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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 27 september -  jaargang 21  no. 39 

Dienst bijwonen? U hoeft u niet aan te melden, maar u moet u registreren. Neem s.v.p. een pen mee. 

Live - en ook eerdere uitzendingen: Ga naar www.pkn-lekkerkerk.nl, klik op ‘Live uitzending’ en vervolgens op de lange onderstreepte oranje-gele link.  

 

Predikant:  ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
   e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
   vaste vrije dag: woensdag 
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095 
   e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
   vaste werkdag: dinsdag 
Scriba:  mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 
   2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607 
   e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal; (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk ((september): 
Teus Verkuil; tel. (0180) 663287 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Inleveren kopij Ontmoeting: 
uiterlijk dinsdag 20 oktober 2020, 18:00 uur 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

Voorganger:  ds. S.C. de Jong, Berkenwoude 

Organist:  Elise Kreuk 

Cantor:  Mariët Kroondijk 

Schriftezingen: Jesaja 52: 1- 6 en Marcus 6: 6b - 13  

Zingen:  Intochtslied  Psalm 146: 1, 3 en 4  

Luisteren naar: Psalm 150: 1 en 2 (cantor);  Psalm 91a: 1, 2, 3 (YouTube) 

   NLB 422: 1, 2, 3 (cantor);     NLB 793: 1, 2 (YouTube) 

Zingen:   Slotlied NLB 675: 1, 2 en Amen 

Liturgie:  zie op de site van de kerk 

Collecten:  

1e collecte voor de kerk naar  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

2e collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 

      o.v.v. 2e collecte  

3e collecte voor Kerk in Actie Zending IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457  

      o.v.v. projectnummer Z 00400 

 

De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië. Uitzichtloos en rampzalig 

is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep 

op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen 

Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij 

hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat 

zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij 

zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.  
 

 

 

Bloemen: 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente  
naar mw. M.K. (Ina) Schep-Mudde     
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan 
naar mw. S. (Saskia) Reijm-Bouman  
 

De dienst volgende week, 04/10, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk 

Israelzondag 
Voorganger: ds. Rob Maas 

Ziekenhuisopnamen e.d. 

Mw. P.F. (Nel) Broere-van Sprang 
Groene Hartziekenhuis ,Postbus 1098, 2800 BB Gouda 
 
Thuisgekomen:   
Mw. M.K. (Ina) Schep-Mudde  

 

Die pet 
past ons 
allemaal! 
 
 

Met z’n allen 
zijn we verantwoordelijk voor de goede 
gang van zaken in onze kerk. 
 
Neem óók die verantwoordelijkheid op je! 
Meld je aan als nieuw lid van de kerken-
raad of voor een andere, jou liggende 
taak. 
Neem contact op met één van de  
kerkenraadsleden of met de scriba via 
telefoonnummer 660607 of via mail naar 
scriba@pkn-lekkerkerk.nl. 

Vanavond, Grote– of Johanneskerk, 18:30 uur 

  Sunday Night Hour 
Spreker: Diederik van Os 

Band:  ‘Prijs Hem’ 

Thema: ‘Wees Gerust’ 
 

Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd. 

Het eerste en laatste lied zingen we met elkaar. 

We kunnen van de overige liederen genieten door te 

luisteren naar de band. Helaas is er dit keer 

geen koffie/thee/limonade. Wel kan er natuurlijk 

buiten, op afstand, nagekletst worden. 

We zien jullie graag en neem gerust iemand mee! 
 

 Zie ’Wie helpt er even mee?’ aan ommezijde. 

 

Voor de Sunday Night Hour diensten willen we 

jullie vragen een enquête in te vullen. 

Hiermee kunnen we in kaart brengen hoe jullie 

over de SHN diensten denken. 

Middels deze uitslag kunnen we kijken, hoe we  

de diensten nog aantrekkelijker kunnen maken. 

https://tinyurl.com/y38ugv6a 

Namens het SNH commissie, alvast bedankt.  

Agenda: 
 

Iedere vrijdag 10:00 - 12:00 uur inloopochtend in de Ichthuskerk 

Maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag 09:00 - 11:00 uur oud papier inleveren 

 Zie ‘Oud papier inzameling Lekkerkerk’ aan ommezijde. 

Iedere zondag 14:00 uur zondagsschool 

mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl
https://tinyurl.com/y38ugv6a
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Oud papier inzameling Lekkerkerk  
centraal op terrein voormalige ANBO (nu SWSL). 
 

De gemeente Krimpenerwaard streefde al enige tijd naar harmonisering 
van de inzameling van het oud papier. 
In overleg met de oud papier inzamelaars in Lekkerkerk is nu besloten 
één lokatie voor het oud papier in te richten, op het terrein van de voor-
malige ANBO (nu Stichting Welzijn Senioren Lekkerkerk, SWSL) op de hoek 
van de Twijstraweg en de Dammestraat nabij de brandweerkazerne. 
 

Gebruik wordt gemaakt van containers en een kraakperswagen voor 
het karton. De opbrengsten worden verdeeld op basis van de opgehaal-
de tonnen papier gedurende de afgelopen jaren. 
Doordat het milieupark kostenverlagend werkt wordt de opbrengst voor 
de verenigingen en kerken verbeterd. 
 

Sinds 3 augustus jl. wordt door de SWSL op maandag-, donderdag- en 
vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur uitsluitend nog op dat terrein oud 
papier ingezameld. De Hervormde gemeente ’t Venster en de voetbal-
vereniging Lekkerkerk sluiten daarbij aan. Met ingang van 3 oktober a.s. 
zal ook oud papier op zaterdagochtend ingeleverd kunnen worden. 
  

Met ingang van zaterdag 3 oktober a.s. gaat ook onze kerkelijke  
gemeente hierin meedraaien. Eén van onze vrijwilligers is altijd op  
zaterdagochtend aanwezig. 
Mocht dit onverhoopt op zaterdag 3 oktober toch nog niet geregeld zijn, 
dan is onze gebruikelijke container nog open. 
U kunt in het vervolg op alle genoemde ochtenden papier inleveren, 
omdat de totale opbrengst toch wordt verdeeld op basis van het ingeza-
melde aantal kilo’s in de afgelopen jaren. 
  

Na vele jaren komt er dus een einde aan de eigen container aan de 

Twijstraweg. We willen iedereen, maar vooral Joop Schouten,  
bedanken voor de vele tijd en energie die ze in de inzameling hebben 
gestoken. 
  

Marius Slingerland en kerkrentmeesters. 

 
Wie helpt er even mee? 
 

Vanavond om 18.30 uur is weer een Sunday 
Night Hour-dienst. In verband met de corona-
crisis is het daarom noodzakelijk na de och-
tenddienst wat schoonmaakwerkzaamheden 
uit te voeren in de Grote- of Johanneskerk, 
zoals met een doekje over de banken.  
Wanneer we dat met een paar mensen samen 
doen is het een kleine moeite. 
Doet u na afloop van de ochtenddienst even 
mee? Bij voorbaat dank! 
  

Voor en na de dienst coördineren enkele ker-
kenraadsleden het corona-proof naar binnen 
gaan en weer verlaten van de kerk. Graag ziet 
de kerkenraad dat ook andere gemeenteleden 
dit op zich willen nemen. Het vraagt niet veel 
tijd en zoals bij alles . . . vele handen maken 
licht werkt. 
U kunt zich aanmelden bij één van de kerken-
raadsleden. 

Samen kerk, samen sterk 

Al een aantal weken zie je de oproep in de zondagsbrief: kerkenraad zoekt 
ambtsdragers. En de kerk zoekt mensen die de handen uit de mouwen willen 
steken. Ik ben nog maar net predikant in deze actieve gemeente en wil met u 
samen werken aan een sterke kerk. Hoe die er precies uit gaat zien beslissen 
we samen en daarom de vraag: doet u mee? Misschien denkt u, een ander 
zal het wel doen of een ander kan het beter. Geef dan in ieder geval de naam 
of namen van die anderen door, dan kunnen we hen gaan vragen. En als u 
zelf twijfelt, laten we dat dan samen bespreken. Daar leren we van en mis-
schien kunnen we een taak vinden die bij u past of kunnen we u vragen een 
taak te gaan verrichten, hoe klein ook. Want samen zijn we kerk, samen zijn 
we sterk, dus laat van u horen! Dat kan bij mij, ds. Rob Maas, bij de scriba of 
ieder ander kerkenraadslid. 

Ds. Rob Maas 


