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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 17 januari 2021-  jaargang 22  no. 3 
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:  Richard den Ouden 
Cantor:  Mariët Kroondijk (C) 
Schriftlezingen: Psalm 85, Johannes 15: 5-9, Openbaring 7: 9-12 
Luisteren naar: Openingslied Opwekking 797 - Breng ons samen YT  

    NLB 975: 1,3 - Jezus roept hier mensen samen C ; NLB 968: 2 C 
    Acclamatie: NLB 301h - Kyrië eleison C ; NLB 568 - Ubi Caritas C 
    Als je bidt zal Hij je geven YT  ; NLB 970 - Vlammen zijn er vele C 
    Acclamatie: God van vrede, God van liefde C 
     Slotlied NLB 425 - Vervuld van Uw zegen YT (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  PKN Oecumene IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
      o.v.v.  PKN Oecumene  

De dienst volgende week,24/01, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk 

Voorganger:  ds. R.J. Wilschut, Hoogvliet 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente  

naar dhr. en mw. (Jan en Co) Visser-Kleijwegt  

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan  

naar mw. A.M.L. (Annie) Oskam-Schilt  

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 is deze week vanuit het GHZ ook naar de 
Ronssehof gegaan. 

 

WhatsApp-groep Bezinning Lekkerkerk 

In de periode van Advent had ik voor ieder dag een adventsbericht  
gemaakt, om met zoveel mogelijk gemeenteleden (op afstand) momen-
ten van bezinning door te maken. Daar is positief op gereageerd.  
Daarom heb ik de naam van de WhatsApp-groep veranderd in 
'Bezinning Lekkerkerk'. De eerstvolgende bezinning is van 17 tot en met 
24 januari in de ‘Week van gebed voor de eenheid van christenen’. 
Wilt u meedoen geef u dan op bij dominee Rob Maas met uw mobiele 
telefoonnummer. Heeft u geen smartphone dan kunt u de berichten ook 
bekijken via YouTube op het kanaal 'Dominee Rob Maas'. 

Bevestiging ambtsdragers 

Zoals eerder vermeld in de Zondagsbrief, zijn we 
verheugd u te kunnen zeggen dat de kerkenraad 
in januari (weer) voltallig is.  
In de dienst van D.V. zondag 31 januari 2021 
wordt één nieuwe ambtsdrager bevestigd en wor-
den enkele ambtsdragers, waarvan de termijn van 
vier jaar is vervuld, herbevestigd. Zij werden allen 
in de kerkenraadsvergadering van 7 december 
2020 verkozen.  
Hennie Klerk-Jonker, wordt na diaken te zijn ge-
weest ouderling en Will Faber-Jansen hervat haar 
taken als diaken.  
Harmen Lebbink, Richard den Ouden en Carola 
den Ouden-Littel, zullen hun dienstwerk voortzet-
ten (worden herbevestigd).  
U kunt tegen de gevolgde procedure bezwaren 
indienen bij de scriba Martine Sluimer-Knauff  
(tot uiterlijk 25 januari 2021).  
Wij danken God dat Hij mensen roept om hun 
ambtswerk te vervullen en vragen uw gebed voor 
allen die in de gemeente een taak hebben. 

 

De kerkenraad zal per 31 januari 2021 bestaan uit: 

Voorzitter:  
Jolanda Littel-van Gelder samen  
met Richard den Ouden  
 

Scriba: Martine Sluimer-Knauff 

Ouderlingen:  
Gerda Zwikker-van Vliet,     Henk Soutendijk, 
Suzanne Lebbink-Mudde,   Harmen Lebbink 
Agaath van Dijk-Reedijk,    Kees Mudde,  
Richard den Ouden samen met  
Carola den Ouden-Littel (jeugd) en  
Hennie Klerk-Jonker 

Diakenen:  
Wout Klerk, Mariet Verkuil-Broere,  
Will Faber-Jansen en Tona Visser-de Jonge (jeugd) 

Ouderling-kerkrentmeesters:  
Ton Langerak en Jan Bernier Ottingh    

Predikant: Rob Maas 

Pastoraal werker: Jacqueline van Sprang 

Verder hebben we voor de wijken waar ouder-
lingen niet de taak van wijkcoördinator vervullen 
twee wijkcoördinatoren gevonden.  
Dat zijn Silvia Jonker-Klerk (wijk 6) en  
Karin Klerk-Potuit (wijk 5).  
Ook daar zijn we dankbaar voor. 

Kinderen in de dienst 

Deze zondag is het de zondag als start van de 'Week van gebed voor 
de eenheid van christenen'. In de dienst is er een moment voor de  
kinderen over het thema bidden met een filmpje waarin kinderen iets 
vertellen over wat bidden is en het kinderlied 'Als je bidt zal Hij je geven'. 
Verder kun je als je naar de dienst kijkt aan je ouders vragen of ze  
dominee Rob Maas via WhatsApp tijdens de dienst willen laten weten  
of er dingen zijn waar je voor wil laten bidden. Op de website kun je 
twee werkbladen vinden (https://www.pkn-lekkerkerk.nl/
kindernevendienst) als je nog wilt knutselen tijdens of na de dienst over 
het onderwerp bidden. Veel plezier. 

z. 

o. 

z. 
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Openingslied: Opwekking 797 – Breng ons samen  
 
1 U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

3 U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Refrein 
 

Bridge: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
Refrein 

 

Evangelische Liedboek 420 - Als je bidt zal Hij je geven  
 

Refrein: 
Als je bidt zal Hij je geven, 
Als je klopt aan de deur zal Hij open doen, 
Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja, 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

1. Als je de Vader vraagt om een brood 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot, 
heus Hij vergeet er niet één. 

Refrein: 
 
2. Als je mijn Vader iets wilt vragen, 
vraag in Mijn naam, ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen, 
ik ben dezelfde als toen. 

Refrein: 
Als je bidt zal Hij je geven, 
Als je klopt aan de deur zal Hij open doen, 
Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja, 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

Lied 975: 1 en 3  
Jezus roept hier mensen samen 

1 Jezus roept hier mensen samen 
   die in woord, gebed en lied 
   Gods aanwezigheid beamen, 
   geen belofte gaat teniet. 
   Prijs nu God, die goed en trouw is, 
   prijs de Zoon die mensen kent, 
   prijs de Geest die als de Trooster 
   zich naar ons heeft toegewend. 
 

3 Jezus roept ons tot de ander, 
   zo verschillend als wij zijn, 
   ras of huidskleur, rangen, standen -  
   Jezus trekt geen scheidingslijn. 
   Ga met vrienden en met vreemden,  
   ga met mensen, groot en klein, 
   ga met zaligen en zoekers, 
   die op zoek naar waarheid zijn. 

Lied 968: 2 

2 Door God bijeen vergaderd, 
   één volk dat Hem behoort, 
   als kinderen van één Vader; 
   één doop, één Geest, één woord. 
   Zo offert allerwege 
   de kerk U lof en prijs. 
   Eén naam is aller zegen, 
   één brood is aller spijs. 

Lied 568 – Ubi Caritas 

Ubi caritas, et amor. Ubi caritas, Deus ibi est. 

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
   licht van Jezus Christus, 
   vlammen zijn er vele, één is het licht 
   wij zijn één in Christus. 
 

2 Ranken zijn er vele, één is de stam,  
   wijnstok van het leven,  
   ranken zijn er vele, één is de stam, 
   wij zijn één in Christus. 
 

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
   Geest van Jezus Christus,  
   gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
   wij zijn één in Christus. 

Slotlied, lied 425 – Vervuld van uw zegen 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord. 
In Christus verbonden tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal. 
Door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

Acclamatie bij het Kyriëgebed  
Lied 301h – Kyrië eleison, kyrië eleison 

Acclamatie bij de gebeden: 

Voorbeden 
 

De kerkenraad wil graag de mogelijkheid tot het aanvragen van voorbeden nog 

eens bij u onder de aandacht brengen. U kunt uw voorbeden aanvragen bij  

Jan den Ouden via emailadres jdenouden@hetnet.nl of via telefoonnummer 

662459. Indien onze eigen dominee Rob Maas voor gaat in de dienst kunt u dit 

ook bij hem doen via emailadres  dominee@robmaas.freedom.nl, via telefoon-

nummer 06-24820639 door te bellen of een WhatsApp berichtje te sturen. 

4 Velen mogen dienen als onze Heer, 
   Hij wast onze voeten,  
   velen mogen dienen als onze Heer, 
   wij zijn één in Christus. 
 

5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
   wij zijn Christus’ lichaam, 
   leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
   wij zijn één in Christus.  

Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 - Vlammen zijn er vele 


