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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 21 februari 2021-  jaargang 22  no. 8 
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, 10:00 uur 
 1e zondag 40 dagentijd  
      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. 
Voorganger:  ds. H. M. de Jong, Rotterdam 
Organist:  Richard den Ouden 
Cantor:  Mariët Kroondijk 
Schriftlezing: Johannes 2:13-22 
Luisteren naar: Psalm 117 d (Laudate omnes gentes) YouTube ; 
  NLB 206: 1, 2, 3 ; Psalm 119: 5 ;  
  ELB 118, Hij kwam bij ons heel gewoon YouTube ;  
  NLB 556: 1, 2, 3 ; Voorbede lied (Sela) YouTube ; NLB 871 
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 

Dienst volgende week, 21/02, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk, 2e zondag 40 dagentijd  
Voorganger:  Ds. Rob Maas  

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de  
gemeente naar mw. M. (Lena) Brussé-van Herk  
 
Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds  
gegaan naar dhr. C. (Kees) Rijsburger 

Ziekenhuisopnamen e.d. 
 

dhr. A. (Aad) de Vries verblijft in 
De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda 
 
Mw. A.W. (Ans) Cieremans –Groenendal  wordt zondag  
opgenomen en maandag 22 februari geopereerd in het   
Erasmus MC,  Dr.Molewaterplein40, 3015 GD Rotterdam 
 
Thuisgekomen:  
 

mw. M. (Lena) Brusse-van Herk 

Vanavond, Grote– of Johanneskerk, 18:30 uur 
“online” Sunday Night Hour dienst 

thema:  “Geloof, Hoop en Liefde” 
Volg de dienst via 

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

Het wordt een combinatie van muziek van 
Bertus en de Refo's  

en een korte  
overdenking door spreker 

Arend Voogt. 
Leuk als je deze dienst met ons meebeleeft! 

Collecte: Een derde deel voor eigen jeugdwerk  

René de Jong  
 

is 24 februari jarig en 
wordt 48 jaar. 
Wilt u hem, zeker in  
deze tijd, verwennen 
met een kaart! 
Hij vindt plaatjes met 
een paard geweldig, 
maar een ander dier 
valt ook in de smaak  
bij hem. 
Zijn adres is:  
Zeeldraaier 17,  
3363WD Sliedrecht. 
 

Hartelijk dank, 
Kees en Betty de Jong 

Paasgroetenactie 2021 

 

Inmiddels zijn bijna alle kaarten bij gemeenteleden terecht ge-
komen. Een paar kaarten zijn zelfs al weer terug bij ons. Harte-
lijk dank daarvoor. Wij vragen of u er aan wilt denken uiterlijk 
28 febr. de kaart(en) bij één van ons, de diaconie, in de bus te 
doen voorzien van een postzegel op de ene kaart, uw naam en 
een groet op de andere kaart.  De enveloppe kunt u onbeschre-
ven en open laten. Bent u niet in staat de kaart terug te bren-
gen, laat het ons weten. Dan komen wij hem bij u ophalen.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
Mariet Verkuil (06-10251433), Wil Faber (06-42818147),  
Wout Klerk en Tona Visser 

Hallo kinderen en ouders, 
 

Ondanks dat er nu geen 
kindernevendienst is, wil-
len we jullie wel graag 
meenemen in het paas-
project.  
    Het thema dit jaar is:  
   Jezus gaat ons voor. 
   

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  

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
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Hij kwam bij ons, heel gewoon 
 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 

refrein 
Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag 
gedragen door 
zijn liefd’en kracht. 

Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 

(refrein) 

Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 

(refrein) 

Voorbedelied (Sela) 
 
Heer, doe meer dan wij kunnen bidden. 
Heer, doe meer dan wij kunnen denken. 
Laat uw kracht zien. 
Laat uw liefde merken. 

  Agenda           komende vergaderingen (voor zover bekend) 

dag datum aanvang plaats wie bijzonderheden 

ma 22-feb 20:00  pastoraat gaat niet door i.v.m. de Corona 

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 allerlei 
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 groepsgesprek 
te voeren, maar we gaan kijken wat we daar aan kun-
nen doen.  
Dus laat het weten wanneer u geïnteresseerd bent,  
 
ds. Rob Maas.  

Stuur uw vergaderdata enz.  

bijtijds naar e-mailadres 

zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 

Huispaaskaars 2021 

De keuze van de nieuwe paaskaars  2021 

voor de kerken is gemaakt. 

Als gemeente leden kunt u een huispaas-

kaars bestellen, nu een mooi symbool om 

tegelijk met het ontsteken van de kaars tij-

dens de online kerkdienst ook thuis een kaars 

aan te steken.  Maar we hopen en bidden dat 

we over niet al te lange tijd weer gewoon naar 

de kerk kunnen gaan.  

De huispaaskaarsen zijn er in drie lengtes nl.   

  30 cm prijs € 33,00  

  40 cm prijs € 39,80   

  60 cm prijs € 65,00 

Te bestellen bij Mariet Verkuil, 0610251433  

of teusenmariet@hotmail.com. 

WhatsApp-groep Bezinning Lekkerkerk 

In de 40dagentijd zal er weer een bezinningsmogelijkheid zijn.  

Op maandag, woensdag en vrijdag een bezinning door domi-

nee Rob Maas. 

Geef je mobiele telefoonnummer door aan dominee Rob 

Maas. Geen smartphone? Je kunt de berichten ook bekijken 

via YouTube op het kanaal 'Dominee Rob Maas'.  


