3: 20-35
Luisteren naar: NLB 8: 1,3,4 || NLB 117a: 1,2
‘Ik ben gewoon zo vrolijk’, YouTube z.o.z. || NLB 756: 1,4,5,7
‘God en God alleen’, YouTube z.o.z.
|| NLB 210: 1,2,3
NLB 418: 1,2,3
|| ‘Amen’ door allen.
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 KIA Werelddiakonaat, zie hiernaast

NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Oeganda

Volgende week, 13/06, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Voorganger: ds. T. Gaastra, Waddinxveen
Dienst bijwonen? WEST

SNH dienst, ook volgende week, 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/932Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk

Bloemen:
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag als
teken van medeleven naar familie De Haaij
die zo getroffen is door de grote brand van
vorige week.
Daarnaast is er een bloemengroet vanuit
het Jan van Zwienenfonds gegaan naar
mw. E. Bons-van Herk
Op de eerste zondag van de maand noemen we de namen van gemeenteleden die langdurig verpleegd/verzorgd worden buiten Lekkerkerk:
- Mw. P.F. Broere-van Sprang

- Dhr. H. Janssen
- Dhr. H. Polderman de Jong

De Waterpoort,
Markt 182,
2931 EC Krimpen a/d Lek

- 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. P. Burger-Stijnen, Zorgcentrum Crimpenersteyn, Zandrak 66,
2924 BC Krimpen aan den IJssel

Ziekenhuisopnamen:
- Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot verblijft nog
altijd in de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX
Gouda
- Dhr. C. (Cor) Buijs moet in het IJssellandziekenhuis (Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC
Capelle a/d IJssel) blijven.
Zijn toestand is zeer zorgelijk.
Thuisgekomen:

Ook noemen wij:
- 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
Predikant:

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Oeganda
Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken.
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar. Met steun van
Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de
Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven
en dat van hun kinderen kunnen verbeteren.
Door hen betere landbouwtechnieken aan te
leren, kunnen ze meer verdienen. En door het
bespreken van hun problemen staan ze er niet
langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen
en gezinnen sterk.
Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouwenoeganda

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
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Er is ook verheugend nieuws:
Mw. A. (Aag) Eikelboom-Hofland is voldoende
hersteld van het auto ongeluk en afgelopen vrijdag (4 juni) weer thuisgekomen na enkele weken
in het ziekenhuis te hebben gelegen.
Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (juni):
Marijke Versluis, tel. (0180) 663723
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

Ik ben gewoon zo vrolijk

God en God alleen

1. Ik heb kriebel aan mijn tenen,
last van wiebelbenen.
Ik weet niet goed wat er is
‘k loop te wrijven in mijn handen,
klapper met mijn tanden,
misschien is er wel iets mis.
Kijk m’n lach, van oor tot oor,
de hele dag, zing ik door.
Ik zwaai en roep, naar iedereen,
Hij houdt van mij, ik kan er niet omheen.

1. God en God alleen
Creëerde alle
schoonheid om ons heen
Van het grootste tot het kleinst
Het wonder van het zijn
Is God en God alleen.

Refrein
Ik ben gewoon zo vrolijk,
ik voel me echt oké.
Ik dans wat op m’n voeten
en klap het ritme mee
Ik ben gewoon zo vrolijk,
ik voel me echt oké.
Ik ben gewoon zo blij,
want Jezus is een vriend van mij.
2. Ik kan niet blijven zitten,
of eventjes gaan pitten,
m’n vrolijkheid knalt eruit.
Ik doe de gekste dingen,
sta maar wat te springen
en maak een raar geluid
Met mijn stem, maak ik een lied,
ik zing van hem, mijn grootste vriend.
‘k Vertel het door, aan iedereen,
Hij houdt van jou, je kan er niet omheen.
Refrein 2x
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2. God en God alleen
Onthult de waarheid
die aan ons verscheen
en ieder streven van een man
zal wijken voor het plan
van God en God alleen.
3. God en God alleen
Zijn glorie straalt door
heel de schepping heen

Laat al wat zingen kan
De glorie zingen van,
van God en God alleen.
4. God en God alleen
Heeft ons een eeuwig
toevluchtsoord verleend
En ons dankbare refrein
Zal nooit voleindigd zijn
Voor God en God alleen.
5. God en God alleen
Zijn glorie straalt door
heel de schepping heen
Laat al wat zingen kan
De glorie zingen van,
van God en God alleen.
(gehele couplet herhalen)

Brand in Lekkerkerk

Ik deed mee aan NLdoet

Vorige week zondag was er een verwoestende brand in onder andere het bedrijf van Marlies en Kees Jan de Haaij. De eredienst kon
op advies van de veiligheidsregio niet doorgaan, vanwege de rookoverlast en het feit dat
men de brand nog niet geheel onder controle
had. Het heeft een fors effect op de gemeenschap hebben we gemerkt. Een gemeenschap die zich direct van haar goede kant laat
zien, door een inzamelingsactie te starten onder het motto: 'Op LKK hélp je elkaar'. Bij de
winkeliers kun je doneren. De familie De Haaij
laat weten dat ondanks het feit dat het een
verschrikkelijke gebeurtenis is, zij hoopvol
vooruitkijken en volop bezig zijn het bedrijf
weer op te bouwen en het werk doorgang te
laten vinden. Wij wensen hun daarbij alle
goeds en Gods zegen.

Vorige week schreef ik over
Kerk naar buiten. Meedoen aan
activiteiten die door andere
organisaties worden georganiseerd is zo'n vorm van als kerk
naar buiten gaan. Zo deed ik
mee aan NLdoet door met de
buurtvereniging De Gulden
Vrijheid de dijk aan de Lekkant
van de Opperduit van zwerfvuil
te ontdoen. Er lag niet veel
zwerfvuil, maar het was een
leuke, gezellige en nuttige ochtend, waar ook een aantal andere gemeenteleden aan meededen. En ik leerde weer een
aantal nieuwe mensen kennen.
Wie goed doet, goed ontmoet.

Ds. Rob Maas

Ds. Rob Maas

Agenda

vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)

datum
8-jun
11-jun
21-jun

aanv.
plaats
vergadering van bijzonderheden
19:30
Ichthuskerk
diaconie
let op de aanvangstijd!
20:30 Online Instrumentaal Concert vanuit de GJ-kerk, zie poster op achterzijde.
20:00
kerkenraad
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