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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 10 oktober 2021 -  jaargang 22  no. 41 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
Dienst bijwonen? Iedereen is welkom!  

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 (oktober): 
Anton Littel, tel. (0180) 662972 
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, 17/10, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk, SMH (z.o.z.) 

Voorganger: ds. Rob Maas 

Koffie 
 

Na de dienst kunt u nog een kopje koffie/

thee of een glaasje limonade drinken in 

de Ichthuskerk en nog wat bijpraten. 

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 
Thema:       
Voorganger:  ds. R.J. Wilschut, Hoogvliet 
Organist:  Richard den Ouden 
Schriftlezingen: Deuteronomium 15: 1-11 en Marcus 10: 17-31 
Zingen:       NLB 276  ||  NLB 712  ||  NLB 320: 2,3,4 ||  Lichtlied 

  NLB 119: 46, 47  ||  NLB 838: 1,2  ||  NLB 838: 3,4 
  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 Jeugdwerk Protestantse Kerk IBAN: NL52 ABNA 0414 1414 15 
        o.v.v. Collecte Jong Protestant oktober 

we zingen ingetogen 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk 
gaan deze zondag als groet 
van de gemeente naar  
mvr. B. (Bep) Verrips-Stuij 

Zinzondag VVP  
 

Vanmiddag spelen Erik Jan Tillema en Victor 

Posch hun theatervoorstelling ‘Van het begin tot 

het absolute einde’ in de Grote- of Johanneskerk. 

Aanvang 15.00 uur. 
 

Er bestaan duizenden scheppingsverhalen: over 
hoe de wereld is ontstaan en hoe de mensen zijn 

gemaakt. Wat willen deze verhalen ons vertellen 

en hebben we er tegenwoordig nog wat aan? 

Verhalen over het ontstaan van de wereld staan 

centraal tijdens de voorstelling ´Van begin tot het 

absolute einde´. Erik Jan Tillema neemt de aan-

wezigen op een humorvolle wijze mee langs 
scheppingsverhalen uit alle hoeken van de we-

reld: van het bekende verhaal uit de Bijbel tot 

onbekende verhalen van de eilanden in de Grote 

Oceaan. 

Ze vertellen over het ontstaan van de mens. Zijn 

er overeenkomsten tussen al die verhalen? En 
kunnen we er nu nog wat mee nu de wetenschap 

steeds meer kan verklaren hoe het heelal is ont-

staan? Erik Jan Tillema stelt de vragen en komt 

met een verrassend antwoord. 

De veelzijdige muzikant Victor Posch zingt, 

speelt op de saxofoon en drumt en zorgt zo voor 

de muzikale omlijsting van de voorstelling. 
De toegang is vrij, ook de koffie en/of thee.  

Na afloop is er een open schaalcollecte. 

Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen  
 

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven 

aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk 

hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de 

geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk.  

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 

helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door 

samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst 

bij geloofsopvoeding.   

Afgelopen week was het de Week van de Opvoeding. Daarom collec-

teren we voor het ondersteunen van ouders bij de geloofsopvoeding.  

Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster oktober. 

Bericht van overlijden (nagekomen) 
 

Op woensdag 22 september is overleden  

de heer Cornelis (Cees) Molenaar. 

Hij woonde Wilhelminastraat 77 en is  

76 jaar oud geworden. Hij was dooplid 

van onze gemeente. We leven mee met 

zijn vrouw Teuna en verdere familie. 

De crematie heeft plaatsgevonden op 

donderdag 30 september jongstleden. 

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

ma 11-okt 20:00 Ichthus Pastoraat   

di 12-okt 20:00 z.o.z. Gem. Groei Groep z.o.z. 

wo 13-okt   DVO   

vr 15-okt 10:00 Ichthus inloopochtend   

zo 17-okt 10:00 GJ-kerk S(M)H-dienst z.o.z. 

wo 20-okt 19:30   diaconie   

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Gemeente Groei Groep 

Dinsdagavond 12 oktober a.s hopen we (eindelijk) weer bij  

elkaar te komen met de Gemeente Groei Groep. We zijn een 

groep met groeipotentie en daarmee bedoelen we dat ook u,  

of jij hartelijk welkom bent! 

We werken op dit moment met een boekje met bijbelstudies 

vanuit Israël (‘Water in een dorstig land’). Deze eerste avond 

zullen we zeker ook bijpraten met elkaar omdat we elkaar niet 

veel gezien of gesproken hebben de afgelopen tijd. 

De avond is bij Harmen 

en Suzanne Lebbink 

thuis, aanvang 20:00 uur.  

Het adres is:  

Slobeendstraat 33.  

Wil je meedoen of meer  

weten dan kan dit via  

h.lebbink@online.nl of  

tel. 06 1565 8738  

Bel ook gerust als je thuis  

opgehaald wilt worden.  

 

Tot snel! 

SMH 
 

Zondag 17 oktober om 10:00 uur is er een SMH  

(Sunday Morning Hour) dienst met als thema:  
 

‘Ik zal er zijn’. 

We zullen luisteren naar en meezingen met de Fishermans 

band en inspiratie opdoen uit de korte overdenking van onze 

predikant ds. Rob Maas. Locatie: Grote- of Johanneskerk.   

Daarna is er gezellig koffiedrinken in de Ichthuskerk om  

elkaar te ontmoeten en na te praten. Leuk als je komt! 

De dienst is ook online te volgen via:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-

Gemeente-te-Lekkerkerk 

Dit jaar zullen er ook weer enkele ambts-

dragers ons team gaan verlaten. Daarom zijn 

we voor het komende jaar op zoek naar  

een preses en een jeugdouderling.  

Lijkt het u of jou fijn om ons team te komen 

versterken meld dit dan bij dominee Rob,  

Jacqueline of één van de kerkenraadsleden.  

Een berichtje aan bij de scriba  

(660607 of scriba@pkn-lekkerkerk.nl) is  

natuurlijk ook goed. Wilt u eerst iets meer  

informatie hebben over de inhoud van de 

functie dan geven we u/jou die graag in een 

persoonlijk gesprek. Wanneer u iemand kent 

in onze gemeente die heel goed preses of 

jeugdouderling zou kunnen zijn, laat het dan 

ook aan ons weten. 

Registratie voor de kerkdienst 
 

Met het ingaan van de nieuwe maatregelen 

rondom corona wordt het niet meer als nood-

zakelijk gezien om bij het bezoek van de kerk-

dienst uw contactgegevens achter te laten in 

de kerk. Met ingang van vandaag is het dus 

niet meer nodig om uw contactgegevens achter 

te laten in de doos bij de ingang van de kerk. 
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