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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 3 januari -  jaargang 22  no. 1 

uitzending kerkdiensten: https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live 

           neemt u s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee indien u een kerkdienst bijwoont 

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 (januari): 
Evert Simons; tel. (0180) 663940 
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 
 Thuis kunt u zelf een kaars klaarzetten als voorbereiding op  
 de dienst en deze aansteken op het moment dat de kaars 
 van verbondenheid door de voorganger wordt aangestoken. 
Voorganger:  ds. Rob Maas 
Organist:  Elise Kreuk 
Cantor:  Sarah Berghuis     
Schriftlezing: Jesaja 60: 1 – 6 en Matteüs 2: 1 – 12  
Luisteren naar: Intochtslied Psalm 72: 1,2 via YouTube 
   NLB 793: 1,2 ; ELB 357: 1,4 z.o.z. 
   NLB 871 via YouTube ; NLB 494 ;  
   Slotlied NLB 452 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 
3e collecte voor verwarmingskosten IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
      o.v.v. verwarmingskosten 

De dienst volgende week,10/01, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk 
Voorganger:  Mw. C.W.D. Eikelenboom - den Uijl, 
  Lopikerkapel 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de  
gemeente naar mw. B. (Stien) Verhoog- den Boer  
 

Ziekenhuisopnamen 
 

Dhr. P. (Paul) Borsje en dhr. P. (Peter) de Knegt verblijven beiden in  
De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda 
  

Dhr. A. (Aad) de Vries  
Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda  
 
 
Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk 
 

- 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 
 
- Mw. G. Borsje-Stout, Slothove, afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A, 
Poorthuisstraat 23, 2861DV Bergambacht 
 
 
We denken ook aan 
 
- René de Jong,         Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht 
 
- Gerard Jan van Vliet,   G.J.v.Heuven Goedhartweg  2, 2871 AZ  Schoonhoven 
 

- Sanne de Heer,         Landgoed Hooge Burch (afd. Oude Rijnlaan 6-8) 

         Postbus 2027, 2470 AA  Zwammerdam 

De kerkenraad wenst u en jou in deze moeilij-

ke tijd een goed en gelukkig Nieuwjaar toe. 

 

 God staat aan het begin  

 en Hij komt aan het einde.  

 Zijn woord is van het zijnde  

 oorsprong en doel en zin.     NLB 513: 4 

 

En daarbij zeggen we ook nu tegen elkaar: 

 Houd moed! Heb lief! 

Gebed voor het nieuwe jaar 
 van Marinus van den Berg 

Mag de kracht van uw Liefde 
ons zegenen op onze weg, 
ons behoeden en bewaren, 
Uw Liefde zal ons geen geweld aandoen, 

Mag de kracht van uw Liefde 
ons zegenen in het nieuwe jaar 
ons hoop en sterkte geven 
Uw Liefde die zich altijd weer  
een weg baant naar ons mensen. 

Mag de kracht van uw Liefde 
ons verwarmen en inspireren 
mag zij sterker worden dan  
afbrekende machten van oorlog, 
leugen, geweld en dood. 

Mag de kracht van uw Liefde 
ons zegenen 
en ons vertrouwen versterken 
dat Liefde onze bestemming is 
dat U in die Liefde 
levend aanwezig bent 
en uw aandacht richt op ons. 
Amen 
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ELB 357: 1 en 4, Vreugde, vreugde, louter vreugde 

 

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde 

is bij U van eeuwigheid. 

Schepper, die 't heelal verheugde, 

bron van eeuw'ge vreugde zijt. 

Gij, die woont in licht en luister, 

drijft de schaduwen uiteen. 

Hij, die zoekend doolt in 't duister, 

vindt het licht bij U alleen. 

 

4 Open nu ook onze ogen 

voor het ware vreugdelicht, 

opdat wij uw Naam verhogen, 

juichend voor uw aangezicht. 

Want in Christus komt Gij nader 

hem, die onder zonde zucht. 

Ieder wilt Gij zijn een Vader, 

die in Jezus tot U vlucht. 

Oud papier inzameling 

 

Met ingang van 1 januari 2021 is de inzameling van oud  

papier op het terrein van de vm. ANBO (hoek Dammestraat/

Twijstraweg) gewijzigd. 

Voor particulieren is het terrein  alleen nog op zaterdagochtend  

van 9.00 tot 12.00 uur open. 

De inzameling wordt in het vervolg uitsluitend verzorgd door 

vrijwilligers van voetbalvereniging Lekkerkerk én van onze 

Protestantse Gemeente. 

Vrijwilligers van onze kerk zijn altijd aanwezig op de zater-

dagochtend van een oneven week. Het maakt voor de op-

brengst voor de kerk overigens niet uit wanneer u het oud 

papier brengt. 

Het blijft natuurlijk wel van belang dat zo veel mogelijk kilo’s 

worden ingezameld. 

Overigens . . . het team van vrijwilligers kan nog wat  

versterking gebruiken: één of twee ochtenden per jaar!  

Dat zou toch moeten kunnen! 

Meld je aan bij Marius Slingerland 

via mariusslingerland@gmail.com 

N.B. De eerste inzameling van 2021 is op 9 januari. 


