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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 14 februari 2021-  jaargang 22  no. 7 
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 (febuari): 
Anton Littel; tel. (0180) 662872 
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 

      Vooraf bent u in de gelegenheid om thuis een kaars neer te  

      zetten, die u aan kunt steken op het moment dat de voor- 

 ganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst. 

Thema:   Gods liefde voor alle mensen  

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Organist:  Richard den Ouden 

Cantor:  Mariët Kroondijk 

Schriftlezingen: 2 Koningen 5: 1-3 en 9-15b en Marcus 1: 39-45 

Luisteren naar: Geen zorgen (Sela) YouTube, z.o.z.  

 NLB 871: 1, 2, 3 en 4 (cantor) ; NLB 188: 1, 2, 3 en 4 YouTube 

 NLB 356: 1, 4 en 6 (cantor) ;     NLB 534: 1, 2, 3 en 4 (cantor) 

 NLB 834: 1, 2 en 3 YouTube ;  

 Opwekking 705 – Toon mijn liefde YouTube, z.o.z. 

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 eigen jeugdwerk IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
      o.v.v. eigen jeugdwerk 

Dienst volgende week, 21/02, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk, 1e zondag 40 dagentijd  
Voorganger:  Ds. H.M. de Jong, Rotterdam  

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente  
naar dhr. M. (Rinus) Heuvelman (Schaepmanstraat 13) 

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan naar 
dhr. P. (Paul) Borsje (Slotgrachtlaan 12, Bergambacht) 

Ook volgende week, 18:30 uur 
“online” Sunday Night Hour dienst 
thema:  “Geloof, Hoop en Liefde” 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-  
Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live 
Het wordt een combinatie van muziek en een 
korte overdenking door spreker Arend Voogt. 
Leuk als je deze dienst met ons meebeleefd! 

Ziekenhuisopnamen e.d. 
 

mw. M. (Lena) Brussé-van Herk en  
dhr. A. (Aad) de Vries  
verblijven beiden in De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda 

Hallo kinderen en ouders, 

Ondanks dat er nu geen kindernevendienst is, 
willen we jullie wel graag meenemen in het paas-
project. Het thema dit jaar is: Jezus gaat ons voor.   
In de projectverbeelding staat een weg centraal. 
Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; 
van diepe dalen, open velden, onder de branden-
de zon, in de striemende wind en regen tot in de 
donkere nacht.  
Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, 
licht, bescherming, een stevige basis.  
Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kun-
nen kijken naar onze hemelse bestemming.  
Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de op-
standing en het leven is.  
Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem 
onze levensweg gaan. 
Elke week, tot en met Pasen zal er in de dienst 
aandacht besteed worden aan het project.  
Daarnaast kun je op www.vertelhetmaar.nl een 
knutselwerkje of een puzzel vinden.  
Ook kun je het filmpje van de week bekijken op 
Vertel het maar! - YouTube  

        Groetjes, Miranda, Marlies en Jeanine  

Paasgroetenactie 2021 
  

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt on-
der leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontwor-
pen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk 
in Actie, 'Ik ben er voor jou', werd de verbondenheid van de gemeente 
binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig 
kunstwerk. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker 
als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie de-
ze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om 
hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het doet goed als 
men je door een kaart een hart onder de riem steekt. 
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op  
 protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 
Ook onze gemeente doet zoals elk jaar mee aan de paasgroetenactie. 
Door de corona maatregelen kunnen de kaarten niet uitgedeeld worden 
aan het einde van de kerkdienst.  
Daarom vragen we u uw naam en adres door te geven aan één van de 
leden van de diaconie. Dit kan middels een app-je, telefoon of e-mail. Wij 
zorgen dan dat de kaart bij u in de brieven bus komt.U wordt verzocht op 
de kaart die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen een postzegel  
te plakken. Op de kaart voor de gedetineerde kunt u een boodschap of 
groet en uw naam zetten. Uw adres mag er niet op. De enveloppe niet 

dicht plakken. Het is de bedoeling dat u de kaart 
weer bij ons, iemand van de diaconie, inlevert. 
Wij sturen de ingeleverde kaarten in één grote 
enveloppe naar een centraal punt, het diensten-
centrum van de Protestantse Kerk. Daar worden 
de kaarten gesorteerd en verdeeld over alle peni-
tentiaire inrichtingen in zowel Nederland als in 
het buitenland. Vandaar dat er ook geen adres 
staat op de enveloppe die u mee krijgt. Dit terug-
sturen moet voor 5 maart. Onze vraag aan u is 
daarom de kaarten zo snel mogelijk aan één van 
ons te retourneren, uiterlijk 28 februari. Dat kan 
door het bij één van ons in de brievenbus te 
doen. Kunt u de kaart niet zelf terug brengen, 
laat het ons weten. Dan komen wij hem ook weer 
ophalen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking,  
Mariet Verkuil (06-10251433), Tona Visser 
Wil Faber (06-428181470) en Wout Klerk. 

Volg de 

dienst 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
http://www.vertelhetmaar.nl
https://www.youtube.com/channel/UCLSVl1ZfAW9biU4k_9qcCQg
https://mail.antagonist.nl/#NOP
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Zinzondag VVP 
 

De zinzondag vanmiddag over de Paradijsverhalen 
gaat wegens de corona niet door. 
Erik Jan Tillema en Victor Posch hopen deze theater-
voorstelling nu in oktober of november bij ons te kunnen 
spelen. 
Ook het concert van Jeroen Liedorp en Cees-Willem van 
Vliet in april gaat wegens de corona niet door en wordt 
eveneens verschoven naar een zondagmiddag in het 
najaar. 

Geen zorgen (Sela)  
 

Iedereen die op God vertrouwt, 

weet: Hij zal voor ons zorgen. 

God voorziet elke dag opnieuw, 

houdt ons in zijn trouw geborgen. 
 

Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt, 

maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk. 
 

Vrede van de hoogste God 

beschermt je hart en jouw gedachten. 

Ook al kom je rust tekort, 

zijn shalom zal steeds voldoende zijn. 
 

Als Hij zelfs aan de bloemen denkt, 

zou Hij jou dan ooit vergeten? 

Niemand voegt door bezorgd te zijn, 

ooit een dag toe aan zijn leven. 

Opwekking 705 – Toon mijn liefde  
 

Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de Meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht 

elk apart de voeten wast en zegt: 
 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij, 

als je Mij gaat volgen. 
 

Toon Mijn liefde 

aan de ander 

dien de ander 

zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, 

wat er ook gebeurt, 

dien de ander, 

zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 

In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
 

Herhaal vanaf   

'Dit is wat Ik wil dat jullie doen....' 

Agenda in de zondagsbrief 
  
De kerkenraad heeft het vermelden van 
vergaderingen op de zondagsbrief op-
nieuw ingevoerd. Zo weet u wanneer er 
door welke groep vergaderd wordt en 
kunt u dringende vragen indienen voor 
deze vergaderingen. 
 

Stuur uw vergaderdata en eventuele  

bijzonderheden aan  

Kees Mudde via emaildres  

zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 

  Agenda           komende vergaderingen (voor zover bekend) 

dag datum aanvang plaats wie bijzonderheden 

ma 22-feb 20:00  pastoraat   

di 2-mrt 20:00  moderamen online 

di 2-mrt 20:00  diaconie   

ma 8-mrt 20:00  kerkenraad   

di 23-mrt 20:30   jeugdteam   

Online een goed gesprek? 

Ik kreeg de vraag of de online goede gesprekken 
één op één bedoeld zijn?  

Ik bedoel een gesprek met meer mensen, dus een 
groepsgesprek.  
Om bijvoorbeeld de Bijbel, een Bijbelboek en aller-
lei onderwerpen waar belangstelling voor bestaat 
eens uit te diepen.  
Ik heb al een aantal opgaven, waarbij het nog een  
opgave is voor sommigen om online een groepsge-
sprek te voeren, maar we gaan kijken wat we daar 
aan kunnen doen.  
Dus laat het weten wanneer u geïnteresseerd bent,  
 

         ds. Rob Maas.  

Er zullen waarschijnlijk nog wel meer bijeenkomsten gepland zijn. 

Het kan ook om online vergaderingen of bijeenkomsten zijn.  

online goed  

groepsgesprek 

mailto:zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

