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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 morgen, Grote– of Johanneskerk

Dienst bijwonen? Iedereen is welkom!
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Thema:
Wat doe je als het stormt?
Voorganger:
Ds. Rob Maas
Orgel/piano:
Mariet Verkuil
Cantor:
Mariët Kroondijk
Schriftlezingen: Job 30: 15-26, Job 38:1 en Marcus 4: 35-41
Moment voor de kinderen: zie achterzijde
Luisteren naar: NLB 150 || NLB 412: 1,3 YouTube
‘Je hoeft niet bang te zijn’ YouTube z.o.z.
‘U bent aanwezig’ YouTube z.o.z.
NLB 352: 1,2,5,7 || NLB 864: 1,2,5
‘Ich bete an die Macht der Liebe’ YouTube z.o.z.
Samenzang:
NLB 939: 1,3 || Amen
(op zachte toon)
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 Kerk in Actie
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Griekenland.

Volgende week, 27/06, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Voorganger: ds. Rob Maas
Collecte Kerk in Actie Noodhulp Griekenland
Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de
hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen
komt uit landen waar het leven door oorlog of
religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar
veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië,
Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse
eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere
tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen
opvangen, begeleiden en onderwijs aan de
kinderen geven.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over.
Hartelijk dank!
Meer lezen kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos.

Bericht van overlijden:
"Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden"

Op 13 juni 2021 overleed na een moedig gedragen ziekte
Cornelis (Cor) Buijs, echtgenoot van Aagje Buijs-Nobel.
Cor is 79 jaar oud geworden. De afscheidsdienst voorafgaand
aan de crematie vond plaats op 19 juni, in besloten kring.
Bloemen:

Geboren:
We kregen bericht van de geboorte van
Gijs Johannes van der Hoog op 5 juni 2021,
zoon van Alexandra Bouwen en
Arjan van der Hoog en
broer van Floortje en Luuk.
Wij feliciteren hun en bidden Gods
zegen over het jonge leven.

De bloemen uit de kerk gaan deze
zondag als groet van de gemeente naar
dhr. P.J.D. (Peter) Prins,
die thuisgekomen is uit het ziekenhuis.
Daarnaast is er een bloemengroet vanuit
het Jan van Zwienenfonds gegaan naar
mw. T.J. (Thea) Sloof-Gravendeel.
Zij heeft onlangs een operatie moeten
ondergaan.

Ziekenhuisopname:
- Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot verblijft nog altijd
in de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda

Predikant:

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
dag
ma
di
di

datum
21-jun
29-jun
24-aug

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

aanv.
20:00
20:30
19:30

plaats vergadering van bijzonderheden
Ichthus kerkenraad
jeugdteam
diaconie

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

Je hoeft niet bang te zijn

U bent aanwezig - Sela

Ich bete an die Macht der Liebe

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

1 U bent aanwezig in stormen of stilte.
De schepping toont uw macht.
U bent aanwezig waar zon is of regen.
Uw licht schijnt in de nacht

1 U bid ik aan, o macht der liefde,
die zich in Jezus openbaart,
die mij gezocht heeft, hoe ’k haar griefde,
die ’k zoeken mag, schoon gans onwaard.
’k Vergeet mij zelf, waar ’k in de golven
dier zee van liefde word bedolven.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

2 U bent aanwezig als vriend of als vreemde.
U geeft ons aan elkaar.
U bent aanwezig in zwijgen, in spreken,
in glimlach of gebaar.
Refrein:
Maak ons hart een huis waar uw liefde woont.
Laat ons spreken van uw grote trouw.
Leer ons zien en horen, uw stem verstaan.
Om een zegen te zijn in uw naam. (2x)

3 U wil ik zoeken, U mij geven;
bij U slechts vind ik lafenis;
in U alleen heb ik het leven,
en niet in ’tgeen geschapen is;
bij U is rust, bij U verblijden;
aan U wil ook mijn hart zich wijden.

3 U bent aanwezig in blijdschap en tranen.
In zwakte toont U kracht.
U bent aanwezig in denken en dromen.
Uw stem klinkt in de nacht.
4 U bent aanwezig in geloof en in twijfel.
U houdt mij stevig vast.
U bent aanwezig, vandaag en ook morgen.
Uw plan staat eeuwig vast.
Refrein (2x)

Aan de slag met de dienst –
Wat doe je als het stormt?

Als je het gesprek hebt gevoerd of zelf antwoorden hebt,
geef die dan door aan mij, dominee Rob Maas, in een volgende dienst kom ik er op terug.

Vandaag een vrij bekend verhaal over de storm op het meer.
De leerlingen in de boot zijn bang, denken dat ze zullen ver- Voor de kinderen (thuis)
drinken en Jezus ligt te slapen. Maar eenmaal wakker, brengt Vandaag gaat het in de kerk over De storm op het meer.
Hij de storm en het water direct tot stilte met een paar woorden. Jezus is met zijn leerlingen 's nachts op een meer en dan
gaat het stormen. Iedereen is bang maar Jezus ligt met zijn
Luister naar het lied ‘How He loves’ van de
hoofd op een kussen te slapen. Het verhaal kun je zelf bekijDavid Crowder*Band, dat gaat ook over een storm,
ken gespeeld door kindertheater Knettergek via YouTube
maar dan anders (If grace is an ocean, we're all sinking).
Het lied: https://www.youtube.com/watch?v=TCunuL58odQ
https://www.youtube.com/watch?v=OtGczlFVJzA

Bespreek met elkaar de volgende vragen:
•

Gaat het weleens te keer in je leven?

•

Wat doe jij als het stormt in je leven?

•

Ervaar je weleens dat Jezus/God ligt te slapen?

•

Durf je God tot de orde te roepen?

•

Zie jij ook dat er een strijd is tussen licht en donker?

of de Henkie Show via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=npzplnRg5vk

In de dienst luisteren we naar het lied
– Je hoeft niet bang te zijn via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=8FqVYRzKp7g
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