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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 (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  

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
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 

Lector: Eveline Molenaar 

Lezingen: Jeremia1: 4-10 en Lucas 4: 21-30 

Zingen: NLB 971: 1,3  ||  NLB 675: 1  ||  NLB 139: 1,7 

  NLB 313: 1,4  ||  NLB 538: 1,4  || NLB 426 NL 2x nederlands 

Luisteren: Opwekking 705 ‘Toon mijn liefde’ YouTube z.o.z. 

Zingen: NLB 363  ||  NLB 939: 1,3  ||  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 coll. Jeugdwerk Protestantse Kerk IBAN: NL52 ABNA 0414 141 415 

       o.v.v. Collecte Jong Protestant januari 

Interactief aan de slag met de Bijbel 
 

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste 

score bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen 

het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbin-

ding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale 

thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 

geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie 

kans om hen betrokken te houden. 

Volgende week, 06/02, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 

Aangepaste dienst 

Voorganger: mw. Jacqueline van Sprang 
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uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
Dienst bijwonen? Dat kan weer!  

Bericht van overlijden 
 

Geschokt zijn we door het ernstig ongeval 
dat op zaterdag 22 januari in Lekkerkerk 
plaatshad, ten gevolge waarvan mevrouw 
Anna Marie Luise Oskam-Schilt op  
23 januari is overleden.  
Annie Oskam woonde op Kerkweg 149 en 
was belijdend lid van onze gemeente.  
Op vrijdag 28 januari is zij begraven op de 
algemene begraafplaats te Lekkerkerk,  
na een afscheidsdienst in de Grote- of  
Johanneskerk. Zij is 79 jaar oud geworden. 

Voedselbank 
 

Volgende week zondag is het de eerste 
zondag van de maand. 
U kunt weer een product van de maand 
inleveren voor de voedselbank. 
Voor februari is dit een pak aardappel- 
puree.  
Bij de ingang van de Grote of Johannes-
kerk zal hiervoor een grote krat staan. 
Alvast bedankt. 

In de dienst vanmorgen nemen we afscheid van 
drie ambtsdragers:  
Jolanda Littel-van Gelder, Richard den  
Ouden en Carola den Ouden-Littel.  
 
Vincent Bazen en Pieter Rozendaal  
zullen hun ambtswerk hervatten,  
Vincent als jeugdouderling en  
Pieter als ouderling-kerkrentmeester.  
 
Martine Sluimer-Knauff en Jan Bernier Ottingh 
zullen hun dienstwerk voortzetten (zij worden her-
bevestigd).  
 
Leendert van Everdingen zal worden bevestigd 
als diaken. 

Ook nemen we afscheid van de kerkrentmeesters 
Gerrie Versluijs, Jo Zwijnenburg en  
Adri van Vliet. 
 
Greta Rolloos-Hoogerdijk en Joop Versluis  
treden aan als kerkrentmeesters. 

Thuisgekomen en bloemen 
 

Dhr. H.A. (Harry) Elties 
is thuisgekomen uit het ziekenhuis.  
 
De bloemen uit de kerk zullen als groet van 
de gemeente bij hem bezorgd worden. 

Zinzondag VVP 

De lezing ‘Van God spreken’ door dominee Wouter Slob op zondag-
middag 6 februari is verplaatst naar zondagmiddag 3 april. 

Inloopochtenden weer van start 

Aanstaande vrijdag 4 februari gaan we weer van start met onze weke-
lijkse inloopochtenden. We moeten nog wel voorzichtig zijn, want  
corona is helaas nog niet weg. Daarom wordt u gevraagd om bij 
klachten thuis te blijven, om bij binnenkomst in de kerk uw handen te 
ontsmetten, 1,5 meter afstand van elkaar te houden en een mondkap-
je te dragen zolang u niet op uw plaats zit. Maar met inachtneming 
van deze nog altijd geldende regels is het gelukkig toch weer mogelijk 
om elkaar elke vrijdag te ontmoeten bij een kopje koffie en/of thee. U 
bent dan ook op vrijdag van 10 tot 12 uur weer van harte welkom in 
de Ichthuskerk. 

Agenda: er zijn geen andere agendapunten te melden. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Update coronamaatregelen 
 

N.a.v. de laatste persconferentie vindt u hierbij de laatste update m.b.t. de maatregelen zoals die gaan gelden voor onze 
gemeente. We volgen hierbij weer de regels zoals de Protestantse Kerk die ons adviseert. 
De 1,5 meter afstand is leidend in het aantal beschikbare plaatsen in de kerk. Daarom vervalt het maximum aantal van 50 
kerkgangers. Verder kunnen naast de kerkdiensten ook de andere kerkelijke activiteiten weer worden opgestart. 
  

Voor de kerkdiensten betekent dit dus: 

1. Bij klachten blijft u thuis 

2. Bij het binnenkomen van de kerk ontsmet u uw handen 

3. Bij lopen mondkapje op, wanneer u zit mag het mondkapje weer af 

4. Onze coördinatoren begeleiden u bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk 

5. We houden 1,5 meter afstand 
  

Voor de overige kerkelijke activiteiten geldt: 

1. Bij klachten blijft u thuis 

2. Bij binnenkomst in het kerkgebouw ontsmet u uw handen 

3. Komt u niet in de kerk bijeen, maar elders, wast dan thuis uw handen 

4. Bij lopen mondkapje op, wanneer u zit mag het mondkapje weer af 

5. We houden 1,5 meter afstand 

6. De quarantaine regels voor de jeugd zijn dezelfde als die op school. 
 

De kerkenraad 

            Luisteren naar Opwekking 705  

 

1 Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de Meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht 

elk apart de voeten wast en zegt: 
 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij, 

als je Mij gaat volgen. 

'Toon mijn liefde' 

 

      Toon Mijn liefde 

      aan de ander 

      dien de ander 

      zo heb Ik ook jou liefgehad. 

      Heb elkaar lief, 

      wat er ook gebeurt, 

      dien de ander, 

      zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

2 In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij, 

als je Mij gaat volgen. 

 

Toon Mijn liefde …. 

Doopdienst 13 februari 
 

In de eredienst van 13 februari 2022 is zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan (zal worden gedoopt) 
Gijs Johannes van der Hoog, geboren op 5 juni 2021, zoon van Alexandra Bouwen en Arjan van der Hoog. We zien uit 
naar een feestelijke dienst. 

 
De kerkenraad bestaat vanaf 30 januari 2022 uit: 

Voorzitter:  Harmen Lebbink (o) en Mariet Verkuil-Broere (d) (gezamenlijk) 

Scriba:  Martine Sluimer-Knauff (o) 

Ouderlingen:  Gerda Zwikker-van Vliet, Suzanne Lebbink-Mudde, Kees Mudde, Henk Soutendijk,  

             Agaath van Dijk-Reedijk, Hennie Klerk-Jonker en Vincent Bazen (jeugd); 

Diakenen:  Wout Klerk, Will Faber-Jansen, Tona Visser-de Jonge (jeugd) en Leendert van Everdingen. 

Ouderling-kerkrentmeesters: Ton Langerak, Jan Bernier Ottingh en Pieter Rozendaal    

Predikant:  Rob Maas 

Pastoraal werker: Jacqueline van Sprang 

Ouderling met bijzondere opdracht Agaath van Dijk-Reedijk, verbonden 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. 
 

De kerkrentmeesters Jan den Oudsten, Greta Rolloos-Hoogerdijk en Joop Versluis maken deel uit van het college van 
Kerkrentmeesters. 

 
Op zoek naar de mooiste Psalm in februari 

Afgelopen zondag begon ‘de Maand van de Bijbel’, met dit jaar het thema: ‘Zing een nieuw lied’. Woorden in Psalm 96 en 98. 
In februari houden we als PG Lekkerkerk samen met de kerken uit Krimpen aan de Lek en Berkenwoude roulerend drie zon-
dagse erediensten over psalmen. 

Op de website van de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de Lek staat in februari een enquête, waarop je je mooiste psalm 
kunt doorgeven! Zo gaan we op zoek naar de meest geliefde psalm. We hopen dat je de moeite neemt om mee te doen! Be-
zoek daarom de website  www.ontmoetingskerkkrimpen.nl  

Ds. Rob Maas 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/

