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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

14 juni 2020, jaargang 21, no. 24 

De dienst van deze morgen, Schenkelkerk: 

Voorganger:  ds. Gerben van Manen 
Organist:  Jan Vermeulen 
Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7-11 
Liederen: NLB 314, Hemelhoog 433 & 715: 1,4+5, ‘Het inspirerende 
  lied’: Denk dan aan mij, o Heer, NLB 838: 1+4 
Collecten:  zie kaders hierna 
Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente  
  naar mw. B.M.Benschop-Bot, Koninginneweg 50f. 

De dienst volgende week, Ichthuskerk 
Voorganger: ds. mw. L.J. Koning-Polet, 
Gouda 

 
 

 
Er zijn bloemen uit het  
Jan van Zwienenfonds  
gegaan naar Sanne de Heer, zie verder. 

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, 2743 LS Waddinxveen 
          Sanne werd gisteren (13 juni) 16 jaar! 

- René de Jong,           Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht 

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

• Ziekenhuisopname:  
    Groene Hartziekenhuis,  
Postbus 1098, 2800 BB Gouda:  
Dhr D. Oskam, De Elzen 27. 
Hij zal waarschijnlijk maandag voor revalidatie 
naar de Ronssehof gaan:  
Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda 

• Diensten en live-uitzendingen in juni 

Omdat het opnemen en uitzenden van de diensten vanuit de Ichthuskerk door een klein groepje mensen wordt ver-

zorgd is er voor de maand juni gekozen om twee diensten zelf uit te zenden en voor twee diensten ds. Gerben van 

Manen te volgen in de Schenkelkerk. In deze maand zijn nog de volgende diensten gepland: 

  21 juni Ichthuskerk,     ds. mw. L.J. Koning-Polet, Gouda 

  28 juni Schenkelkerk,  ds. Gerben van Manen 

Tip: abonneer u op het YouTube kanaal van PKN-Lekkerkerk. Het kanaal wordt dan steeds makkelijker vindbaar. 

De diensten worden op zaterdag opgenomen en zullen vanaf zondagochtend vroeg beschikbaar zijn. 

Schenkelkerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl 

Ichthuskerk:    te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl                                  en te bekijken via 

het PKN Lekkerkerk YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw  

• Kerkcollecten 

Maak uw bijdragen voor één of meerdere weken over op de bankrekeningen van de volgende bestemmingen:  

 De eerste collecte voor de kerk:  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
 

 De tweede collecte voor de diaconie: IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
 

 De derde collecte is deze week bestemd voor de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk.   

 

Dorpskerken helpen elkaar door van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat hierbij de vraag 
“Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?” Met deze collecte ondersteunt u de dorps-kerken in 
Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. Uw bijdrage kunt u overmaken naar    
        IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. Dorpskerken. 

 Voor alle uitzendingen zie onderaan. 

• Paascollecte  
De Paascollecte is dit jaar door de coronacrisis wat anders verlopen. Er zijn geen zakjes opgehaald en op u werd 
een beroep gedaan een bedrag over te maken of het zakje af te geven bij een kerkenraadslid, contactpersoon of in 
de brievenbus bij de Ichthuskerk te stoppen. 
Helaas heeft dit alles er toe geleid, dat de opbrengst aanzienlijk lager is dan voorgaande jaren. De stand is op dit 
moment € 799,80, terwijl vorig jaar ruim € 2.800,00 werd opgehaald. 
Wanneer u nog een bijdrage wilt overmaken kan dat naar  
          IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 onder vermelding van Paascollecte. 

Liturgie: 

Zie op de site  

van de kerk 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl
http://www.pkn-lekkerkerk.nl
https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw
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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 

• Agenda: Vrijwel alle activiteiten zijn vervallen in verband met het coronavirus. 
      De kerkdiensten via de website van de kerk gaan wel door. 

 

• Verhaal van de zondag 
 

Vandaag geen verhaal, maar een lied. Een lied dat geschreven is naar aanleiding van  
Mat. 9: 35-10:15. Dat is ook het Bijbelgedeelte dat voor vandaag op het leesrooster staat.  
Het lied staat niet in het liedboek dat wij gebruiken in de kerk, maar het is wel te beluisteren via 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fcp1je1Cb0A      (Ctrl + linker muisknop) 
          Of vraag Richard het te spelen, zie hieronder. 

O waar wil je heengaan?  
En kan ik je volgen?  
En hoe overleef je?  
Hoe kom je ooit aan?  
Je hebt geen bepakking,  
geen tent en geen kleding,  
geen eten, geen drinken –  
hoe kun je bestaan?  
  
O waar wil je heen gaan?  
En kan ik je volgen?  
En waarom zoek jij steeds  
een ander gehoor?  
Je twist met de machten.  
Je eet met verachten.  
Je loopt met de lamme.  
Zo ga je maar door.  

O waar wil je heen gaan?  
En kan ik je volgen?  
En wat geeft je aanzien?  
Wat geeft je krediet?  
Geen winst uit de handel,  
geen vakwerk of kunde  
geen stempel of keurmerk,  
geen kunstwerk, geen lied.  
  
O waar wil je heengaan?  
En kan ik je volgen?  
En wat is de missie  
waar jij je voor geeft?  
En wat inspireert je?  
Wat drijft je, wat sterkt je?  
En wat is de droom toch  
die jouw liefde heeft?  

Ik ga waar Ik gaan kan  
en zoek reisgenoten.  
Maar stel me geen vragen  
naar heg of naar steg,  
naar leeftocht of reisdoel  
of wie ons wil volgen.  
Maar voeg je toch bij me:  
Ik leer je mijn weg. 

Dit is een lied met veel vragen. Vragen die gesteld kunnen zijn door de leerlingen van toen.  
Maar ook vragen die wij nu zouden kunnen stellen.  
In het laatste couplet komt de Heer zelf aan het woord: “Ik ga waar ik gaan kan en zoek  
reisgenoten….voeg je toch bij me: ik leer je mijn weg”. 
 

Hoe komt dit lied binnen bij u, bij jou?  Jacqueline van Sprang 

• Uw favoriete lied gespeeld op het orgel of de vleugel van de Grote- of Johanneskerk 
 

Op Goede Vrijdag is aantal liederen gespeeld en via YouTube uitgezonden. 
Hier zijn veel positieve reacties op gekomen. 
Daarom wil ik komende zomerperiode ongeveer 2 verzoeknummers per week opnemen in de Grote- of Johannes-
kerk (op het orgel of de vleugel) zodat iedereen deze YouTube kan beluisteren. 
 

Dus: 
Geef uw favoriete lied op, uit een liedbundel naar keuze (Opwekkking, Oude Liedboek, Nieuwe Liedboek, Johannes 
de Heer, Evangelische Liedbundel, ..) 
Graag hierbij de titel van het lied, de bundel waar deze in staat en het nummer doorgeven per mail 
aan r.denouden@everyangle.com 
Als u uw mobiele nummer erbij zet, stuur ik u een berichtje als hij on-line staat (plus linkje naar YouTube). 
Erg benieuwd wat uw/jullie favoriete liederen zijn! 
  

Richard den Ouden. 

https://www.youtube.com/watch?v=fcp1je1Cb0A
mailto:r.denouden@everyangle.com
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 • Beroepingsproces 
 
Nadat er afgelopen week geen bezwaren zijn binnengekomen op de kandidaatstelling van ds. Rob Maas 
is er woensdag 3 juni jl. een beroep op ds. Rob Maas uitgebracht. Vanaf dat moment heeft hij drie weken 
de tijd om het beroep aan te nemen. 
 
Binnen deze drie weken zal er een gemeenteavond worden georganiseerd waarin predikant en gemeente 
elkaar kunnen leren kennen. I.v.m. de corona maatregelen zal dit helaas geen gemeenteavond zijn zoals 
wij die gewend zijn maar zullen we dit op een alternatieve digitale manier doen: 
 
 - Vanaf komende maandag 8 juni zal er via YouTube een filmpje beschikbaar zijn waarin  
 ds. Rob Maas zich voorstelt. Het filmpje is te bekijken via ons eigen YouTube kanaal  
 https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw 
  
 - In dezelfde week van 8 tot 14 juni kunnen gemeenteleden hun vragen aan ds Rob Maas en aan de 
 beroepingscommissie stellen. Dat kan gedaan worden door: 

een mail te sturen naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl of 
door per telefoon een Whatsapp bericht te sturen aan ds. Rob Maas op telefoonnummer  
+31 6 24 82 06 39 of 
door een brief in de brievenbus van Kerkweg 34 te doen. 
 

  - Vanaf 17 juni zal de uitzending van de digitale gemeenteavond te bekijken zijn via ons eigen  
   YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw  
    In deze uitzending zal: 

   De beroepingscommissie uitleg geven over het gevolgde proces 
   Ds. Rob Maas antwoord geven op uw vragen 
   De beroepingscommissie uw vragen beantwoorden 

  
Hiernaast vindt ds. Rob Maas het erg fijn om de gemeenteleden van onze kerk te leren kennen. Omdat 
dat in deze coronatijd niet eenvoudig is vragen we u om uzelf voor te stellen. Dat kan: 
 digitaal: stuur een filmpje via Whatsapp naar ds. Rob Maas op telefoonnummer +31 6 24 82 06 39 
  of 
 op papier: Zet een klein verhaaltje over jezelf op papier. Doe dat samen met een foto in de brieven- 
 bus van Kerkweg 34. 

• Mededeling  
 

Via deze weg wil ik jullie op de hoogte brengen van mijn beslissing om per 1 juli het duo-voorzitterschap van de  
kerkenraad neer te leggen en de kerkenraad te verlaten.  
Dit is in goed overleg gegaan met Jolanda Littel en de kerkenraad.  
Mijn beweegreden is persoonlijk; na de jaren in het kerkbestuur wil ik nu graag een stapje terugdoen.  
Dit voelt ook wel dubbel omdat ik altijd fijn heb samengewerkt met de kerkrentmeesters en in de kerkenraad.  
Dank daarvoor en ik kan alleen zeggen dat het waardevol is voor de kerk en je eigen ontwikkeling om een aantal 
jaren een steentje bij te dragen in het kerkbestuur.  
 

Bertus Kroondijk 

• De dienst van vorige week: 
 

Naar aanleiding van een vraag van een lid van onze gemeente het volgende: 
Het was zeker het voornemen het lied ‘Imagine’ te laten horen. Het was ook verwerkt in de dienst.  
Het lukte niet de dienst te uploaden naar Youtube vanwege de muziekrechten. We hadden dit nog niet eerder mee-
gemaakt, voor opwekkingsliederen gelden blijkbaar andere rechten dan voor John Lennon. 
U kunt het lied alsnog beluisteren door de volgende link te gebruiken (Ctrl + linker muisknop): 
https://www.bing.com/search?q=imagine+john+lennon&qs=HS&pq=imagine+&sc=8-
8&cvid=C77D8EFB4AF6480797468864A2630667&FORM=QBLH&sp=1  

• Felicitaties aan onze geslaagde jongeren 
 

De volgende jongeren zijn geslaagd voor hun middelbare school: 
 

 Tari Sluimer   Floor Brand 
 Marc de Jong   Rianne van Erk 
 Joris van Gelder  Ilse de Redelijkheid 
 Martijn Kroondijk  Tamara de Heer 
 

Hierbij willen wij ze als gemeente van harte feliciteren met hun bepaalde diploma, en hun veel sterkte, succes en 
Gods zegen bij hun vervolgopleiding wensen. 

https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw
mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl
https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw
https://www.bing.com/search?q=imagine+john+lennon&qs=HS&pq=imagine+&sc=8-8&cvid=C77D8EFB4AF6480797468864A2630667&FORM=QBLH&sp=1
https://www.bing.com/search?q=imagine+john+lennon&qs=HS&pq=imagine+&sc=8-8&cvid=C77D8EFB4AF6480797468864A2630667&FORM=QBLH&sp=1

