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De dienst van deze morgen werd gisteren opgenomen in de  
Ichthuskerk. U kunt deze dienst volgen via YouTube. Ook kunt u 
naar de dienst luisteren via www.pkn-lekkerkerk.nl/ 
Zie ook ommezijde. 
 

Voorganger:  ds. Hetty de Jong, Rotterdam 
Organist:  Jan den Ouden 
Zang:   Sarah Berghuis 
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 Anne Molenaar, Willem Dreeshof 8 

De dienst volgende week 10 mei, 
10:00 uur, wordt uitgezonden vanuit de  
Ichthuskerk. (opname 9 mei). 
Voorganger:  
ds. Esther van Schie- Hofman, Gouda 
Ook deze dienst kunt u volgen via 
TouTube of via www.pkn-lekkerkerk.nl/   

ZIEKENHUISOPNAMEN e.d. 
 
Langdurige opnamen: 
 
- Mw. M.M. Polderman de Jong- 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 

• Denken we ook aan: 
 
- Sanne de Heer,           Sterrenlaan 20, 2743LS Waddinxveen 

- René de Jong,           Zeeldraaier 17, 3363WD Sliedrecht 

- Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg  2,    
            2871AZ  Schoonhoven 

• Kerkcollecten 
We wijzen u op de mogelijkheid uw  bijdragen 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 
De derde collecte is deze zondag is bestemd voor : Traumaverwerking van Nigeriaanse vluchtelingen. 
In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de Islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze 
roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: "Ik kon lang niet 
meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde." 
Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door 
naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: "Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig 
zijn." Geef meer slachtoffers van geweld de kans hun trauma's te verwerken en maak uw bijdrage over via 
       NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria.  
Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria  Van harte aanbevolen, de diaconie.  
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• Thuisgekomen uit het ziekenhuis:  
- Dhr. R. den Ouden, Tiendweijde 1 
 Lorentzweg 20  
- Dhr. W. van Zwienen, Baandershof 4 

 

LIVE ONLINE-CONCERT vanuit de Grote– of Johanneskerk 
Op dinsdag 5 mei -BEVRIJDINGSDAG- om 20.30 uur wordt een Live-Concert uitgezonden. Het concert wordt  
gegeven door Arie van der Vlist op de vleugel en het orgel en Corné van der Giessen op de Panfluit. 
Er worden bekende stukjes gespeeld, passend bij deze feestelijke dag. 
Het concert kan worden beleefd (beeld en geluid) via de FACEBOOK-pagina van Arie van der Vlist. 
Eenvoudig te benaderen met de ipad, laptop, smartphone en moderne televisies met internet. 
     De Concertcommissie van Protestantse Orgelstichting in Lekkerkerk 

• Kandidaat 
In de zondagsbrief van vorige week heeft u kunnen lezen dat de beroepingscommissie advies heeft uitgebracht aan 
de kerkenraad. Hierna is de kerkenraad digitaal bij elkaar gekomen en heeft het advies van de beroepingscommissie 
overgenomen. Dat betekent dat we nu een kandidaat hebben! 
Wat nu volgt is allereerst een kennismaking tussen kerkenraad en kandidaat. Daarna kan er een beroep worden uit-
gebracht. Vanaf dat moment kan de kerkenraad de naam van de kandidaat bekend maken aan de gemeente. 
Tegelijkertijd is de kerkenraad aan het nadenken hoe we het proces in coronatijd gaan vormgeven. We houden u op 

de hoogte. 

http://www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria


Predikant:  onze gemeente is vacant 
Invalpredikant: 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: 
Teus Verkuil; tel. 0180-663287 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Inleveren kopij Ontmoeting: (t.b.v. juli/aug. nummer) 
uiterlijk dinsdag 16 juni 2020 voor 18:00 uur 

• Verhaal van de zondag 
 
In veel kerken wordt vandaag volgens rooster gelezen uit Johannes 10. Daar vergelijkt Jezus 

zichzelf met de deur van de schaapskooi. Die deur was uiterst belangrijk. Door die deur konden 

de schapen naar binnen. Naar de veiligheid en bescherming. Buiten blijven in de nacht was te 

gevaarlijk. Allerlei roofdieren en dieven vormden een bedreiging. Maar in de ochtend gingen de 

schapen weer naar buiten, opgehaald door de herder die hen meenam naar de weiden om te 

grazen.  

Door een deur kun je ergens binnengaan, maar ook weer naar buiten. Ook wij sluiten ’s avonds 

de deur van ons huis. Thuis voelen we ons veilig. In deze tijd speelt dat extra als we denken aan 

de oproep: blijf thuis om verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Maar 

tegelijk vinden we het ook moeilijk om altijd maar binnen te zitten. We willen ook graag naar bui-

ten, het leven in, anderen ontmoeten of gewoon: boodschappen doen. Ieder mens heeft behoefte 

aan rust en veiligheid, maar ook aan voldoende vrijheid en voedsel. 

Wat zegt het dan als Jezus zichzelf de deur noemt?  

Kort gezegd: Als Hij de deur is voor zijn schapen, voor zijn gemeente, voor ieder van ons per-

soonlijk, dan mogen we telkens weer vinden wat we nodig hebben. Soms is dat geborgenheid en 

bescherming, dan weer volop ruimte en open weidegrond. Soms is dat naar binnen keren, dan 

weer naar buiten gericht zijn. Alles op zijn tijd. Hij is de toegang tot rust en bescherming en tege-

lijk ook een bron van leven. Bij Hem kun je terecht als je je klein voelt en kwetsbaar. Bij Hem vind 

je vreugde en levensmoed. Hij opent voor ons de weg naar God.  

Jezus: de deur. Hij die enerzijds bescherming biedt, en anderzijds ook een doorgang is naar wei-

degrond, naar leven. 

Een goede, levensvolle zondag toegewenst!     Jacqueline van Sprang 

• Agenda: Alle activiteiten, met uitzondering van de kerkdiensten via de website van de kerk en eerder ge-
noemd Live-Concert vanuit de Grote– of Johanneskerk, zijn vervallen in verband met het coronavirus. 

   2 

• World Servants serie: Road to Malawi! 
Kijk vandaag om 11.00 uur weer naar de nieuwe aflevering van de serie Road to Malawi.  www.worldservants.nl/rtm  

• Live-uitzendingen van de kerkdiensten 
 
N.a.v. de vele positieve reacties op kunnen volgen van de live-uitzending van de Paasdienst in de Grote- of  
Johanneskerk heeft de kerkenraad besloten om hier vervolg aan te geven. 
De dienst van vandaag is opgenomen in de Ichthuskerk met de hoop dat het geluid hier beter zal zijn.  
De komende week zal de dienst geëvalueerd worden zodat we een besluit kunnen nemen over de komende dien-
sten; blijven we onze eigen diensten uitzenden of volgen we ds. Gerben van Manen in de Schenkelkerk.  
We houden u op de hoogte. 
De dienst van vandaag is rechtstreeks te bekijken en te beluisteren via:  
 https://www.youtube.com/watch?v=EFOtLBvXFv0,  
of natuurlijk via onze website: 
 www.pkn-lekkerkerk.nl 
Wilt u de andere diensten nog eens terugkijken dan kan dat via ons eigen YouTube-kanaal:  
 https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw  

http://www.worldservants.nl/rtm
https://www.youtube.com/watch?v=EFOtLBvXFv0
http://www.pkn-lekkerkerk.nl
https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw

