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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 6 december -  jaargang 21  no. 49 

Dienst bijwonen? Deze zondag WEST. 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 (december): 
Jan den Ouden; (0180) 662459 
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 

   Tweede Adventszondag, Heilig Avondmaal 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Organist:  Mariet Verkuil 

Cantor:  Mariët Kroondijk     

Schriftlezing: Lucas 1: 26 – 38  

Luisteren naar: Aanvangslied: Lied 19: 1 en 2 via YouTube 

 NLB 466: 1, 6, 7 ; Kinderlied ; NLB 439: 1 en 2 ; NLB 473: 1, 2, 3 

  Geloofsbelijdenis, melodie NLB 913, tekst: Mirjam Sloots, z.o.z. 

 NLB 405: 1, 3 – dominee zingt ; NLB 407b – dominee zingt 

   Slotlied: NLB 416: 1, 2, 3, 4 via 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  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
De 3e collecte is deze week bestemd voor onderhoud van de orgels. 
Wanneer we van de klanken willen blijven genieten kunnen we niet  
zonder goed onderhoud. U kunt uw bijdrage overmaken op: 
             IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. onderhoud orgels 
 
Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar  
mw. J.J.A. Polhuijs-van der Plas 
 

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan  
naar: Jeffrey van Gelder en Vincent Bazen  
(als klein teken van dank voor de enorme inspanningen  
die zij verricht hebben rondom beeld en geluid in de kerk) 
 
Ziekenhuisopnamen e.d. 
 

Dhr. P. Borsje, De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda  
Zijn vrouw, mw. G. Borsje-Stout is nu tijdelijk in de Savelberg te Gouda, 
maar verhuist komende week naar Slothove, afd. Kasteelslot, 
1e etage kamer 39A, Poorthuisstraat 23, 2861DV Bergambacht  

 We denken ook aan: 
 

- Mw. P.F. Broere-van Sprang en Dhr. H. Janssen 
Zij verblijven beiden in 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 

 

- René de Jong,         Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht 

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

 

- Sanne de Heer,         zij verblijft tijdelijk op Landgoed Hooge Burch 

(afd. Oude Rijnlaan 6-8) Spoorlaan 19, 2471PB Zwammerdam. 

(Postadres: Postbus 2027, 2470 AA  Zwammerdam) 

De dienst volgende week, 13/12, 10:00 uur                                                                                   
Grote– of Johanneskerk 

Derde Adventszondag 

Voorganger: ds. Rob Maas 

 

 

 

OOST 

Voor de kerkdiensten in december  

en begin januari zie bladzijde 3 

Kinderkerstdienst in de  
Grote- of Johanneskerk  

24 december aanvang 19:00 uur 
 

Op kerstavond zullen we weer het jaarlijkse 
kinderkerstfeest organiseren. 
Dit jaar zal een professioneel poppentheater 
optreden met de voorstelling:   

 “JE BENT WELKOM  
BIJ KONING JEZUS  
ZOALS JE BENT”. 

  

Door de coronamaatregelen mogen er een 
beperkt aantal bezoekers in de kerk zijn. 
Daarom zijn de kinderen van harte welkom 
met maximaal 1 ouder. 
Om zeker te zijn van een plekje, meld je aan  
door een mailtje te sturen naar  
                   aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl 

Graag thuis alvast een papierstrookje 
invullen met je naam en telefoonnummer  
en inleveren bij binnenkomst in de kerk.  
We bewaren deze in een envelop die na 
twee maanden wordt vernietigd. 
  

Thuis is de kinderkerstdienst ook live te 

bekijken via internet  

                   www.pkn-lekkerkerk.nl  of   

                   www.kerkdienstgemist.nl. 

mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl
https://urldefense.com/v3/__http:/www.pkn-lekkerkerk.nl__;!!ETvj9GWOF6bnm07gjzU!GsIjX77EuJJMcVLHKl98yRCdJ65SVUordtx1oq2yhdWG0xMhzcRjWAJqR9jsC8Q$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.kerkdienstgemist.nl__;!!ETvj9GWOF6bnm07gjzU!GsIjX77EuJJMcVLHKl98yRCdJ65SVUordtx1oq2yhdWG0xMhzcRjWAJq_sdIhJA$
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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. 

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. 

 

Lichtpuntje in Advent 
 

Corona Maart 2020. Het was even schakelen maar 
ik kon gelukkig aan het werk blijven en ook gezond 
en wel.  
Ergens begin juli zat ik wat op YouTube en kwam 
ik een filmpje tegen van 'Martin Mans Live'.  
Sinds die tijd kan ik drie keer per week een concert  
beluisteren en van zijn orgelspel en uitleg en  
enthousiasme genieten!  
Het heeft mijn leven veranderd, wat een goede  
herinneringen komen naar boven, ik zie en ervaar 
het met grote dankbaarheid. 

 Tel uw zegeningen. 
 Daar ruist langs de wolken. 
 Ere zij aan God de Vader. 
 Eens als de bazuinen klinken.  
  En heel speciaal:  
 O Heer die onze Vader zijt. 

(Leendert van Everdingen) 

Adventsberichten dominee Rob Maas 

In de WhatsAppgroep 'Advent Lekkerkerk' kunt  
u dagelijks (behalve zondag) tot Kerst een kort  
filmpje met een Adventsgedachte bekijken, met  
voorafgaand een lied.  
Kijk mee en meld je aan met je mobiele  
telefoonnummer. 

Vlag op de hoek van de Ichthuskerk. 

(Vervolg) 
 

Het zouden zomaar worden uit de 

Bijbel kunnen zijn, maar ze komen uit 

een gedicht van Ingmar Heytze, zie 

de zondagsbrief van vorige week. 

Ooit werd hem door een vrouw uit 

Utrecht gevraagd om een gedicht te 

schrijven om passanten een hart  

onder de riem te steken. 

Het gedicht staat al sinds 2016 op 

een huis in Leidsche Rijn. 
 

Ds. Anne-Meta Kobes te Heerenveen 

gebruikte in maart van dit jaar deze 

woorden voor de campagne  

“Houd moed. Heb lief”. Zij verwijst 

daarbij naar 1 Korinthe 13 vers 7: 

'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.  

Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.  

Door de liefde blijf je altijd volhouden' (Bijbel in Gewone Taal)  
 

Het is de liefde die ons moed geeft! 

 
Luisteren en in het hart meezingen  
Geloofsbelijdenis, melodie – NLB 913  
(Wat de toekomst brenge moge)  
de tekst is van Mirjam Sloots 
 

1. Ik geloof in God de Vader, 

Hij die heel de schepping draagt. 

Als een vriend komt Hij ons nader 

wanneer wanhoop ons belaagt. 

Hij doorgrond en kent ons leven 

en wij zijn door Hem aanvaard. 

Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden 

want wij zijn Hem alles waard. 
 

2. Ik geloof in Jezus Christus, 

Zoon van mensen, Zoon van God, 

die als broeder ons nabij kwam 

toen Hij droeg het menselijk lot. 

Hij leerde ons dienstbaar leven: 

kiezen voor de minste mens. 

Zelfs de dood hield Hem niet tegen 

want ‘verzoening’ was zijn wens. 
 

3. Ik geloof de Geest die heilig 

als een vuurgloed ons verwarmt. 

Die ons troost en steeds bemoedigt 

als het leven ons verlamt. 

Gods Geest wil ons inspireren 

zo verfrissend als de wind. 

Als een bron wil zij ons voeden 

die gemeenschap samenbindt. 
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Kerkdiensten in december en begin januari 

Op dit moment ziet het er niet naar uit dat de regering samen met 

het RIVM wijziging gaat aanbrengen in het aantal mensen dat een 

kerkdienst mag bijwonen.  

We blijven daarom in principe dezelfde routine aan houden als 

voorheen.  

We blijven Lekkerkerk verdelen in twee wijken: OOST en WEST, 

zie ook zondagsbrief nr. 44 

Deze twee wijken mogen om beurten de kerkdienst in de  

Grote - of Johanneskerk bezoeken.  

Toch staan er de komende maand nog een aantal bijzondere 

diensten op het programma waar een aangepaste regeling voor  

is gemaakt. Voor de kerstnachtdiensten en de dienst op eerste 

kerstdag vragen we u om een keuze te maken voor één van de 

twee diensten en u daarvoor op te geven. We hopen op deze  

manier zoveel mogelijk verschillende mensen de kans te geven 

om een kerkdienst te bezoeken.  

Voor de dienst op oudejaarsavond is het gezien het jaarlijks  

aantal beperkte bezoekers niet nodig om u op te geven.  

We hopen op uw aandacht en begrip voor deze oplossingen. 

In de maand december en begin januari hebben we onderstaande diensten: 

 

Datum Speciale dienst OOST/WEST Bijzonderheden 

Zondag   6 december  WEST Viering Heilig Avondmaal voor Lekkerkerk west 

Zondag 13 december   OOST   

Zondag 20 december   WEST   

Donderdag 24 december 19.00 u Kinderkerstfeest - Voor deze dienst kunnen kinderen met 1 ouder per gezin zich 
via de email aanmelden: aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl 

Donderdag 24 december 22.30 u Kerstnachtdienst - Voor deze dienst kunt u zich via de email aanmelden: 
aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl 

Vrijdag 25 december Eerste kerstdag - OF: Voor deze dienst kunt u zich via de email aanmel-
den: aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl 

Zondag 27 december   OOST   

Donderdag 31 december 19.00 u Oudejaarsavond - Aanmelden is niet nodig 

Zondag   3 januari   WEST   

Zondag 10 januari   OOST   

Financiën in coronatijd 

In coronatijd gaan ook een aantal financiële zaken anders dan voorheen.  

Het lijkt een bijzaak maar is toch belangrijk. 

Voor wie de kerkdienst bezoekt staan alle drie de collectezakken bij de uitgang 

opgesteld. Zo kunt u op één moment uw gift aan de collectes doen.  

Voor wie thuis de kerkdienst volgt staan de rekeningnummers op de zondagsbrief 

vermeld en kunt u digitaal overmaken. Gelukkig wordt dit al veel door u gedaan. 

Voor het laten drukken van de Ontmoeting en de Kerkwijzer ontvangt u jaarlijks een 

enveloppe voor een tegemoetkoming in de kosten. Omdat ook deze enveloppe in 

coronatijd niet bij u wordt  opgehaald stond in de afgelopen Ontmoeting al een 

oproep om uw bijdrage digitaal over te maken.   

Wanneer u dit verzoek heeft gemist, vragen wij u vriendelijk om  

de bijdrage van € 7,50 voor 1 januari 2021 over te maken op  

rekeningnummer: NL 35 RABO 0335 7025 54  

t.n.v. Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  

onder vermelding van: Bijdrage kerkblad de Ontmoeting 

Vult u bij bezoek aan onze diensten 
thuis alvast een blaadje met uw gege-
vens in.  
We bewaren dit in een envelop die na 
twee maanden wordt vernietigd. 

Natuurlijk zijn alle diensten via onze 
compleet vernieuwde beeld- en  
geluidssysteem live te volgen via  
www.pkn-lekkerkerk.nl of via 
www.kerkdienstgemist.nl. 
 

                               De kerkenraad 

WEST 

OOST 

mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl
mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl
mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl
https://urldefense.com/v3/__http:/www.pkn-lekkerkerk.nl__;!!ETvj9GWOF6bnm07gjzU!GsIjX77EuJJMcVLHKl98yRCdJ65SVUordtx1oq2yhdWG0xMhzcRjWAJqR9jsC8Q$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.kerkdienstgemist.nl__;!!ETvj9GWOF6bnm07gjzU!GsIjX77EuJJMcVLHKl98yRCdJ65SVUordtx1oq2yhdWG0xMhzcRjWAJq_sdIhJA$
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Agenda 
 

15 december  kerstviering ouderen,  
   aanvang 14:30 uur, zie hierboven. 
 
16 december kerstviering DVO 
   vrouwenvereniging ‘Priscilla’ 
    

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.  

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

grijstinten weergegeven, maar in werkelijkheid zijn ze in kleur. 

Alvast bedankt! Rozan Klerk. 

Liebe Schwestern, liebe Brüder,  
 
In diesem Jahr dürften wir vieles nicht 
machen und die Gottesdienste und 
gegenseitige Treffen waren  
(und aktuell sind auch immer noch) 
sehr eingeschränkt, doch vieles ist 
uns möglich und darüber freuen wir 
uns. Wir können beten, Gottes Wort 
lesen, singen, uns mittels moderner 
Technik austauschen, sich aufeinan-
der freuen... und für das alles und viel 
mehr sind wir unserem Herrn Jesus 
Christus dankbar. 
Wir wünschen Euch eine geruhsame 
Adventszeit, gesegnete Weihnacht 
und Gottes Nahe im Jahr 2021. 
 
Schwestern und Brüder aus der  
evangelischen Gemeinde in 
Hošťálková. 

Kerstviering ouderen 
  
De laatste twee maanden hebben we de ouderen-

middagen moeten annuleren, in verband met de  

risico's van besmetting met het coronavirus.  

We hebben gemeend dat het toch wel heel fijn zou 

zijn om in december met elkaar een korte kerst-

viering te hebben, en wel op dinsdag 15 december 

om 14.30 uur in de Ichthuskerk.  

Het zal niet, zoals u gewend bent, met een 

maaltijd zijn, maar eenvoudig van opzet.  

We zullen niet mogen zingen met elkaar, maar wel 

kunnen we luisteren naar mooie kerstliederen.  

We zitten op gepaste afstand van elkaar, dragen  

bij binnenkomen een mondkapje (dat af mag als u 

op uw plaats zit) en blijven thuis als we klachten 

hebben die op corona kunnen wijzen.  

We zijn gebonden aan een maximum aantal  

bezoekers dat is toegestaan, dus u zult zich wel 

moeten aanmelden.  

Dat kan bij  

Mariet Verkuil: tel 663287 of 06-10251433 of  

Jacqueline van Sprang tel 06-16428095.  

Doe dit uiterlijk maandag 14 december. 

 

De commissie ouderenmiddagen. 

                                                       

 

http://geef.ws/kerstkaart

