Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
19 april 2020, jaargang 21, no. 16
De dienst deze morgen wordt van tevoren opgenomen in de
Schenkelkerk in Capelle aan den IJssel. U kunt naar de dienst luisteren
via www.pkn-lekkerkerk.nl/
Voorganger:
ds. Gerben van Manen, Capelle aan den IJssel
Liturgie:
zie op de site van de kerk
Collecten:
zie kader hierna
Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente
naar dhr. P. de Knegt, Huis ten Berghe, Molenlaan 351,
3055GG Rotterdam.
Vanuit het Jan van Zwienenfonds zijn bloemen gegaan naar
mw. M.H. van der Graaf- de Graaf, Koninginneweg 11g.

De dienst volgende week 26 april,
10:00 uur, wordt uitgezonden vanuit
de Schenkelkerk in Capelle ad IJssel
Voorganger: ds. E.G. de Kruijf
Ook naar deze dienst kunt u luisteren
via www.pkn-lekkerkerk.nl/
Voorbeden:
U kunt voorbeden aanvragen door
een e-mail te sturen naar
ds. Gerben van Manen.
e-mailadres:
dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl

•
Kerkcollecten
Zo lang er geen kerkdiensten worden gehouden kan er ook niet gecollecteerd worden!
Daarom wijzen wij u op de mogelijkheid collectegelden voor één of meerdere weken over te maken op de bankrekeningen van de verschillende bestemmingen.
Eerste collecte voor de kerk naar
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
Tweede collecte voor de diaconie naar
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
Derde collecte:
De derde collecte is deze week bestemd voor het Groot Onderhoud van de gebouwen. Regelmatig wordt groot
onderhoud uitgevoerd, zoals recent de vloer van de Ichthuskerk. Maar er moet ook gereserveerd worden voor toekomstig noodzakelijk groot onderhoud. U wordt verzocht een bijdrage over te maken op
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. “groot onderhoud”.
•

Ziekenhuisopnamen e.d.

- Mw. M.M.PoldermandeJong- Ansink, Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15,
3062 AB Rotterdam
- Dhr. H. Janssen, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek
- Mw. R. Broere- Slingerland, Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b,
2821XL Stolwijk

- Dhr. P. de Knegt, Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055GG Rotterdam.
- Mw. A.C. van Dam- v.d. Graaf, Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104,
Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht
- Sanne de Heer,

Sterrenlaan 20, 2743LS Waddinxveen

- René de Jong,

Zeeldraaier 17, 3363WD Sliedrecht

Geboortebericht
Op 7 april is geboren
Bram Boaz Balten van Eesteren,
zoon van Balten en Samantha
van Eesteren.
Zij wonen Voorstraat 102.
Ouders, maar ook grootouders,
Bram en Nel:
van harte gefeliciteerd en veel
geluk gewenst.

- Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871AZ Schoonhoven
Laten we aan hen denken door een kaartje of andere groet te sturen.

•

Wij leven mee met Jeanine en Vincent Twickler- Schreuder (Jan Ligthartstraat 56, 2941GP). De vader van
Jeanine is afgelopen dinsdag plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij is 60 jaar geworden. Aanstaande
dinsdag is de begrafenis, in verband met het coronavirus in besloten kring. Wij bidden voor de familie om
kracht en troost van God en mensen.

•

Ook leven wij mee met Richard en Carola den Ouden (Tiendweijde 1, 2941DA). Aanstaande vrijdag 24
april hoopt Richard de eerder geplande, ingrijpende operatie aan zijn aorta te ondergaan. We bidden om een
gezegende operatie en Gods bescherming en bewaring.

•

Wilt u een brief/kaartje sturen of ontvangen?
Geef dat dan aan ons door (telefonisch 665566 of 06 21386523 of email carola_littel@hotmail) en kies uit de
opties als vermeld op de vorige zondagsbrieven. De jeugdouderlingen, Richard en Carola den Ouden.
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•

Verhaal van de zondag

In deze tijd staat het bezoekwerk op een heel laag pitje. De meeste contacten verlopen nu via de
mail of de telefoon. Gelukkig hebben we die mogelijkheid en kunnen we toch met elkaar in verbinding blijven. In de gesprekken die we voeren gaat het uiteraard vaak over de toestand waarin
we nu verkeren. Over het virus en de effecten daarvan op onze samenleving. Af en toe komen er
ook verhalen uit de Bijbel ter sprake. Als we denken aan een maatschappij waarin we steeds
meer willen, steeds hogerop klimmen alsof we alles in onze macht hebben als mens, kunnen we
denken aan het verhaal over de torenbouw in Babel (Gen 11), waarin mensen ‘teruggefloten’
werden. Ook werd nogal eens genoemd de vergelijking met de plagen die Egypte troffen en
waarover we kunnen lezen in Exodus (Hoofdstuk 7-12). Een ander verhaal waaraan we kunnen
denken is dat over Noach en de ark (Gen.6-8). Er kwam een zondvloed over de aarde, een vloed
die alle leven vernietigde. Op een aantal na; mensen en dieren die in de ark bewaard bleven. De
aarde was 150 dagen lang helemaal met water bedekt, vertelt het verhaal. En toen begon er een
wind over de aarde te waaien. Een wind die maakte dat het water afnam en de aarde weer droog
werd. Gods adem blies over de wateren, net zoals in het verhaal over de schepping, in Genesis.
Je zou kunnen zeggen: de schepping voltrok zich opnieuw. Opnieuw leven, opnieuw geboren
worden.
We hebben Pasen gevierd. Het feest van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Petrus
schrijft daarover in een van zijn brieven: Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.(1 Petr 1:3) Deze woorden
waren gericht tot een gemeente die leefde onder de last van vervolging. Misschien niet direct vergelijkbaar met de situatie waarin wij nu leven. Maar ook wij, in onze omstandigheden, mogen leven in hoop. Hoop op nieuw (opnieuw) leven. Vanwege het verlossend werk van onze Heer en
de belofte van een niet te verbreken band met onze God en Vader. Zo mogen wij vertrouwend
verder gaan. Verbonden met God en met elkaar.
Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
we krijgen een naam.

Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam (NLB 647)

Jacqueline van Sprang

•
De uitzending op Witte Donderdag
Omdat de geluidsregistratie van de muziek in de uitzending van de dienst van Witte Donderdag teleurstellend was,
zijn de twee opnamen van de muzikanten zelf, Inge Clement en Sonja van Haaren, geplaatst op de website van onze kerk onder het kopje ‘Live uitzendingen Schenkelkerk’. Zij namen voor de dienst op: 'Holy, holy, holy' en
'Pie Jesu'. Tijdens de dienst vervormde de microfoon het geluid van de hobo. Geniet van deze opnamen!
•
Bekendmaking winnaar van PaasQuiz 2020
Vorige week tijdens de paasmorgen kerkdienst was er een paasquiz. Veel mensen (jong en oud) hebben hieraan
meegedaan. Helemaal top! De winnaars zijn Anton en Wiesje Littel. Ze hadden 10 van de 13 vragen goed.
De prijs, een luxe paasstol, is inmiddels bij ze thuis bezorgd.
•

Agenda: Alle activiteiten, met uitzondering van de kerkdiensten via de website van de kerk, zijn vervallen in
verband met het coronavirus.

Predikant:
Invalpredikant:

onze gemeente is vacant
ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873
e-mail dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba:
mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; tel. 0180-660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; tel. 0180-846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (april):
Jan den Ouden; tel. 0180-662459
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
uiterlijk dinsdag 28 april 2020 voor 18:00 uur
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