Kerst– en zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - Kerst en zondag 26 dec. 2021 - jaargang 22 no. 52
uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

Online Kinderkerstfeest
in de Grote– of Johanneskerk

vrijdag 24 december
thema: ‘Vol verwachting’
Vanaf 19:00 uur kun je deze dienst bekijken op
www.pkn-lekkerkerk.nl/kerkdienst-gemist/
De overige diensten worden direct uitgezonden. Daarbij kunnen geen gemeenteleden aanwezig zijn. Gemeenteleden die
geen internet hebben zijn echter wel welkom.

Kerstavonddienst, 24 december, 16:00 uur
in de Grote– of Johanneskerk
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger:
Organist:
Piano:
Zang:
Lector:
Lezingen:
Luisteren:

ds. Rob Maas
Mariet Verkuil
Richard den Ouden
Sarah Berghuis en zanggroep uit de gemeente
Kees Mudde
Jesaja 7: 13-15, Micha 5: 1-4a, Jesaja 11: 1-5, Lucas 2: 1-7
ELB 109: 1,2,3,4 ’Al wie dolend in het donker’
‘In het licht’ (Sela) - Sarah en Richard
NLB 483 ’Stille nacht’
Zie bladNLB 479: 1,2,4 ‘Een lied weerklinkt’ YouTube
zijde 3 voor
NLB 505: 1,2,3 ‘In de nacht gekomen’
de liederen
‘Be born in me’ - Sarah en Richard
die niet in
NLB 506: 1,2,3,4 ‘We trekken in een lange stoet’
het LiedNLB 476: 1,3 ’Nu zijt wellekome’
boek staan. ‘Maria had je door’ - Sarah en Richard
Amen || ‘Ere zij God’
24 december 2021 - Kerstcollecte Kerk in Actie, Kinderen in de Knel
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het
jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een
beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Geef Licht'. Hartelijk dank!

Eerste Kerstdag, 25 december, 10:00 uur
in de Grote– of Johanneskerk

viering voor Jong en Oud
Voor de dienst luisteren we naar kerstliederen gespeeld op het orgel.

Thema:

‘Geef Licht’

Voorganger: ds. Rob Maas
Organist: Elize Kreuk
Piano:
Richard den Ouden
Zang:
zanggroep uit de gemeente
Lector:
Nico van Vliet
Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
Luisteren: Psalm 98: 1,4 YouTube || NLB 487: 1,2,3
NLB 494: 1,2,3 || NLB 503: 1,2,4
‘Kerstnacht boven Bethlehem’ - Sela YouTube, z.o.z.
NLB 481: 1,3 || Amen || ‘Ere zij God’
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 verwarmingskosten IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. Verwarmingskosten
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Zondag 26 december,
Tweede Kerstdag, 11:00 uur
Sing-in
in de Grote– of Johanneskerk
Deze viering wordt verzorgd door de dominee
en een aantal leden van de gemeente.
Lezingen: Kerstevangelie, Lucas 2: 1-7 en 8-20
Luisteren: NLB 477: 1,4 || solozang NLB 506: 1,2
NLB 483 || NLB 484: 1,2,3 ‘Go tell it
on the mountains YouTube z.o.z.
Kerstverhaal
‘God zal met ons zijn’ YouTube z.o.z.
‘Ere zij God’

Oudejaarsdienst, 31 december, 19:00 uur
in de Grote– of Johanneskerk
voorganger: ds. Rob Maas
zie verder de volgende Zondagsbrief

Bloemen
De bloemen gaan traditiegetrouw met Kerstmis naar
de koster, Pieter Rozendaal
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds
gegaan naar Teun Littel
Ziekenhuisopname
Mw. M. (Lena) Brusse-van Herk verblijft voor
revalidatie in de Ronssehof, Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda
Thuisgekomen
Dhr. T.C. (Teun) Littel heeft afgelopen week een
pacemaker gekregen. Hij is nu weer thuis.
Mw. M.A.M.A. (Riet) van Hoorn-Kapteijn,
is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zij wacht
berichten af over verdere behandeling.

Kerstwens
Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt,
het ware licht.
De feestelijkheden van de decembermaand worden ook dit jaar overschaduwd door corona. Maar
bovenstaande woorden uit lied 465 kunnen ons
bemoedigen.
Het ware licht is gekomen. Dat mogen we vieren
met kerst.
Fijne dagen gewenst en hartelijke groet,
Jacqueline van Sprang
Collecten
Nu we weer in lockdown zijn vragen wij u,
zeker rond deze dagen, nog eens extra
aandacht te geven aan het overmaken
van een bijdrage aan de colllecten.
Hartelijk dank!

Nieuwe corona-maatregelen
Naar aanleiding van de nieuwe corona maatregelen moeten helaas ook wij onze planning voor de komende kerkdiensten weer aanpassen.
In lijn met het advies van de Protestantse Kerk heeft de kerkenraad besloten dat er tijdens de komende kerkdiensten geen gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor diegenen die thuis de kerkdiensten niet kunnen ontvangen. Zij blijven van harte welkom om de diensten bij te wonen.
Alle diensten zullen voorlopig worden gehouden in de Grote- of Johanneskerk zodat uitzending met beeld en geluid mogelijk is.
De diensten t/m 31 december vindt u
op bladzijde 1 van deze Zondagsbrief.
Vanaf 2 januari vangen de reguliere zondagsdiensten weer aan.
Voor deze diensten geldt ook dat ze worden gehouden in de Groteof Johanneskerk en alleen bezocht kunnen worden door diegenen
die thuis de dienst niet kunnen volgen.
Zodra de maatregelen het weer toelaten zullen wij ons daar weer
op aanpassen.
Alle kerkdiensten kunnen gevolgd worden via de link op onze website:
https://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
We weten dat de diensten online goed bekeken worden.
Kijkt u ook mee?
Steek eventueel aan het begin van de dienst een kaars aan zodat
we ons ook zo met elkaar verbonden voelen.
De kerkenraad

Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag

Luisteren naar Sela
‘Kerstnacht boven Bethlehem’

Luisteren naar Lied 484: 1, 2 en 3
'Go tell it on the mountain'

1 In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
2 Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,

1 While shepherds kept their watching
o'er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone al holy light.
refrein:
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.
2 The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour’s birth!
refrein
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.
3 Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.
refrein
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.
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Gezocht

Eén helft is er
al, maar nu de
andere nog.
Wilt u samen
met Harmen
Lebbink de
nieuwe preses
worden van de
kerkenraad?
Meldt u aan bij
onze scriba of
bij dominee
Rob Maas.

God zal met ons zijn
God zal met ons zijn
God is Immanuel
God zal met ons zijn
De God van Israël

Ere zij God
Ere zij God, Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een
welbehagen
Ere zij God, Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Op deze bladzijde vindt u de liederen voor de Kerstavonddienst
die niet in het Liedboek staan en ook een drietal gedichten.

Zanggroep zingt ELB 109: 1, 2, 3, 4
Al wie dolend in het donker
1 Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
2 Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood:
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.
3 Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.
4 Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt:
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,

Luisteren naar 'In het licht' (Sela)
Sarah en Richard
1 In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.
2 Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.
Refrein
In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.
3 Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.
Refrein – Tussenspel – Refrein
4 In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

In het kind-zijn voel ik mij geborgen.
Daar, waar het allemaal begint,
waar men schoorvoetend wegen vindt
naar de dag van morgen.
Daar, waar ziel en zaligheid
opgaan in ongekunsteld leven.
Waar men bereid is te vergeven
na een verbeten strijd.
Daar, waar het kind wordt geboren,
treden vergeten dromen naar voren,
durven mensen weer te vragen.
En wanneer hoogmoed de hoop verdrijft,
waardoor men in dromen steken blijft,
weet ik mij door het kind gedragen.

Heer, U bent naar ons toegekomen,
verscheen in onze schamelheid.
Van Wie we enkel konden dromen,
werd zichtbaar in de werkelijkheid.
U kwam tot ons in donkere nacht.
U, Wie de wereld hunkerend wacht.
U zocht ons op om ons te helen,
te redden uit een groot verdriet,
U wilde alles met ons delen.
Wat U bij Vader achterliet...
is nu voor ons, U maakt ons rijk,
geeft toegang tot Uw koninkrijk.
En wat onzegbaar blij kan maken:
als angst en schuld ons diep verwart
dan wilt U ons steeds trouw bewaken,
ons brengen dicht bij 't Vaderhart.
En Hij die van ons lijden weet,
Hij is het die ons welkom heet.

I am not brave
I'll never be
The only thing my heart can offer is a vacancy
I'm just a girl
Nothing more
But I am willing, I am Yours

Be born in me (Francesca Battistelli) – Sarah en Richard
Everything inside me cries for order
Everything inside me wants to hide
Is this shadow an angel or a warrior?
If God is pleased with me, why am I so terrified?
Someone tell me I am only dreaming
Somehow help me see with Heaven's eyes
And before my head agrees, my heart is on its knees
Holy is He; blessed am I
Be born in me, be born in me
Trembling heart, somehow I believe that You chose me
I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
Every moment in the middle, make my heart Your Bethlehem
Be born in me
All this time we've waited for the promise
All this time You've waited for my arms
Did You wrap yourself inside the unexpected
So we might know that Love would go that far?
Be born in me, be born in me
Trembling heart, somehow I believe that You chose me
I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
Every moment in the middle, make my heart Your Bethlehem
Be born in me
'Last'
(gedicht van Joke Baardemans)

Heer, U bent naar ons toegekomen
(gedicht van Kees van Baardewijk)

Be born in me, be born in me
I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
Every moment in the middle, make my heart Your Bethlehem
Be born in me
Zo tussen Kerstmis en Oudjaar
(gedicht van Josephine Banens)
Zo tussen Kerstmis en Oudjaar
dan is het buiten stil.
Over de velden ligt een sluier
alsof die mij zeggen wil:
bedek, vergeet wat is geweest en til
gedachten op naar nieuw,
toe kijk nog eens, probeer het, vol
verwachting, als een kind naar al
het nieuwe wat nog komen gaat.

Luisteren naar ‘Maria had je door’ (Sela) – Sarah en Richard
Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.
Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.
Kon je het al zien?
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?
De baby in je armen is waarlijk God met ons.
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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 (december):
Teus Verkuil, tel. (0180) 663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting
onder de opsomming van de kerkdiensten.
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Kerstgroet uit Hošťálková
Liebe Schwestern und liebe Brüder in Lekkerkerk,
Wir freuen uns darüber, dass der Gott uns auch dieses Jahr in guten, aber auch in schweren Momenten so nah
gestanden ist, dass wir als Kirchgemeinde aus seiner Hand immer wieder Freude, Trost, Rat und Hilfe bekommen haben.
Wir wünschen Euch gesegnete Weihnacht und viel Freude und Gottes Nahe im Jahr 2022.
Hana und weitere Schwestern und Brüder in Christus
Kirchgemeinde Hošťálková
Vertaling:
Lieve zusters en broeders in Lekkerkerk,
Wij verheugen ons erover, dat God ons ook dit jaar, in goede en minder goede momenten nabij zal zijn.
Dat wij als kerkgemeenschap uit Zijn hand telkens weer vreugde, troost, raad en hulp mogen ontvangen.
We wensen jullie een gezegend Kerstfeest, veel vreugde en Gods nabijheid in 2022 toe.
Hana en de overige gemeenteleden van de
kerkelijke gemeente in Hošťálková, Tjechische Republiek
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