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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 31 oktober 2021 -  jaargang 22  no. 44 

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) 662872 
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, 7 november 

  Kinderdienst “De rode draad” 

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. 

Nationale Bijbelzondag 
Voorganger:  ds. J.P. Koning te Reeuwijk 
Organist:  Mariet Verkuil 
Schriftlezingen: Job 19: 23 - 27a en Markus 12: 18 - 27 
Zingen:  NLB 280: 1,4,5 ||  NLB 650: 1,4  ||  NLB 302: 1 
   Lichtlied  ||  NLB 945: 1,2,5  ||  NLB 961 (2 maal)   
   NLB 981: 1,2  ||  NLB 423: 1,2,3  ||  Amen 
Collecten: 
1e collecte voor de kerk   IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
2e collecte voor de diaconie, Dorcas IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
3e collecte voor het N.B.G.  IBAN: NL74 SNSB 0266 3808 08 

Woensdag 3 november, 19:00 uur, Ichthuskerk 
Dankdienst voor gewas en arbeid 
Voorganger: ds. Rob Maas 
    Zie verder bladzijde 3 

Voedselbank, product van de maand. 
 

Zondag 7 november kunt u weer een product  

meenemen voor de voedselbank.  

Deze zondag is het product: rijst. 

In de Ontmoetingsruimte staat een krat klaar  

waar u het product in kunt zetten.  

We hopen dat er weer veel wordt ingezameld. 

Alvast bedankt namens de diaconie en de  

voedselbank.                         Mariet Verkuil 

    Tijd:  10:00 uur 

    Voorganger: ds. Rob Maas 

    Locatie:  Ichthuskerk 

  Agenda          Vergaderingen/evenementen, voor zover bekend. 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

ma 1-nov 20:00 Ichthus kerkenraad   

wo 3-nov 19:00 Ichthus Dankdienst   

vr 5-nov 10:00 Ichthus inloopochtend   

di 9-nov 19:15 Ichthus club 8-12 jaar   

Over de agenda: 
 

Iedere zondag vindt u op de zondagsbrief de 

agenda voor de volgende week en soms voor nog 

enkele dagen erna. Niet voor niets staat er ook 

‘voor zover bekend’. Alle bekende vergaderingen 

e.d. worden in een verzamel-agenda geplaatst en 

wekelijks wordt daar een deel van overgenomen. 

De gegevens moeten wel van u komen!  

Geen gegevens betekent simpelweg:  

geen vermelding op de agenda.  
 

Kees Mudde 

Vandaag vieren honderden kerken in 

Nederland en Vlaanderen de kracht 

van Bijbelverhalen. Voorop staat de 

dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit 

en in begrijpelijke taal beschikbaar is. 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan deze  
zondag als groet van de gemeente 
naar dhr. A. (Aad) de Vries 
Hij is weer thuisgekomen uit het  
ziekenhuis. 
 
 
Er zijn bloemen uit het  
Jan van Zwienenfonds gegaan naar 
mw. T.C. (Teuna) Molenaar-Mudde 
 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Dorcas Voedselactie: iedereen kan meedoen 
 

De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals de 81-jarige 

Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine pensi-

oen van 45 euro. Daar moet ze alles van betalen. Ook haar  

medicijnen die ze moet gebruiken voor haar hartproblemen.  

Bij Drande in huis woont haar zoon en zijn gezin. 
 

Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas. 

Dat is belangrijk, vooral in die wintermaanden als er geen groen-

te verbouwd kan worden. Het pakket is niet alleen gevuld met 

houdbaar voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit is 

mogelijk omdat de producten dankzij het in Nederland ingeza-

melde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg belangrijk: we 

helpen Drande, haar familie én het hele dorp aan een gezonde 

toekomst. Door te investeren in de gemeenschap en de ontwik-

keling van mensen zijn onze voedselpakketten en hulp straks 

niet meer nodig. 
 

Hoe we dat doen? We stimuleren contacten tussen de inwoners 

van het dorp door activiteiten te organiseren en we laten mensen 

met elkaar samenwerken. Maatschappelijk werkers brengen een 

bezoek. Aan jonge mensen die nog kunnen werken, geven we 

landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen beginnen.  
 

Tot die tijd blijft een voedselpakket nodig. De producten die  

Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu 

zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pak-

ket samen te stellen. Omdat de organisatie de pakketten niet 

hoeft te vervoeren, zijn ze sneller op plaats van bestemming. 

Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door  te geven met de  

2e collecte van vandaag (31/10) die we voor de Dorcas  

Voedselactie bestemmen. 

Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl.  

SNH (Sunday Night Hour) dienst 
 

Zondag 14 november, 18:30 uur in de  
Grote– of Johanneskerk met als thema:  

 ‘Niemand zoals Hij’ 
We zullen luisteren naar en meezingen met de band  

‘All to You’ uit Krimpen aan de Lek en inspiratie opdoen 
uit de korte overdenking van Timon Kitsz. 

Daarna is er gezellig koffiedrinken in de Ichthuskerk om 
elkaar te ontmoeten en na te praten. Leuk als je komt! 

Deze dienst is ook online te volgen via:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932- 
Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk 

Meet & Eat 
 

Ben je 16+? Dan ben je van harte welkom op de meet & eat 
avonden van de JV! Gezellig samen een hapje eten bij gast-
gezinnen uit de gemeente. Ondertussen gaan we met elkaar 
in gesprek over een door het gastgezin gekozen onderwerp.  
 

  De avonden staan gepland op 3 november,  
  15 december, 26 januari, 2 maart en 20 april.  
Voor de laatste drie avonden zijn we nog op zoek naar gast-
gezinnen waar we een avondje op bezoek mogen komen.  
Aanmelden kan bij Neline (0640008817) of  
    Rozan (0639244825). 

http://www.dorcasvoedselactie.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
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Woensdag 3 november, 19:00 uur, Ichthuskerk 

Dankdienst voor gewas en arbeid 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Organist:  Jan den Ouden 

Schriftlezing: Genesis 8: 6-22 

Zingen:  NLB 121: 1,3  ||  NLB 712: 1,2,3,4   

   ‘Het water steeg wel hoog’ (OTH 363: 1,4,5)  

   NLB 981: 1,3,4,5  ||  NLB 704: 1,2,3  ||  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 Kerk in Actie  IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 

      o.v.v. Collecte Dankdag 

Kerk in Actie – Werelddiaconaat Indonesië 

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra.  

Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert.  

Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid 

van hun land verdreven te worden.  

Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren - in groepen -    

  met duurzame landbouw die meer oplevert,  

  met spaar- en kredietgroepen en  

  met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen. 

 

1 Dank, dank nu allen God 

   met hart en mond en handen, 

   die grote dingen doet 

   hier en in alle landen, 

   die ons van kindsbeen aan, 

   ja, van de moederschoot, 

   zijn vaderlijke hand 

   en trouwe liefde bood. 

 

 

2 Die eeuwig rijke God 

   moge ons reeds in dit leven 

   een vrij en vrolijk hart 

   en milde vrede geven. 

   Die uit genade ons 

   behoudt te allen tijd, 

   is hier en overal 

   een helper die bevrijdt. 

 

 

3 Lof, eer en prijs zij God 

   die troont in 't licht daarboven. 

   Hem, Vader, Zoon en Geest 

   moet heel de schepping loven. 

   Van Hem, de ene Heer, 

   gaf het verleden blijk, 

   het heden zingt zijn eer, 

   de toekomst is zijn rijk. 

Slotlied  Lied 704: 1, 2 en 3 

‘Het water steeg wel hoog’ 

OTH 363: 1, 4 en 5 

 

1 Het water steeg wel hoog, 

   maar wonder boven wonder 

   ging Noach niet ten onder, 

   de ark alleen bleef droog, 

   de ark alleen bleef droog. 

 

4 De aarde was er weer. 

   En mens en dier mocht wonen 

   onder de groene bomen, 

   in vrede met de Heer. 

   In vrede met de Heer. 

 

5 De regenboog staat hoog, 

   als teken voor de volken, 

   Gods woorden te vertolken: 

   het land, het land blijft droog, 

   het land, het land blijft droog. 


