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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 4 oktober -  jaargang 21  no. 40 

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 

   Israëlzondag 
Voorganger:  ds. Rob Maas 
Organist:  Elise Kreuk 
Cantor:  Sarah Berghuis   
Schriftlezingen: Jesaja 5: 1-7 en Matteüs 21: 33-46  
Luisteren naar: Psalm 67: 1, 2 YouTube;  
   Cantor: NLB 412: 1, 3; NLB 451: 1, 2; NLB 841: 1, 2; 
   Cantor:  NLB 993: 1,  5,  7 
Gesproken door Gemeente:  NLB 993:   3,  6           zie achterzijde 
Luisteren naar: NLB 868: 1, 2, 5 YouTube 
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  PKN Kerk en Israël IBAN: NL10 ABNA 0444 444 777 
      o.v.v. Kerk en Israël 

De dienst volgende week, 11/10, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk 
Voorganger: ds. Hester van Briemen-Cammeraat,  
                      Capelle aan den iJssel 

Trek de stoute schoenen aan! 

Neem een moedig besluit en meld je 
aan als nieuw lid van de kerkenraad of 
voor een andere jou passende taak. 
Neem contact op met ds. Rob Maas,  
één van de kerkenraadsleden of met  
de scriba.    Telefoon of e-mail: zie linksonder. 

Gemeentezang 
 

Vanwege de grote toename van het aantal 

corona besmettingen heeft onze regering af-

gelopen week extra maatregelen afgekondigd. 

Ook de protestantse kerk heeft haar regels 

aangescherpt. Omdat wij deze regels volgen 

zullen wij vanaf heden als gemeente niet meer 

samen zingen. In plaats daarvan worden de 

liederen via YouTube ten gehore gebracht en 

getoond op de beamer of worden voorgezon-

gen door de cantor.  

Fijn dat we op deze manier in deze corona tijd 

toch samen de kerkdienst mogen beleven. 

Israël - Leren door ontmoeting en dialoog  
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel 
element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse 
wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-
christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme 
centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen 
de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke ge-
meenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ont-
moetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetpro-
ject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De 
Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse ge-
meenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk huma-
nitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte 
maakt al deze activiteiten mogelijk.  

Ziekenhuisopnamen e.d. 
 

Mw. P.F. (Nel) Broere-van Sprang 
Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda 
 

Voorheen waren we gewend om op de eerste zondag van de maand een 
kaart te sturen aan gemeenteleden in ziekenhuis of verpleeghuis buiten 
Lekkerkerk. Ieder kon dan in de kerk zijn/haar naam op een grote kaart 
schrijven. Door de coronacrisis en het wegvallen van de kerkdiensten 
kon dit niet meer. Hoewel we wel weer naar de kerkdiensten kunnen lijkt 
het ons onder de gegeven omstandigheden niet verstandig om deze 
'oude' gewoonte onveranderd weer op te pakken. Wat we nu doen is wel 
een kaart sturen, maar dan met een groet namens ons allen. Dat wordt 
vanuit de DVO geregeld door Annie van Zwienen. Deze zondag gaat er 
een kaart naar Mw. P.F. Broere-van Sprang en naar:  
 

- Dhr. H. Janssen, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek 
 

- Mw. R. Broere-Slingerland, Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 
2821XL Stolwijk 
 

- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf, Verpleeghuis 'De Westerweeren'  
Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht 
 

- Sanne de Heer,         Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen 
- René de Jong,         Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht 
- Gerard Jan van Vliet,   G.J.v.Heuven Goedhartweg  2, 2871 AZ  Schoonhoven 
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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 Twijnstraweg 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 opgehaalde 
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. Vanaf 3 oktober kan ook oud 
papier op zaterdagochtend ingeleverd worden.  
Onze kerkelijke gemeente gaat vanaf nu hierin meedraaien. Eén van 
onze vrijwilligers is altijd op zaterdagochtend aanwezig. 
U kunt in het vervolg op alle genoemde ochtenden papier inleveren,  
omdat de totale opbrengst toch wordt verdeeld op basis van het gewicht 
van het ingezamelde papier in de afgelopen jaren. 
  

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

Twijnstraweg. 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. 

Lied 993 gaat als volgt: 
 

couplet 1: cantor 
 

couplet 3 wordt gesproken door de gemeente: 
 

  't Westen en het Oosten, 
   voor- en nageslacht, 
   om zijn Naam te troosten 
   zijn zij aangebracht; 
 

couplet 5: cantor 
 

couplet 6 wordt gesproken door de gemeente: 
 

   want Hij zal verzoenen 
   wat vijandig is, 
   nieuwe namen noemen, 
   voor een oud gemis; 
 

couplet 7: cantor 

Zinzondag VVP 
 

Op zondagmiddag 11 oktober speelt op uitno-
diging van de VVP Paulina Seebregts haar 
vertelvoorstelling over “Maria”. 
 

‘Het was een gewone maandag als alle andere. 
En toch had ze daar ineens op de stoep gestaan 
in een blauwe mantel, witte sportschoenen en 
een witte sjaal om haar haar. In de ene hand een 
tas en in de andere hand een koffer. Het bleek 
niemand minder te zijn dan de Heilige Maagd 
Maria’.  
Wat zou jij doen? De vrouw die de deur had 
opengedaan liet haar binnen. Dat werd het begin 
van een ongewone week. Maria zit vol met verha-
len zo blijkt algauw. Zo leert de vrouw over haar 
bijzondere gast maar ook over de twijfel en het 
geloof in zichzelf en het leven. 
Muzikaal wordt de voorstelling begeleid door  
Jopie Jonkers, harpiste/zangeres.  
De voorstelling vindt plaats in onze Grote- of  
Johanneskerk. Aanvang 15.00 uur.  
Net zoals bij onze kerkdiensten zijn dezelfde  
coronamaatregelen van toepassing. 
De toegang is gratis, maar wel is er na afloop een 
open schaalcollecte. 

Agenda: 

 Wat nog wel doorgaat: 

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

Zondag 11 oktober, 15:00 uur Zinzondag VVP, zie rechtsboven. 

Even geen inloopochtenden meer 
In verband met het snel oplopende aantal corona-besmettingen en ook 
vanwege het dringende advies van de landelijke kerk (PKN) om buiten 
de kerkdiensten geen andere activiteiten te organiseren, kunnen we 
tijdelijk op vrijdagmorgen in de Ichthuskerk geen inloopochtenden orga-
niseren. 
  

Tijdelijke stop zondagsschool 
Ook de zondagsschool stopt tijdelijk in verband met het weer oplaaien 
van het coronavirus. 
  

Vrouwenvereniging ‘Priscilla’ 
Ook de vergadering aanstaande woensdag gaat niet door. 
 

Wijziging preekrooster 
In Ontmoeting staat nog vermeld dat volgende week zondag  
ds. Gerben van Manen zal voorgaan, maar hij moest helaas afzeggen. 
In zijn plaats komt ds. Hester van Briemen (ook uit Capelle a/d IJssel) 

Samen kerk, samen sterk 

Al een aantal weken zie je de oproep in de 
zondagsbrief: kerkenraad zoekt ambtsdra-
gers. 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 ande-
ren door, dan kunnen we hen gaan vragen. 
En als u zelf twijfelt, laten we dat dan samen 
bespreken. Daar leren we van en misschien 
kunnen we een taak vinden die bij u past of 
kunnen we u vragen een taak te gaan verrich-
ten, 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 ie-
der ander kerkenraadslid. 

Ds. Rob Maas 


