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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 (februari): 
Marijke Versluis, tel. (0180) 663723 
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  

Volgende week, 27/02, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds. Mariëlle van Waardenberg,  

Berkenwoude 

Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 20 februari 2022 -  jaargang 23  no. 8 

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 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten,die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 
Voorganger:  ds. Luci Schermers, Capelle a.d. IJssel 
Organist: Mariet Verkuil 
Lector: Jorien Slingerland 
Zingen: Psalm 92: 1, 7 en 8 
  ‘Wat hou ik van uw huis’ YouTube z.o.z.  ||  Lichtlied 
  psalm (NLB) 71: 1      ||    lezing: Psalm 71: 2-16 
  psalm (NLB) 71: 10    ||    lezing: Psalm 71: 19-22 
  psalm (NLB) 71: 14 
Lezing: 2 Korintiërs 4: 16-18 
Zingen:  ‘Meester men zoekt u wijd en zijd’  z.o.z. 
      ‘Een toekomst vol van hoop’ YouTube z.o.z.  
      ‘Ruwe stormen mogen woeden’      z.o.z.  ||  NLB 657: 1,3,4 
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 
 

Velen van u zullen ook berichten hebben gelezen en/of gekregen over 
de hogere tarieven voor gas en elektra. Ook de kerk ontkomt daar niet 
aan. Deze collecte wordt dan ook warm bij u aanbevolen.  

Vanavond, 18:30 uur in de Grote– of Johanneskerk 

Sunday Hour dienst  -  De Kracht van Liefde  

met gospelkoor Elim 

U/je bent allen van harte uitgenodigd voor de Sunday Hour dienst op 

20 februari om 18.30 uur in de Grote- of Johanneskerk in Lekkerkerk. 

Het thema is: De Kracht van Liefde met gospelkoor Elim. 

Volg deze dienst via https://www.pkn-lekkerkerk.nl/kerkdienst-gemist/ 

1/3 deel van de opbrengst van de collecte  

is bestemd voor eigen jeugdwerk. 

  Bericht van overlijden 
   

Op 13 februari is overleden de heer 
  Gerrit Eikelboom.  
Hij woonde met zijn vrouw Aagje aan de  
Willem Dreeshof 21 en was belijdend lid  
van onze gemeente.  
Gerrit is 85 jaar oud geworden.  
Op 18 februari, een dag nadat hij 86 jaar  
geworden zou zijn, is hij begraven op de  
algemene begraafplaats in Lekkerkerk.  
Voorafgaand aan de begrafenis was er een 
afscheidsdienst in de Grote- of Johanneskerk.  

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan   
als groet van de gemeente naar  
dhr. en mw.  
Johan en Janny Manschot 
 
 
 
 

Er zijn bloemen uit het  
Jan van Zwienenfonds  
gegaan naar  
dhr. G. (Gerrit) van IJzeren 
 

 Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

di 22-feb 10:00 Ichthuskerk seniorengesprekskring 

wo 23-feb   vergadering kerkrentmeesters 

 Seniorengesprekskring 
 

Aanstaande dinsdag, 22 februari, is er weer een 

bijeenkomst van de seniorengesprekskring in de  

Ichthuskerk. De koffie staat klaar om 10:00 uur. 

Palmpasenstokken 
 

Zondag 10 april is het Palmpasenzondag. We wil-
len met de kinderen van de Kindernevendienst dan 
weer palmpasenstokken gaan maken. Hiervoor 
hebben we nog wel een aantal houten kruizen no-
dig die we tekort komen dus als je er thuis nog 
hebt liggen mag je die inleveren bij de leiding van 
de Kindernevendienst. Als iemand handig is en 
zelf houten kruizen kan maken zijn deze ook van 
harte welkom! Alvast bedankt! 
 

Marlies en Miranda 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
https://www.pkn-lekkerkerk.nl/kerkdienst-gemist/
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Wat hou ik van uw huis (Psalm 84) 
 

Wat hou ik van Uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo'n blijvende schreeuw om de levende God. 
 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 

Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan zij van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dicht bij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 

De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 

Wat hou ik van Uw huis!  

Toekomst vol van hoop  
 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

Gezang 445: 3 (LvdK) 
Ruwe stormen mogen woeden 

Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, doe dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 

Gezang 170: 1,6 (LvK) 
Meester men zoekt u wijd en zijd 
 
Meester, men zoekt U wijd en zijd 
komend langs velerlei wegen 
Ouderen gaan rustig welbereid 
jongeren aarzelend U tegen 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht 
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht 
hunkerend naar uwe zegen 
 

Koning, verheugd geloven wij 
wat uw getuigen verkonden 
slechts onder uwe heerschappij 
heeft ons hart vrede gevonden 
Daarom zoekt U elk mensenkind 
zoek, Herder, mij, opdat ik vind 
anders zo ga ik te gronde 
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Paasgroetenactie 2022 

 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden 

ook dit jaar Paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en 

Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke 

gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma  

Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. 

"Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het 

leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat 

voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw."  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, 

zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet wie 

deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedi-

gende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 

gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis wor-

den uitgedeeld. 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. U wordt 

verzocht een postzegel te plakken op de kaart die de gedetineerde 

zelf aan iemand kan sturen. Op de kaart voor de gedetineerde kunt 

u een boodschap of groet en uw naam zetten. Uw adres mag er niet 

op. De enveloppe niet dicht plakken. Het is de bedoeling dat u de 

kaart weer bij ons, iemand van de diaconie, inlevert. Wij sturen de 

ingeleverde kaarten in één grote enveloppe naar een centraal 

punt, het dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Daar worden 

de kaarten gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen 

in zowel Nederland als in het buitenland. Vandaar dat er ook geen 

adres staat op de enveloppe die u mee krijgt. Dit terugsturen moet 

voor 12 maart. Onze vraag aan u is daarom de kaarten zo snel mo-

gelijk aan één van ons te retourneren, uiterlijk 10 maart. Dat kan 

door het aan één van ons te geven in de kerkdienst of bij één van 

ons in de brievenbus te doen.  

Komt u niet in de kerk maar wilt u wel een kaart schrijven dan kunt u 

één van ons bellen. Dan doen wij een kaart bij u in de brievenbus 

en zo nodig halen wij hem ook weer op.  

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op  

protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.  

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen inleveren.  

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking,  
 

           Wout Klerk, Mariet Verkuil, Wil Faber,  

      Leendert van Everdingen en Tona Visser. 

Psalmenreeks 
 

Drie predikanten houden op drie achtereenvolgen-
de zondagen (13, 20 en 27 februari) een dienst 
waarin een Psalm centraal staat.  
Vandaag gaat Luci Schermers voor en zij behan-
delt de levensfase van de ouderdom aan de hand 
van Psalm 71. Op de website 
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/demooistepsalm 
kun je nog steeds je je mooiste psalm doorgeven. 
Het Nederlands Dagblad deed (ook) een onder-
zoek (500 mensen hebben gereageerd) naar de 
meest geliefde en meest gezongen Psalm. Op de 
vraag naar de meest geliefde psalm uit de Bijbel 
werd Psalm 121 het vaakst genoemd, gevolgd 
door 139 en 23.  
Daarna werd gevraagd naar de favoriete gezon-
gen psalm; daarbij eindigde Psalm 42 bovenaan, 
met 84 en 68 op de tweede en derde plaats. Ruim 
vijfhonderd respondenten vulden de vragenlijst in. 
Nu afwachten of we in de drie kerkelijke gemeen-
ten afwijken van deze voorkeuren. 
Ds. Rob Maas 
 
Samen eten is samen leven 
 

Ooit leerde ik in de opleiding dat 'alles met eten 
werkt'. Koppel een maaltijd aan een activiteit en 
dan zal een activiteit meer aandacht en deelname 
krijgen. Samen eten is gezellig en daarmee 
smaakt het eten dubbel lekker. We zouden vanuit 
de PG Lekkerkerk maaltijden willen gaan organi-
seren voor dorpsgenoten. Om daar over na te 
denken en te onderzoeken of dat haalbaar is, is 
dominee Rob Maas op zoek naar gemeenteleden 
die dat interessant, leuk (en lekker) vinden.  
Wie doet er mee? Je legt je nog nergens op vast. 
Bel of mail met ds. Rob Maas. 
 
Blijf kalm met een Psalm 
 

Onder deze titel kun je op de website 
www.mijnkerk.nl/blijfkalmmeteenpsalm luisteren 
naar de 150-delige podcastserie over de Psalmen. 
De Psalm of een deel daaruit wordt gelezen, er 
klinkt muziek en er is een korte overweging bij de 
Psalm. Heel prettig om naar te luisteren. Lees je 
liever dan dat je luistert dan kun je op dezelfde 
website het e-book  
'150x Psalmen in je dagelijks leven' downloaden. 

De nieuwe Kerkwijzer 

 
Samen met het blad ‘Ontmoeting’ wordt in de loop van de 
komende week de nieuwe Kerkwijzer bij u thuisbezorgd.  
Deze Kerkwijzer moet u zien als een bewaarexemplaar. 

De activiteiten in onze kerkelijke gemeente zijn zo goed mo-
gelijk samengevat. De opzet is echter gewijzigd t.o.v. de 
Kerkwijzer zoals die tot nu toe verspreid werd. 
Per onderwerp vindt u op de bladzijden 3 t/m 11 een om-
schrijving, echter zonder namen, e-mailadressen en telefoon-

nummers. Daarvoor wordt steeds verwezen naar hoofdstuk  
M, Contact, nadere informatie, op bladzijden 17 en 18.  
De omschrijvingen zullen niet zo vaak wijzigen, maar de  
details in de hoofdstukken K, L en M moeten tenminste  

jaarlijks worden aangepast.  
Het is de bedoeling de Kerkwijzer niet meer elk jaar volledig 
te vernieuwen en te verspreiden. Dat zal worden beperkt tot 
de bladzijden 13, 14, 17 en 18.  

 

 
Verder zal de Kerkwijzer op de website van de Protestantse 
Gemeente te Lekkerkerk beschikbaar komen, zoals dat nu 
gebeurt met de Zondagsbrief en de liturgie.  

U kunt de Kerkwijzer dan downloaden en indien gewenst zelf 
afdrukken. Deze digitale versie zal regelmatig worden bijge-
werkt. 
 Daarbij zijn we mede afhankelijk van de door u verstrekte 
gegevens. 
Geef daarom wijzigingen direct op aan onderstaand adres.  
 

Het kan zijn dat u de Kerkwijzer toch op papier wilt hebben, 
bijvoorbeeld omdat u geen internet heeft. Schrijft u in dat 
geval een briefje met uw naam en adres aan: 
  C. Mudde, 
  Zwarte Sternpad 12, 

  2941PG Lekkerkerk 


