Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 13 juni 2021 - jaargang 22 no. 24
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? Iedereen in welkom! Z.O.Z.
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Thema:
God is er ook nog
Voorganger:
Ds. T. Gaastra, Waddinxveen
Orgel/piano:
Richard den Ouden
Zangers:
Joke vd Hout, Tona Visser en Ton Langerak
Schriftlezingen: Ezechiël 17: 22 t/m 24 en Marcus 4: 26 t/m 34
Luisteren naar: “Kom met het licht van Uw ontferming” YouTube z.o.z.
NLB 283 || NLB 305 || NLB 923 || NLB 92: 7,8 || NLB 339b || NLB 625
samenzang op zachte toon: NLB 425 || Amen
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 PKN Missionair Werk
IBAN: NL10 ABNA 0444 444 777
Kerk voor het dorp
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland
geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht
naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen,
betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die
bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie.
Binnen de Dorpskerkenbeweging
inspireren en motiveren kleine

Bloemen:
De bloemen uit de kerk gaan deze
zondag als groet van de gemeente naar
Mw. A. (Aag) Eikelboom-Hofland

Ziekenhuisopnamen:
- Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot verblijft
nog altijd in de Ronssehof, Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda
- Dhr. C. (Cor) Buijs ligt nog steeds in het
IJsselland-ziekenhuis (Prins Constantijnweg 2,
2906 ZC Capelle a/d IJssel.
Er wordt aan gewerkt om het mogelijk te maken
dat hij thuis verder aansterkt.
Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
dag
ma
di
di

datum
21-jun
29-jun
24-aug

Predikant:

aanv. plaats vergadering van bijzonderheden
20:00 Ichthus kerkenraad
20:30
jeugdteam
19:30
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
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SNH dienst, vanavond, 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.
Leuk als je komt!
Collecte: 1/3 deel voor eigen jeugdwerk.
Deze dienst is ook online te volgen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk

Volgende week, 20/06, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Voorganger: ds. Rob Maas

Kerk naar buiten (2)
Twee weken geleden schreef ik over het belang
om als kerk naar buiten te treden en waarom dat
belangrijk is.
Toch kan ik mij voorstellen dat het niet al te concreet is en dat voorbeelden van hoe we dat kunnen doen tot de verbeelding spreken en u en jou
enthousiast kunnen maken.
Hoe kunnen we in contact komen met de mensen
die we zondags niet in de kerk zien of die niets of
heel weinig met de kerk hebben.
Misschien heeft u of heb jij daar ideeën voor?
Je kunt denken aan:
- meedoen met bestaande projecten in het dorp,
- laagdrempelige groepsactiviteiten
(stilte- of meditatieve wandelingen),
- openstellen van de kerk door de week,
- gezamenlijke maaltijden voor specifieke
doelgroepen,
- kunst in de kerk,
- burendag (Oranjefonds),
- projecten van welzijnsorganisaties.
Altijd zijn er dan ook mensen nodig die mee willen
doen en zelfs ook willen organiseren.
Wie maar mee wil denken of mee wil doen om de
PG Lekkerkerk op de kaart te zetten en te laten
zien dat geloven ertoe doet, (ook) in Lekkerkerk,
laat van je horen, praten kan nooit kwaad.
Ds. Rob Maas
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

Kerkdiensten vanaf heden

Bij de dienst van vanmorgen:

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen vanuit de
overheid, heeft ook de Protestantse Kerk haar maatregelen
aangepast.

“Kom met het licht van Uw ontferming”
“Kom met het licht van uw vertrouwen
Kom met het licht van uw hoop
Kom met het licht van uw liefde
Ontferm u, Heer ontferm u over ons.”

Vanaf heden mogen kerkdiensten weer door meer mensen
bezocht worden al blijft de 1,5 meter-regel nog steeds van
kracht. Ook mag het slotlied weer op zachte toon
(praatniveau) worden mee gezongen.
Voor de Grote- of Johanneskerk betekent dit dat de kerkdienst door maximaal 70 mensen bezocht mag worden.
Mensen die een taak hebben tijdens de dienst worden hier
niet in meegeteld. We laten daarom de verdeling in oost en
west Lekkerkerk nu los. Dat betekent natuurlijk wel dat we
het bezoekersaantal goed zullen monitoren en indien nodig
onze plannen zullen aanpassen.

Tekst en muziek: Job de Bruijn
Tijdens het moment voor de kinderen worden de
volgende foto’s getoond:
vergeet-mij-nietjes

Om het aantal bezoekers EN de 1,5 meter goed te kunnen
waarborgen zullen de coördinatoren strenger toezien op de
plaats waar de bezoekers in de kerkbanken komen te zitten.
De buitenkanten van de banken zijn bestemd voor twee of
drie personen uit een huishouden, mensen die alleen zijn
wordt verzocht om in het middendeel van de bank plaats te
nemen. Het kan dus zijn dat u niet op uw eigen vertrouwde
plek kunt zitten.
Wilt u misschien meedoen in het team van coördinatoren
mail dan naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl.
Voor de Ichthuskerk geldt helaas nog dat daar flink minder
bezoekers mogen worden toegelaten vanwege de grootte
van het gebouw. We houden de versoepelingen goed in de
gaten en zodra het weer mogelijk is zullen we ook weer van
de Ichthuskerk gebruik gaan maken. Wanneer dat het geval
is zullen de kerkdiensten thuis nog steeds beluisterd kunnen
worden.
De kindernevendienst heeft aangegeven dat vanaf komende
week het vaste programma weer zal worden gevolgd.
Ook de oppas voor de kleinste kinderen zal weer standaard
in het Van Limborghzaaltje zijn. Voor beide is het dus niet
meer nodig om u vooraf op te geven.

en de mosterdboom

We blijven de regels rondom corona en de mogelijkheden
voor onze beide kerkgebouwen goed volgen en proberen u
zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
We hopen dat we elkaar steeds meer mogen ontmoeten in
onze kerkdiensten.
De kerkenraad

Plaatsen van fietsen bij Grote- of Johanneskerk
Als gevolg van de verkoop van Kerkplein 9 is er wat ruimte
verloren gegaan voor het plaatsen uw fiets bij de kerk.
Er zijn echter ook twee alternatieven.
De volgende plekken zijn beschikbaar om uw fiets neer te
zetten:
1. De aanwezige beugels aan de noordzijde van de kerk
en bij GE-AR.
2. De ruimte naast het Van Limborghzaaltje.
3. Tegen de halfronde muur voor de ingang van de kerk.
Zorg er voor dat uw fiets niet kan omvallen.
De laatste mogelijkheid wordt weinig gebruikt, maar is op
zichzelf geen bezwaar wanneer er voldoende ruimte blijft
voor auto’s.
De kerkenraad
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Kinderkerstfeest 2021
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het
weer zover. Kerst en dus ook het kinderkerstfeest.
Voor de organisatie van het kinderkerst zijn we op
zoek naar vrijwilligers.
Ook zijn ideeën welkom! We zijn blij met iedereen
die op welke wijze dan ook een bijdrage wil leveren!
Ben jij degene die mee wilt denken of doen, laat
dat dan weten aan Carola, tel: 06 21386523 of
carola_littel@hotmail.com

