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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

19 juli 2020, jaargang 21, no. 29 

De dienst van deze morgen, Schenkelkerk 
 

Voorganger:  ds. mw. C.M. Baggerman-van Popering 
   Krimpen aan den IJssel 
Schriftlezing: Genesis 12: 1 t/m 9 
Zingen:    NLB 63: 1,2; 103e (eng., ned., eng.); 117a: 1,2; 
   802: 1,3,4,5 en 6 (mel. Joh de Heer); 422: 1,2,3 
Liturgie:  zie op de site van de Schenkelkerk: 
   http://schenkelkerk.nl/index.php/kerkdienst-live  
Collecten:   zie kader hierna 
 
Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente 
   naar dhr. J (Joop) van Loon 
 
  er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan 
   naar dhr. D.A. (Dick) Oskam 

De dienst volgende week, 26/7, Schenkelkerk 
 

Voorganger: ds. F. Bos, Gouda 
 
 
 

ZIEKENHUISOPNAMEN e.d. 
 

• Opgenomen in het ziekenhuis: 
Mw. T.  Littel-den Boon, Piersonstraat 1, Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda. 

• Verhuisd: 
Mw. M.M. Polderman de Jong-Ansink is vanuit het verpleeghuis in Rotterdam verhuisd naar de Breeje Hendrick,  
                  afdeling Grutto. 
 

• Thuisgekomen: 
- Dhr. D.A. (Dick) Oskam, De Elzen 27, is thuisgekomen na revalidatie in Gouda. 

 

• Kerkcollecten 

Maak uw bijdragen voor één of meerdere weken over op de bankrekeningen van de volgende 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 week bestemd voor plaatselijke evangelisatie.  

Uw bijdrage kunt u overmaken naar de bankrekening van de evangelisatiecommissie bij de Regiobank:   
       NL30 RBRB 0827 9855 76 o.v.v. collecte 19 juli 2020.  
 

Helpt u mee de collecteopbrengsten op het normale peil te houden? Maak a.u.b. regelmatig iets over! 

 Voor de volgende diensten en de 

uitzendingen zie onderaan. 

• Live-uitzendingen 

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  

• De volgende diensten 

Evenals vandaag vieren we volgende week de dienst samen met de Schenkelkerk in Capelle aan den IJssel. Beide 

diensten worden direct uitgezonden. 

Vanaf zondag 2 augustus willen we weer starten met diensten die bezocht kunnen worden. Het voornemen is alle 

diensten te houden in de Grote- of Johanneskerk. Hier kunnen meer bezoekers komen.  

• Geboortebericht 

Op 7 juli is Zoë Mudde geboren. Zij is de dochter van Steven en Daniëlle Mudde en het 

zusje van Noëlle. Adres: De Eendracht 36, 2931 HV Krimpen aan de Lek. 

Wij feliciteren hen en ook de grootouders Gretha en Gerrit Mudde van harte en wensen 

hen veel geluk. 

http://schenkelkerk.nl/index.php/kerkdienst-live
http://www.pkn-lekkerkerk.nl
http://www.pkn-lekkerkerk.nl
https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw
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Predikant:  m.i.v. 6 september ds. Rob Maas 
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 (juli): 
Jan Schep; tel. 0180 661329 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Inleveren kopij Ontmoeting: 
uiterlijk dinsdag 25 augustus 2020, voor 18:00 uur 

• Agenda: 
 

Lange tijd zijn vrijwel alle activiteiten vervallen in verband met het coronavirus. Heel voorzichtig worden nu weer een 
aantal activiteiten hervat en hopelijk zullen dat er na de vakantie meer zijn. Wanneer u iets te melden hebt voor de 
agenda, stuur dat dan voor vrijdagavond 18:00 uur naar zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl. 

• Speurtocht 
 

In januari 2021 zullen we in de kerkenraad afscheid nemen van onze preses, onze beide jeugd-

ouderlingen en twee ouderlingen. In een kerkenraad van in totaal 15 personen is dat een flink 

deel. Dat wetende beginnen we vroeg met onze speurtocht: heeft u zin om mee te doen in een 

enthousiast team waarin we weer een frisse start maken met een nieuwe dominee?  

Of mocht u tijdens de speurtocht iemand vinden waarvan u denkt dat diegene ook mee zou wil-

len bouwen aan onze gemeente? 

Meld u dan aan bij één van onze kerkenraadsleden of meld u bij onze scriba via telefoonnummer 

660607 of via mail naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl. Alleen samen kunnen we elkaar helpen. 

• Verhaal van de zondag 

bij Mat 13: 24-30 en 36-43 

Vorige week lazen we de gelijkenis van de zaaier. Het verhaal wat voor vandaag op 

het leesrooster staat lijkt hier wel op. Ook hier gaat het over een akker die inge-

zaaid wordt. Met goed zaad. Maar er wordt ook slecht zaad bij gestrooid. Jezus 

noemt in dit verhaal het goede zaad de kinderen van het koninkrijk en het slechte 

de kinderen van het kwaad. Beide groeien samen op. Zijn ze te onderscheiden? 

Zitten ze elkaar in de weg? Je kunt je ook afvragen: wat voor zaad ben ik?  

Of: wat ontkiemt er in mij? Welk gewas krijgt bij mij de ruimte op te groeien? 

Het volgende verhaal sluit hierbij aan: 

Op een avond vertelde een oude indiaan aan zijn kleinzoon over de strijd die zich 

binnenin mensen afspeelt. 

Hij zei: “Mijn zoon, de strijd gaat tussen twee ‘wolven’ binnen ieder van ons. De ene 

heet Kwaad. Het is woede, afgunst, jaloersheid, verdriet, hebzucht, arrogantie, zelf-

medelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugen, valse trots, superioriteit en 

ego. De andere heet Goed. Het is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederig-

heid, vriendelijkheid, trouw, medeleven, grootmoedigheid, waarheid, compassie en 

geloof.” 

De kleinzoon dacht er even over na en vroeg dan aan zijn grootvader: “Welke wolf 

wint?” De oude indiaan antwoordde eenvoudig: “Diegene die jij voedt.” 

Laten we bidden of God ons helpen wil het onderscheid te zien tussen goed en 
kwaad. Om het goede in ons te voeden en het kwade weg te halen uit ons bestaan.  

           Jacqueline van Sprang 

mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl

