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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 

Bloemen 

 

De bloemen gaan als groet naar  
mw. M.A.M.A. (Riet) van Hoorn-Kapteijn 
 

Oudejaarsdienst, 31/12, 19:00 uur, 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:  ds. Rob Maas 
Organist: Mariet Verkuil 
Zang:  zanggroep uit de gemeente 
Lezing: Jesaja 43: 12-21 
Luisteren: NLB 513: 1,2,3,4 YouTube  ||  NLB 90a: 1,3,4,5 
  NLB 245: 1,2  ||  ‘God and God alone’  YouTube  z.o.z. 
  ‘Uren dagen maanden jaren’ - Joh. De Heer  z.o.z.  
  NLB 913: 1,2,3,4 YouTube 
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: eindejaarscollecte  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
      o.v.v. eindejaarscollecte  

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk (januari): 
Henk Klerk, tel. (0180) 663384 
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  

Zondag 2 januari 2022, 10:00 uur, 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:  ds. Rob Maas 
Organist: Richard den Ouden 
Zang:  zanggroep uit de gemeente 
Lector: Martine Bazen 
Lezingen: Matteüs 2: 1-12 en Efeziërs 3: 1-12 
Luisteren: Psalm 72:1,4 YouTube  ||  NLB 793: 1,2 
  ‘De wijzen’ YouTube  z.o.z.  ||  NLB 871: 1,3,4 
  ‘God roept ons’ - Sela YouTube  z.o.z.  
  NLB 494: 1,2,3  ||  NLB 452: 1,2,3 YouTube 
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  

Volgende week, 09/01, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds. A. Admiraal, Woerden 

Product van de maand 
 

Het inzamelen van hetproduct van de maand, voor 

de voedselbank, gaat deze maand niet door omdat 

de kerkdiensten online gehouden worden.  

Vanuit de diaconie ontvangt de voedselbank een 

bon waar boodschappen van worden gekocht. 

Hopelijk kunnen we volgende maand weer  

producten inzamelen.   

Namens de diaconie: Mariet  Verkuil 

Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk: 
  

De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek: 

- De heer H. Janssen 

- Mw. P.F.  Broere-van Sprang 

- Dhr. H.  Polderman de Jong 
  

Slothove, Poorthuisstraat 23, 2861 DV Bergambacht: 

- Mw. G. Borsje-Stout (afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A) 

- Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom-de Vos 
  

Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821 XL Stolwijk: 

- Mw. R. Broere-Slingerland 
  

Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104,  

Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht: 

- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf 
  

De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn 

Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel 

- Mw. P. Burger-Stijnen  en ook  - Mw. W. Lever-Kuiper 

Ook noemen wij: 
 

- Sanne de Heer,        
 Landgoed Hooge Burch, Spoorlaan 19,  
 afd. Weideweg 11, 2470 AA Zwammerdam 
 

- René de Jong,        
 Zeeldraaier 17,  
 3363 WD Sliedrecht 
 

- Gerard Jan van Vliet,  
 G.J.v.Heuven Goedhartweg 2,   
 2871 AZ  Schoonhoven 

Ziekenhuisopname 

Mw. M. (Lena) Brusse-van Herk verblijft voor revalidatie 
in de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Oudejaarsdienst 
 
'God and God alone'  
 

1 God and God alone  
Created all these things we call our own 
From the mighty to the small  
The Glory in them all  
Is God's and God's alone 
 

2 God and God alone  
Reveals the truth of all we call unknown 
And all the best and worst of man  
Won't change the Master's plan  
It's God's and God's alone 
 

Refrein: God and God alone  
Is fit to take the universe's throne 
Let everything that lives  
Reserve its truest praise  
For God and God alone 
 

3 God and God alone  
Will be the joy of our eternal home 
He will be our one desire  
Our hearts will never tire  
Of God's and God alone 
 

(2X) Refrein: God and God alone  

Is fit to take the universe's throne 

Let everything that lives  

Reserve its truest praise  

For God and God alone  

Uren dagen maanden jaren 

melodie Joh. de Heer 406 

 

Uren dagen maanden jaren 

gaan als water door je hand. 

Om te leven en ervaren 

ziet men nauw’lijks nog 't verband, 

tussen werken, zorgen, leven. 

Hoe verdelen wij de tijd, 

die zo spaarzaam wordt gegeven 

en zo moedeloos verglijdt. 

 

Sta dus stil bij de fragmenten, 

die er werkelijk toe doen. 

Klein- en grootgeluksmomenten 

van elk jaar en elk seizoen. 

Neem de tijd om te genieten, 

geef ook aandacht aan de pijn. 

Tranen zijn om te vergieten 

en daarna weer sterk te zijn. 

‘De wijzen’ - YouTube 
 

1 De wijzen, de wijzen 

Die gingen samen reizen 

Vertrouwend op een Koningsster 

Zij wisten niet hoe ver 
 

2 Zij volgden het teken 

De dagen werden weken 

Dan klopt een rijke karavaan 

Bij de paleispoort aan 
 

3 O koning, wil ons horen 

Er is een prins geboren 

In ’t Oosten is zijn ster gezien 

Staat hier zijn wieg misschien 

 

 

 

 

4 Herodes hij hoorde 

Verschrikt naar deze woorden 

Een koningskind bij mij in huis 

U bent beslist abuis 
 

5 De wijzen, de wijzen 

Die moesten verder reizen 

De ster ging als een lichtend spoor 

Naar Bethlehem hen voor 
 

6 Zij hebben gevonden, 

Het Kind door God gezonden 

Dat Koning en dat Knecht wil zijn 

Voor ieder groot en klein 

‘God roept ons’ -  Sela - YouTube 
 

1 God roept ons, om overal een licht te zijn. 

Met elkaar weerkaatsen wij zijn glans. 

Licht van God, dat schijnt in de gebrokenheid. 

Heilig vuur dat nooit raakt opgebrand.  
    

Ons leven is een getuigenis 

van zijn aanwezigheid. 

Gods aangezicht maakt ons leven licht, 

schijnt een eeuwigheid. 
 

2 God roept ons, om overal zijn beeld te zijn. 

Hij heeft zich verborgen in de mens. 

Beeld van God, getoond in alle kwetsbaarheid, 

zo maakt Hij zichzelf aan ons bekend. 
 

Ons leven is een getuigenis 

van zijn aanwezigheid. 

Gods aangezicht maakt ons leven licht, 

schijnt een eeuwigheid. 
 

3 Schijn met uw licht in ons hart. 

Verlicht ons aards bestaan. 

Vorm ons opnieuw naar uw beeld.     

Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid. 

Inleveren oud papier 
 

Door de feestdagen kan deze weken geen oud papier 

ingeleverd worden. De eerstvolgende gelegenheid is 

op zaterdag 8 januari.  

Door het uitvallen van 2 zaterdagen wordt dan grote 

drukte verwacht. Probeer daarom het inleveren te 

spreiden door op een andere zaterdag te komen.  

Op de ophaaldagen van Cyclus kunt u uw oud papier 

natuurlijk ook een keer aan de weg zetten. 

Dat heeft vooreerst geen gevolgen voor de inkomsten.  

Wanneer u naar de Twijnstraweg komt, houdt dan  

1,5 meter onderlinge afstand aan en draag zonodig 

een mondkapje. 

Zondag 2 januari 


