
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

zondag 17 april 2022 -  jaargang 23  no. 16 

 uitzending kerkdiensten:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

Predikant:  
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
 vaste vrije dag: woensdag 
 
Pastoraal werker:  
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095 
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
     vaste werkdag: dinsdag, maar 

    bijna altijd telefonisch bereikbaar 

 
Scriba: mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607 
             Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;   
             e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 
 
Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212  06-29592603 
Koster Ichthuskerk (april): 
Evert Simons, tel. (0180) 663940 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Paasmorgendienst, Grote– of Johanneskerk 
    Thuis kunt u ook kaars aansteken terwijl de voor- 

     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 

Thema: Alles komt goed!? 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Muziek: Mariska Prins (fluit),  

  Richard den Ouden (piano/orgel),   

  Gertjan Jonker en Sarah Berghuis (zang),  

  Anne-Fleur en Fieke Prins (gitaar) en  

  Evert Simons (percussie) 

Lector:     Jorien Slingerland   

Lezing:  Johannes 20: 1– 18  

Zingen:  ELB 122: 1,2,4 z.o.z.|| NLB 642: 1,2,7,8 

Luisteren:  ‘Opgestaan’ blz. 2 

Zingen:  NLB 883 (canon)  || Opw. 268 blz. 2 

Luisteren/Zingen: Opw. 832 blz. 3 ||  NLB 634 

 

1e collecte: Kerk  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
 

2e collecte: KIA, Werelddiaconaat (Libanon, Pasen) 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk 

in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Ge-

weld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en ge-

brek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die 

er wonen elk perspectief op een betere toekomst. 

Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth 

Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jon-

geren psychosociale hulp en helpt hen om hun trau-

ma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huis-

werkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. 

Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten 

van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor 

kwetsbare jongeren.  
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in  
Actie  o.v.v. collecte 'Jongeren Libanon'. 
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Volgende week, 24/4,  

10:00 uur 

Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds. F. Bos, Gouda 

Bloemen 
 

De bloemen uit  
de kerk gaan  
deze week naar  
mw. T. (Tonny) 
van Dijk-van den Heuvel,  
 
 

Er zijn Jan van Zwienen-
fondsbloemen gegaan naar 
dhr. en mw. Pezarro  
 
          en naar  
dhr. B.N. (Nico)  
den Ouden 
 

3e collecte: Paascollecte 
Dit jaar is de opbrengst van deze bijzondere collecte bestemd voor het onderhoud 
van de centrale verwarmingsinstallaties in de kerkgebouwen. De laatste tijd zijn er 
nogal wat grote uitgaven gedaan, zoals voor de vervanging van één van de ketels in 
de Grote– of Johanneskerk. We rekenen weer op uw medewerking en een mooie 
opbrengst. IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. Paascollecte 

Ziekenhuisopnames e.d. 
 

Mw. C.J. (Corrie) Brand- 

van Erk is verhuisd naar  

        Slothoven, afd. Kasteelslot  

        1e etage kamer 43.  

        Poorthuisstraat 23,  

        2861 DV Bergambacht.  
 

Mw. M.H. (Miep) van der 

Graaf-de Graaf verblijft nog 

altijd in: Zorghotel Aafje 

    kamer 215. 

    Kleiweg 500,  

             3045 PM Rotterdam.  

ORANJECONCERT 

Zaterdag 30 april om 20.00 uur  
is er een  

VERRASSINGS - ORANJECONCERT in de 
Grote- of Johanneskerk 

te Lekkerkerk.  
De avond wordt verzorgd door de broers 

Arie en Wim van der Vlist.  
Toegang gratis. 

Er zal worden gespeeld op het  
Schölgens en van de Haspelorgel,  

de Euterpevleugel en op de trompet.  

Het wordt een feestelijk programma.  
Er zullen bekende en minder bekende vader-

landse liederen te horen zijn.  

Arie van der Vlist geniet bekendheid door zijn 
directie van verschillende  

koren en van zijn optredens met de  
Musix en wordt op de radio veelvuldig beluis-

terd. 

Wim is zijn muzikale broer.  
Samen verzorgen zij een gezellige avond.  

Meestal gebeurt dat met een volle kerk.  
Kom op tijd. 

Bij de uitgang is er een collecte. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Lied ELB 122: 1, 2 en 4  

(Daar juicht een toon) 
 

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

 die galmt door gans’ Jeruzalem; 

 een heerlijk morgen licht breekt aan: 

 de Zoon van God is opgestaan! 
 

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

 Hij overwon, die sterke Held, 

 Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 

 want Hij is God, bekleed met macht! 
 

4 Want nu de Heer is opgestaan, 

 nu vangt het nieuwe leven aan, 

 een leven, door zijn dood bereid, 

 een leven in zijn heerlijkheid. 

Opwekking 268 –  

Hij kwam bij ons heel gewoon 
 

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

de Zoon van God als mensenzoon. 

Hij diende ons als een knecht, 

en heeft zijn leven afgelegd. 

Refrein: 

Zie onze God, de Koning-Knecht. 

Hij heeft zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag, 

gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 

2 En in de tuin van de pijn 

verkoos Hij als een lam te zijn, 

verscheurd door angst en verdriet 

maar toch zei Hij: ’Uw wil geschied’.  

Refrein 
 

3 Zie je de wonden zo diep? 

De hand die aard' en hemel schiep 

vergaf de hand die Hem sloeg, 

de man, die onze zonden droeg.   

Refrein 
 

4 Wij willen worden als Hij. 

Elkanders lasten dragen wij. 

Wie is er need’rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn.   

Refrein  

Luisteren/zingen - 

Jezus overwinnaar (Opw 832) 
 

Waar U verschijnt wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 

Elke storm verstild door de kracht van Uw stem 

Alles buigt voor Koning Jezus 
 

U bent de held die voor ons strijdt 

U baant de weg van overwinning 

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 
 

De duisternis licht op door U 

De duivel is door U verslagen 

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 

Jezus leeft en ik zal leven! 
 

De schepping knielt in diep ontzag 

De hemel juicht voor onze Koning 

En de machten van de hel weten wie er regeert 

Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht 

Ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 
 

Ongeëvenaarde kracht 

Ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 

(U bent) Jezus,  

Overwinnaar 

(U bent) Jezus,  

Overwinnaar 

Seniorengesprekskring 
 

Op 19 april is er weer een bijeenkomst 

van de seniorengesprekskring.  

Dit is de laatste keer van dit seizoen. 

Aanvang 10.00 uur, in de Ichthuskerk. 

Luisteren naar 'Opgestaan' – Sela  

(Tekst/muziek: Matthijn Buwalda,  

Adrian Roest. © 2022)  
 

1 Toen Hij alles had volbracht 

stierf Gods Zoon; de dag werd nacht. 

De onschuldige droeg schuld. 

Onze hoop in dood gehuld. 
 

2 Maar de dood hield hem niet vast; 

Hij kwam levend uit het graf. 

Christus heeft het laatste woord; 

het wordt overal gehoord: 
 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 

Halleluja, Hij verrees, 

die de macht van zonde breekt. 

Zeg het voort: de liefde wint!  

Heel de kerk van Christus zingt: 
 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, mijn Jezus leeft. 
 

3 Door zijn leven, leven wij. 

Er is hoop, de weg is vrij. 

Niets staat tussen God en ons, 

omdat Jezus overwon! 

  Agenda        vergaderingen/evenementen  

di 19-apr 10:00 Ichthuskerk seniorengesprekskring 

wo 20-apr 19:30 Ichthuskerk vergadering Diaconie 

vr 22-apr 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend 

ma  25-apr 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

Opvang Oekraïners 
 

Per 19 april zullen de eerste  

Oekraïners worden opgevangen in 

Lekkerkerk. Voor deze mensen zal 

de Ichthuskerk één of twee keer in 

de week beschikbaar zijn als ont-

moetingsplek. 

Wij zijn op zoek naar mensen die 

zich op enige manier willen inzet-

ten als vrijwilliger. Er zullen veel 

verschillende manieren zijn om iets 

bij te dragen. 

Wilt u meedoen als vrijwilliger 

stuurt u dan een mail naar  

aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl  

of spreekt u één van de kerken-

raadsleden aan. 

Pasen 
 

Pasen vieren we met een feestelij-

ke dienst voor alle leeftijden. The-

ma van deze Paaszondag is: 'Alles 

komt goed?!'. Er is geen kinderne-

vendienst, maar voor alle leeftijden 

is er aandacht. 

In deze dienst nemen we afscheid 

van Agaath van Dijk-Reedijk als 

ouderling met bijzondere opdracht 

van Wijk 1. 

 

 
Vakantie dominee Rob Maas 

Dominee Rob Maas is afwezig van 
18 april tot en met 1 mei.  
In dringende gevallen kunt u con-
tact opnemen met Jacqueline van 
Sprang, de scriba of een van de 
ouderlingen. 

Bij de liturgische bloemschikking 

Johannes 20: 1-18 

De aarde zit boordevol hemel  en elke 

struik hoe gewoon ook, staat in lichter- 

laaie van God. Maar enkel hij die het ziet  

doet zijn schoenen uit. De rest zit erom-

heen en plukt bramen. 

(Nieuw leven, voor iedereen die het wil 

zien en geloven). 

mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl

