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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 19 september 2021 -  jaargang 22  no. 38 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
Dienst bijwonen? Iedereen is welkom! Wel registreren. Strookje met naam en telefoonnummer meenemen. 

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 (september): 
Evert Simons, tel. (0180) 663940 
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  

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 

Oecumenische dienst, 
viering in het kader van de landelijke vredesweek 
Thema:      ‘Inclusief samen leven. Wat doe jij in vredesnaam?’ 
Voorgangers:  pastor Gerda Martens (Sint Christoffel Parochie) en 
   Jacqueline van Sprang (Protestantse Gemeente) 
Organist:  Jan den Ouden 
Zang:   Sarah Berghuis 
Schriftlezingen: Jakobus 3: 16 - 4: 3 (uit BGT) en  
   Markus 9: 30 - 37 (Willibrordvertaling) 
Zingen/ luisteren: GVL 651 z.o.z.  ||  NLB 705: 1   
    we zingen  Psalm 139: 1, 13, 14 (Sarah)  ||  NLB 339a 
    ingetogen  LvdK 285: 1, 4 (Sarah) z.o.z. ||  NLB 416  ||  Amen 
Collecten: 
1e collecte voor de kerk   IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
2e collecte voor de diaconie  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
3e collecte voor onderhoud gebouwen  IBAN:  NL07 RABO 0335 7028 64
            o.v.v. onderhoud gebouwen 

Volgende week, 26/09, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds. Rob Maas 

Seniorengesprekskring 
 

Ook de seniorengesprekskring gaat weer van 
start; op dinsdag 21 september hopen we el-
kaar weer te zien om 10:00 uur in de Ichthus-
kerk. Nieuwe leden van harte welkom! Info bij  
Jacqueline van Sprang tel 06 16428095  

Koffie 
 

Na de dienst kunt u nog 

een kopje koffie/thee of 

een glaasje blijven drinken 

en nog wat bijpraten. 

Help! Help! (herhaling) 
 

Door veranderingen binnen de commissie 
zoeken wij naar enthousiaste versterking, 

die met ons de Sunday Night Hour diensten 
wil organiseren. Wie wil ons helpen?  

Mocht je informatie willen, bel of mail naar 
Martine Bazen,  

0180-842690 martinebazen@gmail.com 

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

di 21-sep 10:00 Ichthus seniorengesprekskring 

wo 22-sep 20:00  SNH-commissie Jan Ligthartstraat 21 

vr 25-sep 10:00 Ichthus inloopochtend   

di 28-sep 20:30   jeugdteam   

Vredeskrant 
 

Bij de uitgang kunt u de  

Vredeskrant meenemen 

(hiervan is maar een be-

perkt aantal beschikbaar). 

Start zondagsschool 
 
We gaan weer beginnen! Vanaf vanmiddag 
zijn alle kinderen van 4 tot 12 jaar weer van 
harte welkom op onze zondagsschool. 
 
We kunnen dan luisteren (en soms ook kijken) 
naar een mooi Bijbelverhaal, mogen meezin-
gen met (nieuwe) eigentijdse Bijbelliedjes en 
er is daarna ook nog voldoende tijd over om te 
knutselen, te kleuren of te puzzelen. 
 
Het zondagsschooluurtje is leerzaam en leuk 
tegelijk! Doe je ook mee? 
Vanaf vandaag t/m april is er elke zondagmid-
dag zondagsschool van twee tot drie uur in de 
Ichthuskerk. 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan  
deze zondag naar  
mw. G. (Gerrie) Versluijs-Groeneveld  
(Koninginneweg 23) 
 
Er zijn bloemen uit het Jan van  
Zwienenfonds gegaan naar  
mw. T. (Trijnie) Baas-Koers  
(Korte Achterweg 74) 

Bericht van overlijden 
 

Op 10 september jl is overleden  
mevrouw Nellie Markensteijn-Verwaard. 
Mevrouw Markensteijn woonde in de Breeje 
Hendrick op afd. Grutto en is 91 jaar oud 
geworden. Zij was belijdend lid van onze 
gemeente. Wij leven mee met haar man  
Goris (Nic Beetsstraat 319) en haar kin-
deren en kleinkinderen. De uitvaart heeft in 
besloten kring plaatsgevonden. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
mailto:martinebazen@gmail.com
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Intochtslied GvL 651  
(melodie Psalm 66) 
 
1. 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen 
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade, 
opdat Hij eens geluk zal zien. 
 

2. 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 

 
 
 
3. 
Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen: 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

Lied: LvdK 285: 1 en 4  
gezongen door Sarah 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
                                                                    
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

Eerste lezing: Jakobus 3: 16- 4: 3  uit BGT 
 

Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen, leeft 
helemaal verkeerd, en zorgt overal voor onrust. 
Nee, echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien 
dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze 
mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn 
geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. 
Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eer-
lijk. Ze doen alleen maar goede dingen. 
Mensen die goede dingen doen en in vrede leven met 
iedereen, zorgen overal voor recht en vrede. 
Jullie hebben felle discussies en maken steeds ruzie 
met elkaar. Weten jullie hoe dat komt? Dat komt door-
dat jullie luisteren naar je eigen slechte verlangens. 
Alles wat een ander heeft, willen jullie ook hebben. 
Jullie zijn jaloers, zo jaloers dat je die ander wel zou 
willen doden. Dan zoeken jullie ruzie en strijd. Maar 
het levert niets op, jullie krijgen niets. Want als je iets 
wilt hebben, moet je God erom vragen, en dat doen 
jullie niet. Trouwens, als jullie God iets zouden vragen, 
zouden jullie het toch niet krijgen. Want jullie zouden 
het met een verkeerde bedoeling vragen, alleen maar 
voor je eigen plezier. 

Tweede lezing, Evangelielezing: Markus 9: 30-37  
(Willibrordvertaling) 
 

 gemeente gaat staan 
 

‘In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de 
berg en trokken door Galilea.Hij wilde niet dat iemand 
het te weten kwam, 31want Hij was bezig met onderricht 
aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon 
wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze 
zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij 
opstaan.’ 32Ze begrepen dat woord niet, maar ze durf-
den Hem er ook niets over te vragen. 33Ze kwamen in 
Kafarnaüm. Thuis vroeg Hij hun: ‘Waar hadden jullie het 
onderweg toch over?’ 34Maar ze zwegen, want ze had-
den onderweg ruzie gehad over de vraag wie de groot-
ste was. 35Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun: ‘Als 
iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen zijn 
en de dienaar van allen.’ 36Hij haalde er een kind bij, 
zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en 
zei tegen hen: 37‘Wie een van zulke kinderen ontvangt in 
mijn naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt 
niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’  

Op de gemeenteavond heb ik een vragenlijst uitgedeeld aan de aanwezigen. We willen die zo breed mogelijk 

verspreiden en daarom wil ik die ook graag meenemen bij de zondagsbrief. Zie bladzijde 3. 
 

Vragenlijst liturgie/eredienst 
De eredienst op zondag is voor veel gemeenteleden belangrijk. Met deze vragenlijst willen we achterhalen hoe u/

je de diensten ervaart, wat u/je ervan vindt en wat er misschien anders zou kunnen of moeten. Het is een korte 

vragenlijst met veel mogelijkheid om (jo)uw mening te geven. We stellen het bijzonder op prijs wanneer zoveel 

mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Daarvoor bedankt! 
 

Eredienst mee voorbereiden 

Bij een collega zag ik het idee om via email op maandag voorafgaand aan de dienst op zondag de te lezen Bij-

belteksten te sturen aan mensen die die teksten willen lezen en erop willen reageren en misschien ook sugges-

ties te doen voor de inhoud van de dienst op zondag. Als onderdeel van de preekvoorbereiding. 

Mocht u dat willen, stuur mij dan een bericht per email. 

Ds. Rob Maas 
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Vragenlijst liturgie en eredienst Protestantse Gemeente Lekkerkerk 

De eredienst op zondag is voor veel gemeenteleden belangrijk. Met deze vragenlijst willen we achterhalen hoe u/
je de diensten ervaart, wat u/je ervan vindt en wat er misschien anders zou kunnen of moeten. Het is een korte 
vragenlijst met veel mogelijkheid om (jo)uw mening te geven. We zien het als eerste aanzet ook voor de liturgie-
commissie die wil bespreken hoe de diensten in de toekomst kunnen worden ingericht, zodat de belangstelling 
voor de erediensten blijvend is. 

 
1. Zijn er kerkdiensten geweest die je/u diep geraakt hebben? Dit kan een kerkdienst zijn, of een 
andere (bijzondere) viering. Wat raakte je/u daarin het meest? Waarom raakte dit je/u? 
 
 
 
 
2. Wat betekent de eredienst (kerkdienst) voor je/u? Omschrijf de waarde van eredienst voor je/uzelf en (jo)uw 
geloof. Er zijn geen perfecte antwoorden dus het hoeft niet in volzinnen! Schrijf op wat er in je/u opkomt. 

 

 

 

3. Wat vindt u/vind je belangrijk in een eredienst (kerkdienst)? Welke onderdelen van de dienst zijn voor (jo)u be-
langrijk? Denk aan bidden, zingen, luisteren, preek, voorbeden/gebed, collecte, mededelingen (pastoraal en 
'huishoudelijk')? 

 

 

 

4. Zijn er dingen/zaken/onderdelen die je/u mist? 

 

 

 

5. Vind(t) je/u het belangrijk dat je/uzelf ook een (actieve) rol kunt hebben in de eredienst? 

 

 

 

6. Is de dienst voldoende interactief (voldoende wisselwerking tussen voorganger en u als deelnemer aan de ere-
dienst)? Heeft u/heb je suggesties hoe dat anders kan? 

 

 

 

7. Vaak wordt gezegd dat de eredienst anders kan, terwijl er ook veel wordt gezegd dat er al teveel is veranderd. 
Wat vindt u/vind jij? En als het anders kan, wat zou er anders kunnen? Denk daarbij aan tijdstip, muziek, liederen, 
inbreng van gemeenteleden, lengte van de dienst, gebruik van Bijbelvertalingen, preek en andere aspecten van 
de dienst? 

 

 

 

8. Hier is ruimte voor allerlei opmerkingen, die je/u nog wilt meegeven (of gebruik de achterzijde en/of een extra 
vel papier als je/u meer ruimte nodig heeft. 

 

 

 

U kunt de vragenlijst in een envelop in de brievenbus van de kerk stoppen aan de Kerkweg 34 t.a.v.  
ds. Rob Maas. Dank voor het meedenken en invullen! 


