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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 29 november -  jaargang 21  no. 48 

Dienst bijwonen? Deze zondag OOST. Niet aanmelden, wel registreren. Neem s.v.p. een ingevuld strookje 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, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 
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 (november): 
Marijke Versluis; tel. (0180) 663723 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Inleveren kopij Ontmoeting: 
        zie Kerkwijzer, bladzijde 13 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

   Eerste Adventszondag 

Voorganger:  ds. M.A. Gouwens-de Gier, Schoonhoven 

Organist:  Arie Versluijs 

Cantor:  Sarah Berghuis     

Schriftlezing: Lucas 1 : 5 – 25 

Luisteren naar: NLB 85: 1,3 ;   NLB 444: 1, 2 ; NLB 463: 1, 2, 6, 7, 8 ; 

   NLB 445: 1 ;    NLB 464: 1, 3 ; NLB 438: 1, 4 

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  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 

3e collecte voor Kerk in Actie , Kinderen in de Knel, zie hiernaast.  

U kunt uw gift overmaken op  IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 

  t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.  Collecte Advent Kinderen in de Knel  

 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente  

naar dhr. C. (Kees) van der Graaf 

 

Thuisgekomen uit het ziekenhuis 
 

mw. M.K. (Ina) Schep-Mudde 

De dienst volgende week, 6/12, 10:00 uur 
       Grote– of Johanneskerk 

       Tweede Adventszondag 

       Heilig Avondmaal  (z.o.z.) 

Voorganger:     ds.  Rob Maas 

  WEST      

Kinderen zijn meer dan welkom in de kerk! 
  

Als kerkenraad willen we graag dat de kinderen bij alle erediensten 

aanwezig kunnen zijn. 

Daarom hebben we besloten dat kinderen t/m 12 jaar en hun ouders, 

broers en zussen elke kerkdienst van harte welkom zijn en de oost/west-

verdeling dus niet op hen van toepassing is. 

Ondanks de beperkte leiding, wil de kindernevendienst elke zondag 

kindernevendienst blijven verzorgen voor de kinderen in de kerk. 

Ook zullen ze weer het adventsproject gaan doen ter voorbereiding van 

de kerst. Zie hiernaast. 

Als kerkenraad willen wij de leiding van de kindernevendienst hartelijk 

bedanken voor hun inzet bij zowel de reguliere de bijzondere diensten 

(o.a. kinderdienst, kinderkerstdienst). 
 

Namens de kerkenraad, 

Richard den Ouden – jeugdouderling 

  

PS. De kindernevendienst is op zoek naar extra leiding.  

       Dus neem gerust contact met hen op, als u wilt helpen. 

Agenda 
 

Er zijn geen agendapunten te melden. 

Oekraïne  -  School van onze Dromen  

  biedt kinderen veiligheid  

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie 

voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale 

zorg en onverschillig personeel. De directrice van 

het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders 

en richtte de School van onze Dromen op.  

Deze school zet zich in om het onderwijs in inter-

naten positief te veranderen. Ze trainen perso-

neelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie 

kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders 

of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe  

onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de 

creativiteit van de kinderen bevorderen.  

Breng licht in het leven van deze kinderen met 

deze adventscollecte.  

Adventsproject kindernevendienst 
 

Deze zondag starten we met het adventsproject.  

Dit jaar is het thema: “Ik zie de toekomst in jou”.  

Op weg naar kerst laat God ons zien welke toe-

komst Hij voor ogen heeft voor de wereld. God 

stuurt steeds een engel naar de wereld met een 

boodschap. Engelen zijn als een spiegel voor de 

mensen. Als we luisteren naar de boodschap die 

de engelen hadden voor Zacharias, Maria, Jozef 

en de herder, horen we dat die boodschap ook 

voor ons is. Wij zien Gods wil en zijn plan om zijn 

Koninkrijk ook te laten komen in ons leven. 

Voorin de kerk zal een spiegelwand komen te 

staan met een engel. Elke week komt daar een 

ander bijbelfiguur bij te staan. Zij gaan ons helpen 

om Gods liefde voor ons beter te gaan zien, te  

begrijpen en erin te geloven.  

We zouden het heel leuk vinden als jullie elke 
week bij de spiegel komen kijken!  
Mocht je een keer niet naar de kerk kunnen ko-
men, kun je ook het project thuis volgen. Je kunt 

thuis ook je eigen spiegelwand met de bijbel- 
figuren maken. Alles is terug te vinden op: 
www.vertelhetmaar.nl. 

De diensten daarna: 

13 december: Lekkerkerk OOST 

20 december: Lekkerkerk WEST 

Meer informatie 

volgende week. 
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PG Lekkerkerk op Facebook, Instagram en WhatsApp 

Sinds kort proberen we als kerkenraad de gemeente ook op 
de sociale media ruimte te geven. Er is een Facebookpagina 
(Protestantse Gemeente Lekkerkerk) en een Instagram- 
profiel (pglekkerkerk) gemaakt. Daarmee kunnen berichten  
en evenementen eenvoudig met een bredere groep belang-
stellenden worden gedeeld. Daarnaast is er ook een  
WhatsApp-groep gemaakt (PG LekkerKerk groep) om indien 
nodig informatie en ideeën te delen, vragen te stellen en  
oproepen te doen. Alleen beheerders kunnen berichten  
plaatsen om te voorkomen dat de groepsleden worden  
overstelpt met reacties op berichten. Wordt een reactie gevraagd 
dan kan dat rechtstreeks naar degene die een bericht plaatst.  
We hopen op deze manier de betrokkenheid op elkaar  
te vergroten en iedereen die geïnteresseerd is in de  
activiteiten van de PG Lekkerkerk te bereiken. 

 

Lichtpuntje in Advent 

Als eerste lichtpuntje deze week 'Luistertroost' 
een serie podcasts van de website Kerkliedwiki. 

Iedere woensdag een Lied uit het Liedboek met een korte 
overdenking. Ongetwijfeld zullen in Advent Adventsliederen 
centraal staan. Dus kom even een moment tot rust (3 tot 6 
minuten) en leer ook wat bij over een lied. De podcast is 
direct af te spelen via de website 
https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost 

Kerstkaartjes voor World Servants 
 

Met de feestdagen in aantocht verkoop ik zelf ontworpen 

kerstkaartjes voor het World Servants project in Ecuador.  

Een setje kaartjes bestaat uit 2 verschillende ontwerpen met 

daarvan ieder 5 kaartjes (dus in totaal 10 kaartjes) en kost €10.  

De opbrengst is voor het project in Ecuador waar we mee 

gaan helpen met de bouw van een cacaoverwerkingscentrum. 

Door de komst van dit centrum kunnen de lokale boeren een 

betere kwaliteit cacao leveren, en dit voor een eerlijkere prijs 

verkopen.  

Kaartjes bestellen kan via geef.ws/kerstkaart of door even te 

bellen naar 0180-664132. De kaartjes worden dan in 

Lekkerkerk thuisbezorgd.  

Inleveren kopij voor de zondagsbrief 
 

Op de voorzijde van dit blad kunt u lezen dat inleveren van 

kopij mogelijk is tot vrijdagavond 18:00 uur.  

Stuur haar bij voorkeur naar zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl  

De meeste kopij kan (ruim) voor die tijd aangeleverd worden 

en dan is er voldoende tijd om die te verwerken. 

Wanneer een bericht echter daarna komt en toch geplaatst 

moet worden, dan verzoek ik u dringend mij even te bellen: 

(0180) 661288. 

Op zaterdagmorgen, rond kwart voor tien (9:45u) wordt de 

zondagsbrief afgerond en daarna afgedrukt, zo nodig  

gevouwen, bezorgd en in de kerk klaargelegd. 

N.B. In de Kerkwijzer staat onder het kopje Zondagsbrief 

mijn e-mailadres verkeerd (blz. 14). 

Het moet zijn c.mudde44@ziggo.nl 
 

Kees Mudde 

Dit zijn de kaartjes. Op de afgedrukte zondagsbrief zijn ze in 

grijstinten weergegeven, maar in werkelijkheid zijn ze in kleur. 

Alvast bedankt! Rozan Klerk. 

6 december viering Heilig Avondmaal 

Volgende week is er een viering van het Heilig Avondmaal 
voor gemeenteleden uit WEST. Kunt u niet in de kerk aan-
wezig zijn dan kunt u thuis deelnemen aan de Maaltijd van 
de Heer. Om het eerbiedig en met aandacht te doen kan 
het helpen om thuis brood en wijn klaar te zetten (mooi bord 
en glas) op een gedekte tafel. U kunt daar een kaars bij 
aansteken en zo de geestelijke verbondenheid met elkaar 
beleven. Als het kan, nodig dan iemand bij u thuis uit om 
het toch samen te kunnen vieren. 

Ds. Rob Maas 

Met de dominee op weg naar Kerst 

Vanaf 1 december zal dominee Rob Maas dagelijks 
(uitgezonderd zondagen) een kort filmpje met een  
Adventsgedachte plaatsen in de WhatsAppgroep  
'Advent Lekkerkerk'. Wil je die ook zien en horen,  
meld je dan aan met je mobiele telefoonnummer. 

Het hele gedicht luidt:  
 

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen. 

Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet, 

ik ben maar een paar regels op een schutting in de stad. 

Bedankt dat u mij leest.  

Ik heb alleen de woorden waar ik uit besta. 

Het zijn: houd moed, heb lief,  

wees eerlijk, geef nooit op –  

als het slecht gaat, zal het beter gaan.  

Dit blijkt een 
stukje te zijn 
van een  
gedicht van  
de Utrechtse 
dichter Ingmar 
Heytze. 
Het gedicht  
staat op de  
zijgevel van  
een huis in 
Leidsche Rijn. 

Op de hoek van de Ichthuskerk staat sinds kort een vlag 

met het opschrift “houd moed  heb lief” 

http://geef.ws/kerstkaart

