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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 27 juni 2021 -  jaargang 22  no. 26 
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 (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  

 

Volgende week, 04/07, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk  
Voorganger:  ds.  Rob Maas 

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

  Heilig Avondmaal, lopend 
  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:  Niet vervloeken, wel zegenen 
Voorganger:  Ds. Rob Maas  
Orgel/piano:  Elise Kreuk 
Zanggroepje: Martine Bazen, Joke van der Hout en Kees Mudde 
Schriftlezingen: Galaten 6: 1-10 en Numeri 23: 1-12 
Zingen:  SZ = samenzang, ingetogen    ||  ZG = zanggroep  
  Ds = dominee     || YT  = YouTube (z.o.z.) 
SZ NLB 84: 1 . . 6 || ZG NLB 146c: 1,5 || YT Zegen voor kinderen - Sela 
SZ Lichtlied || SZ NLB 686: 1, 2  || YT Mag ik jou tot zegen zijn - Sela 
SZ Geloofsbelijdenis, NLB 342: 1,2,3,4,5 staande || ZG 377: 1 
Ds NLB 985: 1,3 || ZG NLB 377: 2,4 . . 5 || SZ NLB 425 || SZ Amen 
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 voor de adoptiekinderen IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
       o.v.v. adoptiekinderen 

Ziekenhuisopname: 
 

Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot is nu nog  

in de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda,  

maar zij zal op korte termijn verhuizen naar de Breeje Hendrick. 

Bloemen: 
 

De bloemen uit de kerk gaan deze  

zondag als groet van de gemeente naar  

mw. A. (Adrie) de Redelijkheid-Lingen 

 

Daarnaast is er een bloemengroet  

vanuit het Jan van Zwienenfonds  

gegaan naar dhr. G. (Gerrit) Scholten  

 

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

di 29-jun 20:30  jeugdteam   

wo 30-jun 20:00 Ichthuskerk kerkrentmeesters   

di 24-aug 19:30   diaconie   

Veel dank  
voor het meeleven n.a.v. het overlijden van mijn jongste schoonzoon 
en mijn ziek zijn. In die zelfde week overleed ook mijn vroegere, jonge 
buurvrouw, Aafida Dam. Heel emotioneel en moeilijk! 
De kaarten, bloemen, planten, mailtjes en welgemeende woorden,  
voelen als een warm dekentje om mij heen. 
Nogmaals hartelijk dank! 
 

Mies Plantinga 

Aan de slag met de dienst –  
Woorden die maken en woorden die breken 

De Bijbelgedeelten van vandaag hebben gemeen 
dat we voorzichtig moeten zijn met hoe we leven. 
Het goede doen en niet onszelf op de borst klop-
pen (Galaten 6:3-4) en de ander helpen wanneer 
die een fout maakt. En niet vervloeken, maar zege-
nen. Zegenen betekent iemand het goede toewen-
sen, iemand gelukwensen. Dat kunnen we doen, 
omdat wij gezegende mensen zijn (Numeri 23:8).  
In de Bijbel wordt veel gewaarschuwd voor het ver-
keerd gebruik van woorden en dat woorden men-
sen heel veel pijn kunnen doen. En sorry zeggen is 
wat wij heel erg moeilijk vinden. Hoe langer je 
wacht, hoe groter je eigen gelijk en hoe kleiner de 
kans dat je het ooit nog doet (Justin Bieber en  
Elton John zingen erover). 

Bespreek met elkaar de volgende vragen: 
 

- Welke woorden hebben jou weleens pijn gedaan?
- Heb jij weleens iemand pijn gedaan met je woor- 
  den/gedrag? 
- Vloeken en vervloeken, doe je dat weleens? 
- Is het echt zo moeilijk, sorry zeggen? 
- Als je iets goed doet, wil je daar dan waardering  
  voor? 
- Voel je je gezegend door God? Is die zegen voor  
  iedereen? 

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

Voor de kinderen (thuis) 

Kijk mee met (of kijk later naar) het kindermoment 
in de dienst en luister dan naar het lied 'Mag ik jou 
tot zegen zijn?' van Sela (YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=rmKUDNII75E) 

4 juli – Overstapdienst – Eropuit! 
 

Volgende week is er een dienst waar we de kin-
deren en tieners speciaal voor uitnodigen. Een 
aantal kinderen hebben de leeftijd om van de  
Kindernevendienst over te stappen naar Faith4U 
en sommige gaan ook van de basisschool naar de 
'middelbare'. We lezen uit de Bijbel Matteüs 10:5-13 
over de uitzending van de twaalf leerlingen) en 
Psalm 121. Ook is het al bijna vakantie. Thema van 
de dienst is 'Eropuit' (wat neem je mee op vakantie/
in je leven en waarom) en we spelen een Preekbingo 
(neem een potlood of pen mee!).  
Dus je kunt er gewoon allemaal bij zijn! 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
https://www.youtube.com/watch?v=rmKUDNII75E
https://www.youtube.com/watch?v=rmKUDNII75E
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1 Mag ik jou tot zegen zijn, 

naast je lopen op de reis?  

Samen achter Jezus aan, 

gaan waar Hij ons wijst. 

Laat ons delen in zijn liefde,  

voor elkaar de minste zijn. 

Met elkaar het leven vieren, 

uitzien naar het koninkrijk.  
 

2 Mag ik jou tot zegen zijn, 

jou aanvaarden zoals Hij? 

Zoeken naar verbondenheid,  

dwars door alle strijd.  

Laat ons wijze woorden spreken, 

zwijgen als dat nodig is.  

Met elkaar een voorbeeld geven, 

leven als getuigenis. 
 

3 Laten wij tot zegen zijn  

voor de mensen om ons heen.  

Vol van liefde zoals Hij, 

open en gastvrij.  

Laat ons delen, laat ons geven,  

geven wat de ander mist.  

Elke stap is vol van leven, 

omdat Jezus bij ons is. 

Zegen voor de kinderen - Sela  

 

1 God geeft leven, kwetsbaar leven 

naar Zijn beeld gevormd. 

Hij bedacht jou en Hij heeft je 

toevertrouwd aan ons. 

 

2 Hier in Gods gemeente 

leggen wij op jou Zijn naam, 

geven wij je terug aan Hem, 

die jou heeft doen bestaan. 

 

3 In het volste Godsvertrouwen 

zegenen wij jou. 

Hij zal met je meegaan 

alle dagen; Hij is trouw. 

Mag ik jou tot zegen zijn? – Sela  Oud papier 
 

In verband met de  
vakantieperiode is 
de oud papier-
inzamelplaats aan 
de Twijnstraweg in  
de maand juli al-
leen op de ochtend 
van zaterdag 10 juli 
en zaterdag 24 juli  
van 9.00 tot 12.00 uur geopend.  
Met ingang van 7 augustus kunt u al uw 
oud papier en karton weer elke zaterdag-
ochtend brengen. 

Beste gemeenteleden, 
  
Gelukkig gaat het de goede kant op met de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Naar aanleiding 
van de nieuwe maatregelen van de regering heeft ook de landelijke Protestantse Kerk haar adviezen aangepast. En om-
dat wij deze adviezen volgen zullen wij vanaf komende zondag 27 juni deze regels hanteren: 
  
In de Grote- of Johanneskerk kunnen maximaal 113 bezoekers op 1,5 meter afstand van elkaar de kerkdienst bezoeken. 
Hierbij mag de jeugd tot 18 jaar gebruik maken van de galerij. In de Ichthuskerk kunnen maximaal 85 bezoekers, inclusief 
jeugd, op 1,5 meter afstand van elkaar de kerkdienst bezoeken. Bij het aantal bezoekers worden de medewerkers aan de 
dienst niet meegeteld. 
We zijn blij om te kunnen melden dat samenzang ook weer mogelijk is. We zullen dit langzaam opbouwen. De afwisseling 
tussen gemeentezang en filmpjes op de beamer zal voorlopig blijven bestaan. Komende zondag zal nog een zanggroep 
aanwezig zijn maar zullen we als gemeente al iets meer liederen met elkaar mogen zingen. 
Het gebruik van een mondkapje is in de kerk niet meer vereist. Mocht u het toch fijn vinden om dit wel te doen bent u daar 
natuurlijk vrij in. 
  
Per 1 augustus, dit is ook meteen de eerste zondag van de maand, zal de kerkdienst weer worden gehouden in de  
Ichthuskerk. Vanaf deze dag zullen we ook weer beginnen met het koffie drinken na de dienst van de eerste zondag van 
de maand. We zijn blij dat we in de kerk weer kunnen samen zijn. 
Kerkdiensten vanuit de Ichthuskerk kunnen niet via LiveStream met beeld en geluid worden uitgezonden.  
            Vergeet dan uw liedboek niet. 
Natuurlijk blijft wel zoals vanouds het geluid beschikbaar via onze website  
www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl. 

Hierna zal ook de dienst van 8 augustus in de Ichthuskerk gehouden worden.  
Dit i.v.m. de beschikbaarheid van de organisten. 
  
Bij iedere kerkdienst zullen nog steeds coördinatoren aanwezig zijn. De coördinatoren zullen vragen naar uw gezondheid, 
u wijzen naar uw plek en aan het einde van de dienst aangeven wanneer u het kerkgebouw weer kunt verlaten.  
Registratie is nog steeds noodzakelijk, dus neemt u nog een briefje met uw naam en telefoonnummer mee. 
Briefjes zullen ook nog beschikbaar zijn in de kerk. We vragen u nog steeds om zo weinig mogelijk gebruik te maken van 
de garderobe door uw jas bij u te houden en indien mogelijk zo weinig mogelijk gebruik te maken van het toilet. 
  
Tot slot willen we u alvast attent maken op de data van de startweek. Deze zal beginnen op zaterdag 11 september.  
Maandag 13 september willen we in de avond een gemeenteavond houden en voor dinsdag 14 september staat voor-
lopig ook de ouderenmiddag gepland. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen. 
  
Vriendelijke groeten namens de kerkenraad, 
Martine Sluimer 
Scriba Protestantse Gemeente Lekkerkerk 
www.pkn-lekkerkerk.nl 

Inloopochtend 
 

Het voornemen bestaat om voorzichtig 
en binnen de richtlijnen m.b.t. het coro-
navirus de wekelijkse inloopochtenden 
in de Ichthuskerk weer op te starten.  
En wel met ingang van 9 juli.  
(dus nog niet a.s. vrijdag!)  
Het is fijn als we weer de  
mogelijkheid hebben om  
elkaar te ontmoeten! 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pkn-lekkerkerk.nl/

