Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 23 januari 2022 - jaargang 23 no. 4
uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
Dienst bijwonen? Dat kan weer!

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Volgende week, 30/01, 10:00 uur

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger: ds. Hester van Briemen-Cammeraat, Capelle a/d IJssel

Grote– of Johanneskerk
Voorganger: Rob Maas
Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Ds. Kollestaart heeft afgezegd, hij zit met het hele gezin in quarantaine.

Organist:
Zang:
Lector:
Lezing:
Luisteren:

Elise Kreuk
zanggroep uit de gemeente
Harmen Lebbink
Johannes 2: 1-11 Bruiloft in Kana
NLB 287: 1,2,5 || NLB 139: 1,8,14
Opw. 378 ‘Ik wil jou van harte dienen YouTube z.o.z.
‘Maak een vrolijk geluid’ YouTube z.o.z. || NLB 87: 1 t/m 4
Zingend gezegend 64 ’Drink vrolijk, proef …’ z.o.z.
Opw. 602 ‘Vrede van God’ z.o.z.

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 PKN Missionair Werk IBAN: NL10 ABNA 0444 444 727
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Collecte Missionair Werk januari
Kerk in, van en voor het dorp
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform
waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp
te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een
kleine groep van betekenis zijn.
Bloemen
De bloemen gaan uit de kerk gaan
als groet van de gemeente naar
mw. M.C. (Riet) de Heer-van Es

Er zijn bloemen uit het
Jan van Zwienenfonds gegaan naar
mw. J. (Dit) de Waard-Zwartbol
Ziekenhuisopname
Dhr. H.A. (Harry) Elties
ligt in het Groene Hartziekenhuis,
Postbus 1098, 2800 BB Gouda

Let op. Verschillende activiteiten gaan vanaf nu weer door!
Stuur de gegevens van uw/jouw komende vergaderingen en
activiteiten naar zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
di
di
di
wo
wo

Agenda
25-jan
25-jan
25-jan
26-jan
26-jan

Predikant:

vergaderingen/activiteiten (voor zover bekend)
10:00 Ichthuskerk seniorengesprekskring
20:30 Ichthuskerk jeugdteam
gaat niet door club 8-12 jaar
09:30 Ichthuskerk ledenvergadering DVO
20:00 Ichthuskerk vergadering Kerkrentmeesters

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
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We nemen we afscheid van:
Jolanda Littel-van Gelder, Richard den Ouden en
Carola den Ouden-Littel en de kerkrentmeesters
Gerrie Versluijs, Jo Zwijnenburg en Adri van Vliet.
Vincent Bazen en Pieter Rozendaal zullen hun
ambtswerk hervatten als respectievelijk
jeugd-ouderling en ouderling-kerkrentmeester en
Martine Sluimer-Knauff en Jan Bernier Ottingh
zullen hun dienstwerk voortzetten (herbevestigd).
Vanaf 30 januari zullen Harmen Lebbink en Mariet
Verkuil-Broere gezamenlijk de functie van preses
(voorzitter) van de kerkenraad invullen. De diaconie
wordt versterkt door Leendert van Everdingen, die
zal worden bevestigd als diaken, nadat hij in het
overleg van de kerkenraad op 5 januari 2022 werd
verkozen.
Greta Rolloos-Hoogerdijk en Joop Versluis zijn bereid gevonden om als kerkrentmeesters toe te treden tot het College van Kerkrentmeesters en Jan
den Oudsten zet zijn lopende termijn voort.
U kunt tegen de gevolgde procedure bezwaren
indienen bij de scriba Martine Sluimer-Knauff
(tot uiterlijk morgen, 24 januari).
Wij danken God dat Hij mensen roept om het
(ambts)werk voor de kerk te vervullen en vragen
uw gebed voor allen die in de gemeente een taak
hebben.
Agaath van Dijk-Reedijk die als ouderling met
bijzondere opdracht verbonden is aan ‘De Breeje Hendrick’ (Wijk 1) zal in april na een termijn van vier
jaar niet herkiesbaar zijn en daarom zoeken we
naar een nieuwe ambtsdrager, die dit ambt wil
vervullen.
Seniorengesprekskring
De geplande bijeenkomst van de seniorengesprekskring op dinsdag 25 januari gaat door!
Dat wil zeggen: we komen bij elkaar in de
Ontmoetingsruimte van de Ichthuskerk waarbij we
de gebruikelijke voorzichtigheid met betrekking tot
het coronavirus in acht nemen. Dus: we houden
afstand van elkaar en dragen een mondkapje zolang we niet op de plaats zitten. En als we ook
maar enig vermoeden van besmetting hebben blijven we thuis. Uiteraard moet u zich niet verplicht
voelen te komen als u het nog niet aandurft.
Om 10.00 uur staat de koffie klaar!
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

Versoepeling van de coronamaatregelen

We zijn blij om u te kunnen meedelen dat nav de laatste persconferentie ook de Protestantse Kerk heeft besloten om de
corona maatregelen te versoepelen. De Protestantse Kerk begrijpt de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en
het gezamenlijk beleven van het geloof.
Omdat wij als Protestantse Gemeente van Lekkerkerk het advies van de Protestantse Kerk ook nu weer zullen volgen betekent dit dat vanaf vandaag, 23 januari, er weer 50 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn tijdens de kerkdiensten.
De ervaring heeft geleerd dat er niet zomaar 50 gemeenteleden aanwezig zullen zijn, we stellen daarom geen beperkingen
in voor wie wel of niet mag komen.
We vragen u wel om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen bij het verplaatsen.
Wanneer u zit mag het mondkapje weer af.
Omdat er nog veel mensen zijn die nog niet kunnen of willen komen naar de kerkdiensten zullen de diensten voorlopig blijven plaats vinden in de Grote- of Johannes Kerk. Op deze manier kan de kerkdienst in beeld en geluid gevolgd worden
vanaf onze website: https://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
De volgende persconferentie wordt verwacht op 25 januari a.s. Het advies van de Protestantse Kerk volgt hierna.
De kerkenraad houdt beide goed in de gaten en houdt u op de hoogte.
Opw. 378
Ik wil jou van harte dienen
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Zingende Gezegend 64
(Melodie: NLB 512, O Jezus hoe…)
1.Drink vrolijk, proef de zoete wijn,
de vrucht van Gods verbond –
de beker gaat langs groot en klein,
het heil van mond tot mond.
2.Maar dan: o God, de wijn is op!
Er klinkt geen loflied meer,
de leegte slokt het leven op,
de liefde lokt niet meer.

3.Is dit nu het beloofde land,
het hooggeprezen feest –
of is er, Heer, aan onze kant
tekort aan trouw geweest?
4. Een stem: ‘Maak al wat leeg is vol,
vervul Gods goede wet!’
Zie hoe de Wijnstok liefdevol
de ware vreugde redt!
5. Zeg niet: Er zal geen feest meer zijn,
leeg is mijn kruik, mijn kan
Hij maakt op tijd van water wijn,
van Kana: Kanaän.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit - Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je bruin bent, of sproetig of blond
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond
Want een vrolijk geluid maakt je blij
Ben je ziek of gezond, kom erbij
Ook je stem - Is van Hem
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Illustratie:
Gè A.M. Albers

Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Of je thuis bent, of buiten op straat
maak een vrolijk geluid voor de Heer
Met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Dat Hij jubelt met jou en met mij
Zing en fluit - Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Opwekking 602 Vrede van God
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
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