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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 4 juli 2021 -  jaargang 22  no. 27 
wanneer u een dienst bijwoont, neemt u dan s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  

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 (juli): 
Jan den Ouden, tel. (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  

Volgende week, 11/07, 10:00 uur 
Grote– of Johanneskerk  

Voorganger:  ds.  L.M. Schermers, Capelle aan den IJssel 

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 
   Dienst bijwonen? Iedereen is welkom!          Wel registreren. 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  

Overstapdienst - Thema: Eropuit!   
Voorganger:  Ds. Rob Maas  
Organist:  Elize  Kreuk 
Schriftlezing: Marcus 6: 6b-13 
Zingen:  SZ = samenzang  ||  L = luisteren naar 
 SZ NLB 121: 1,4 || L ‘Met open armen’ z.o.z. 
 SZ en L ‘U bent erbij’, Opw. Kids 286 z.o.z. || SZ NLB 806: 1,2,3 
 SZ ‘In een lacht van licht en donker’, ELB 218 z.o.z.  
 SZ ‘Heer ik kom tot U’, ELB 226: 1,2 z.o.z.   || SZ Amen 
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 Kerk in Aktie  IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 
   t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Actie Vakantietas. 
  Zie hiernaast voor de 2e en de 3e collecte  

Bloemen: 
 

De bloemen uit de kerk gaan deze  

zondag als groet van de gemeente naar  

Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot  

 zie rechtsonder, ‘Thuisgekomen’ 
 

Daarnaast is er een bloemengroet  

vanuit het Jan van Zwienenfonds  

gegaan naar dhr. C (Kees) Burger 

 

 Bij de collecten: 
 

De 2e collecte, de diaconie collecte, is  bestemd 

voor onze adoptie opa, Meja Melese in Ethiopië.  
 

De 3e collecte is bestemd voor Kerk in Aktie –  

Diaconaat (NL aktie vakantietas) 2021 

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakan-

tie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben 

om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie 

dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toe-

gangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is 

voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. 

Elke zomer deelt een groot aantal protestantse ge-

meenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun 

omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten 

waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van 

Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen. 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vakantietas. 

Op de eerste zondag van de maand noemen we de namen van gemeente-
leden die langdurig verpleegd/verzorgd worden buiten Lekkerkerk: 
 

- Mw. P.F. Broere-van Sprang 
 

- Dhr. H. Janssen 
 

- Dhr. H. Polderman de Jong  
 

- 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 
 

- Mw. P. Burger-Stijnen, Zorgcentrum Crimpenersteyn, Zandrak 66,   
  2924 BC Krimpen aan den IJssel 

De Waterpoort, 

Markt 182, 

2931 EC Krimpen a/d Lek 

Ook noemen wij: 
 

- Sanne de Heer,       Landgoed Hooge Burch, Spoorlaan 19,  
                 afd. Weideweg 11, 2470 AA Zwammerdam 
 

- René de Jong,       Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht 
 

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

Thuisgekomen: 
 

Mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot  

is thuisgekomen vanuit de Ronssehof.  

Zij is verhuisd naar de Breeje Hendrick.  

4 juli – Overstapdienst – Eropuit! 
 

Vandaag de overstapdienst, een dienst voor 

iedereen en waar kinderen en tieners speci-

aal welkom zijn. Een aantal kinderen hebben 

de leeftijd om van de Kindernevendienst 

over te stappen naar Faith4U en sommige 

gaan ook van de basisschool naar de 

'middelbare'.  

We lezen uit de Bijbel Marcus 6: 6b – 13 

over de uitzending van de twaalf (leerlingen).  

En ja het is al bijna vakantie! Thema van de 

dienst is 'Eropuit' (wat neem je mee op  

    vakantie/in je leven en waarom) en we  

         spelen een Preekbingo (neem een  

              potlood of pen mee!). 
 

                                        Ds. Rob Maas 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
http://www.kerkinactie.nl/vakantietas
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Luisteren naar 

‘U bent erbij’ - Opwekking Kids 286 
 

1 Als ik loop, als ik ren, als ik buiten ben, 

als ik fiets, als ik step of aan het skaten ben, 

als ik lach, als ik huil, als ik driftig ben, 

als ik dans van geluk of chagrijnig ben: 
 

2 Als ik stil, als ik druk of verlegen ben, 

als ik lief, als ik stout, als ik grappig ben, 

als ik slaap, als ik droom, als ik wakker ben, 

als ik speel, mij verveel, of aan 't klieren ben: 
 

refrein 

U bent erbij, U bent erbij, U bent erbij elk moment. 

Ik vind het zo geweldig dat U altijd bij mij bent. 

U bent erbij, U bent erbij, U bent erbij elk moment. 

Waar ik ook ga of sta: U bent bij mij! 
 

3 Als ik zing, als ik spring, of aan 't chillen ben, 

als ik lees, als ik zwem, aan 't DS-en ben, 

als ik mail, MSN, aan het gamen ben, 

als ik hyve, als ik chat of aan 't WII-en ben: 
 

(refrein) 
 

brug 

Lopen, rennen, fietsen, skaten, 

slapen, dromen, klieren, keten, 

lezen, chillen, dansen, zingen, 

huilen, lachen, stoeien, springen, 

(U bent erbij) Lopen, rennen, fietsen, skaten, 

(U bent erbij) slapen, dromen, klieren, keten, 

(U bent erbij) lezen, chillen, dansen, zingen, 

(U bent erbij) huilen, lachen, stoeien, springen! 

Met open armen - Hemelhoog 707 
 

1 Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 

Kom met je tranen en je pijn. 

Hier is het goed, hier mag je zijn. 

Met open armen word je ontvangen. 
 

2 Kom, als je moe bent van je vlucht. 

Hier ben je veilig, hier is rust. 

Kom, met je wanhoop en verdriet. 

Hier mag je weer een toekomst zien. 

Met open armen word je ontvangen. 

Refrein: 

Welkom in Gods huis (3x) 

Welkom, welkom thuis 
 

3 Kom met je leegte en je angst. 

Hier word je liefdevol omarmd. 

Kom maar, als niemand je verstaat. 

Hier is een plek voor jouw verhaal. 

Met open armen word je ontvangen. 
 

Refrein: 

Welkom in Gods huis (3x) 

Welkom, welkom thuis 

Heer ik kom tot U - ELB 226 
 

1 Heer ik kom tot U,  

neem mij hart, verander mij. 

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 

Want, Heer ik heb ontdekt  

dat, als ik aan uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 

refrein: 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 

ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door  

uw Geest en de kracht van uw liefde. 
 

2 Heer kom dichterbij, 

dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, diep in mij. 

en Heer leer mij uw wil  

zodat ik U steeds dienen kan  

en elke dag mag leven 

door de kracht van uw liefde. 
 

refrein: 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 

ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door  

uw Geest en de kracht van uw liefde. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde. 

Oud papier 
brenglocatie  
Lekkerkerk 

In juli alleen geo-
pend op zaterdag 
10 en 24 juli van 

9.00 tot 12.00 uur. 

   World Servants project  
  Ecuador & Bloemendaal 

In Ecuador wordt er door de loka-
le bevolking al hard gebouwd aan 
het cacao-verwerkingscentrum.  
Over een maand hopen ze dit  
gebouw in gebruik te kunnen  
nemen.  
Ondertussen duurt het nog maar 
een week voordat mijn (Rozan 
Klerk) project in Nederland van 
start gaat. Vanaf 10 juli zullen we 
tien dagen verblijven bij de Ark in 
Bloemendaal, waar mensen met 
en zonder verstandelijke beper-
king samen wonen. Hier pakken 
we allerlei klussen rondom het 
huis op, werken we in de moes-
tuin, mogen we samen de dagbe-
steding organiseren en maken we 
er vooral een hele gezellige tijd 
van. Op de hoogte blijven of de 
groetjes doen? Dat kan via  
       volg.ws/lekkerkerk.  
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  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

dag datum aanv. plaats vergadering van bijzonderheden 

vr 9-jul 10:00   Ichthus inloopochtend   

di 24-aug 19:30   diaconie   

  Weer inloopochtend op 9 juli ! 

Vanaf 9 juli staan elke vrijdagmor-
gen tussen 10.00 en 12.00 uur de 
deuren van de Ichthuskerk weer 
wagenwijd voor u open. Iedereen 
(jong en oud) is dan van harte wel-
kom voor een kopje koffie/thee en 
een praatje. Een spelletje is helaas 
nog even niet mogelijk in verband 
met de 1,5 meterregel. Kom ook 
eens langs en breng eens iemand 
    mee!  

http://volg.ws/lekkerkerk

