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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 7 november 2021 -  jaargang 22  no. 45 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
Dienst bijwonen? Iedereen is welkom!  

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 (november): 
Jan Schep, tel. (0180) 661329 
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, 14/11, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 

Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Rob Maas 

Koffie/thee/limonade 
 

Na de dienst kunt u nog een kopje 

koffie/thee of een glaasje limonade 

blijven drinken en nog wat bijpraten. 

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk - Kinderdienst 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 
Thema:      ‘De rode draad’ 
Voorganger:  ds. Rob Maas 
Pianist:  Richard den Ouden 
‘Zeven keer lopen om de stad’ wordt verteld door Marlies de Haaij  
Zingen:  NLB 113 ||  ‘Jozua die ging op reis’  || ‘De muren van Jericho’ 
  ‘Stel mijn vertrouwen’  ||  ’Zingen maakt blij’ - Hemelhoog 625   
   Slotlied NLB 905: 1,3,4  ||  Amen  liederen: z.o.z. 
Collecten: 
1e collecte voor de kerk   IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
2e collecte voor de diaconie  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
3e collecte voor Plaatselijke Evangelisatie  
U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de evangeli-
satiecommissie bij de Regiobank: IBAN: NL30 RBRB 0827 9855 76 

           o.v.v. collecte 7 november  

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk  
gaan deze zondag als  
groet van de gemeente  
naar dhr. en mw. 
Gerard en Tonny van Dijk 
 
 
Er zijn bloemen uit het 
Jan van Zwienenfonds  
gegaan naar dhr. en mw. 
Leo en Cora Hoogenboom 
 

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 

Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk: 
  

De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek: 

- De heer H. Janssen 

- Mw. P.F.  Broere-van Sprang 

- Dhr. H.  Polderman de Jong 
  

Slothove, Poorthuisstraat 23, 2861 DV Bergambacht: 

- Mw. G. Borsje-Stout (afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A) 

- Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom-de Vos 
  

Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821 XL Stolwijk: 

- Mw. R. Broere-Slingerland 
  

Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104,  

Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht: 

- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf 
  

De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn 

Zandrak 66 , 2924 BC Krimpen aan den IJssel 

- Mw. P. Burger-Stijnen 
   

Verpleeghuis Tiendhove, Patrijzenstraat 57,  

2922 GN Krimpen aan den IJssel 

- Mw. G. (Geertje) Klerk-Muller afd. Klaverblad kamer 3 

Ouderenmiddag 
 

Volgende week dinsdag, 16 november, hopen we 
Albert de Haaij in ons midden te hebben met films 
over bekende (?) Lekkerkerkers.  
Aanvang 14.30 uur in de Ichthuskerk.  
Heeft u vervoer nodig? Bel dan met Mariet Verkuil, 
tel. 06-10251433. Welkom! Ook als u (nog) niet 
gewend bent om deze middagen te bezoeken. 

  Agenda          vergaderingen/evenementen  

dag datum aanv. plaats vergadering van 

di 9-nov 19:15 Ichthus club 8-12 jaar 

vr 12-nov 10:00 Ichthus inloopochtend 

zo 14-nov 18:30  SNH-dienst 

di 16-nov 14:30 Ichthus ouderenmiddag 

di 16-nov 20:00 Gemeente Groei Groep 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Nieuws van de Gemeente Groei Groep 
 

Binnenkort hebben we onze 2e bijeenkomst van dit 
seizoen. Dinsdagavond 16 november a.s. hopen we 
weer bij elkaar te komen. We zijn een groep met 
groei-potentie en daarmee bedoelen we dat ook u, of 
jij hartelijk welkom bent! 
We werken op dit moment met een boekje met  
Bijbelstudies vanuit Israël (Water in een dorstig land).  
Deze avond is bij Elly Weekhout en Rien Otting en 
begint om 20:00 uur. Het adres is Opperduit 446a. 
Wil je meedoen of meer weten dan kan dit via 
h.lebbink@online.nl of telefonisch via 06 1565 8738 
of 06 5206 8619. Dan zorgen we dat je een kopie 
krijgt van het hoofdstuk dat we die avond behandelen. 
Bel ook gerust als je thuis opgehaald wilt worden! 
 

Tot snel! 

Evangelisatiecommissie - Boekentafelnieuws 
 

Voor een dagboek, agenda, kalender, een boek met  
kerstverhalen of een nieuwe Bijbel, maar ook kerstboeken voor 
kinderen kunt u bellen naar Riet de Heer tel. 661107. 
Op vrijdagmorgen van 10-12 uur kunt u tijdens de Inloop-ochtend 
ook in de  Ichthuskerk terecht voor informatie. 

Thema-avond 9 november 
 

Op dinsdag 9 november organiseert de Interkerkelijke Werkgroep 
weer een thema-avond. Deze keer is het onderwerp  
'Oecumene: hobby of opdracht?' 
Dominee Rob Maas zal hierover een inleiding houden en aanslui-
tend is er natuurlijk volop gelegenheid om met elkaar in gesprek 
te gaan. De avond wordt gehouden in het RK-Ontmoetingscentrum, 
Emmastraat 26 en begint om 20.00 uur. 
 

U/jij komt toch ook? 

 

'Stel mijn vertrouwen' (canon) 
 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 

want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 

'k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij.  

'Jozua die ging op reis' (mel.: Advocaatje ging op reis) 
 

Jozua die ging op reis   – met de Israëlieten 

God bracht hen naar Jericho  – een hele grote stad 

Maar het volk kon er niet in  – door de hoge muren 

Twee spionnen stuurde hij  – stiekem naar de stad 

Daar verstopten zij zich snel  – in het huis van Rachab 

De koning liet ze zoeken oh  – oooh hoe loopt dit af? 

'De muren van Jericho' 
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Uzx8B9J9iEk&t=7s 

1 Jericho had muren van metersdikke steen. 

Maar God zei tegen Israël: je komt er wel doorheen. 

Ze bliezen op de horens en sloegen op de trom. 

Ze juichten voor de Here in Zijn heiligdom. 
 

Refrein: 

En de muren van Jericho, 

de muren van Jericho, vielen om! 

De muren van Jericho,  

de muren van Jericho, vielen om! 

 

2 Misschien heb jij zo'n Jericho een levensgroot probleem. 

Het lijkt alsof het muren heeft: je komt er niet doorheen. 

Dan kun je Jezus danken, dat hij het overwon 

en juichen voor de Here in Zijn heiligdom. 
 

Refrein: 

En de muren van Jericho, 

de muren van Jericho, vielen om! 

De muren van Jericho,  

de muren van Jericho, vielen om! 

'Zingen maakt blij' – Hemelhoog 625 
 

Refrein: 

Zing, zing, zingen maakt blij 

Zingen van Jezus vrolijk en blij. 

Zing, zing, zingen maakt blij. 

Zingen van Jezus vrolijk en blij. 
 

1 God is zo goed voor jou en voor mij 

Pieker dus niet, wees dankbaar en blij. 

God heeft je lief en daarom zegt Hij: 

Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.  

Refrein 
 

2 Ben je alleen en heb je verdriet, 

lijkt het soms net of niemand je ziet, 

kijk dan omhoog, de hemel is blauw. 

Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou?  

Refrein 
 

3 Zing maar in huis, op school  en op straat 

en je zult zien hoe goed alles gaat. 

Wees maar niet bang, want Jezus belooft: 

’Ik ben bij jou als jij maar gelooft.   

Refrein 

Liturgisch bloemschikken 
 

Na het overlijden van Janny Mudde, is er 
nog maar een heel klein groepje dames 
overgebleven om bij kerkelijke feesten of 
herdenkingen de tafel van een toepasse-
lijke bloemschikking te voorzien. 
De kerkenraad is daarom op zoek naar 
gemeenteleden die graag creatief met  
flora en de symboliek bezig willen zijn. 
Voor informatie en aanmelding:  
Hennie Klerk, tel. 0180 663384  

SNH (Sunday Night Hour) dienst 
 

Zondag 14 november, 18:30 uur in de Grote– of Johanneskerk. 
Thema:  ‘Niemand zoals Hij’ 
We zullen luisteren naar en meezingen met de band ‘All to You’ uit Krimpen 
aan de Lek en inspiratie opdoen uit de korte overdenking van Timon Kitsz. 

Daarna is er gezellig koffiedrinken in de Ichthuskerk om elkaar te ontmoe-
ten en na te praten. Leuk als je komt! 

Deze dienst is ook online te volgen via:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk 

mailto:h.lebbink@online.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
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Koffie drinken op zondagmorgen 

 

Op zondag, bij het uitgaan van de kerk is te zien dat velen 

elkaar willen begroeten en graag nog wat willen napraten. 

Dat geldt niet alleen voor de kerkbezoekers, maar ook voor 

degenen die de dienst online gevolgd hebben. 

Waarschijnlijk zijn er ook mensen die nooit een kerkdienst 

bezoeken, maar wel graag een praatje maken. 

De kerkenraad heeft daarom het volgende besloten: 

De Ichthuskerk is met ingang van 14 november elke zon-

dag open van 11:15 tot 12:30 uur voor het drinken voor 

een kopje koffie of thee. Er is ook limonade.  

We nemen daarbij de corona-regels in acht. 

Iedereen is van harte welkom! 

De gastvrouwen zijn: Hennie, Jorien, Mariet en Will.  

Voor meer informatie: Will Faber-Jansen, tel. 06 42818147 

 

P.S. We zoeken nog enkele gastvrouwen of gastheren. 

Dorcas actie 
 
De collecte vorige week heeft 186,- opgebracht. 
De digitale collectebus staat op 190,-. Hartelijk 
bedankt ieder die een bijdrage heeft geleverd. 
Mocht u alsnog een bijdrage willen leveren dan 
kan dat nog steeds. 
  
  Om het u gemakkelijk te maken hebben we  
 hiernaast de QR-codes nog eens geplaatst. 
  Is dat wat lastig, gebruik dan het  
  bankrekeningnummer van de diakonie: 
  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
  o.v.v. Collecte Dorcas 
 
Ook willen wij u er aan herinneren de kleurplaten 
uiterlijk 15 november in te leveren bij iemand van 
de diaconie.  
Wij zorgen  er dan voor dat ze bij Dorcas terecht 
komen.  
 
Wout Klerk, Mariet Verkuil,  
Will Faber en Tona Visser. 

Woord van dank 

 

We hebben Jeanine en Vincent Twickler al een 

tijdje niet meer gezien in de kerk. 

Jeanine als leiding van de kindernevendienst en  

Vincent als lid van het livestream-team. 

Ze zijn verhuisd naar Krimpen aan den IJssel.  

Namens alle gemeenteleden willen we hen be-

danken voor hun vrijwilligerswerk in de kerk, dat 

zij zoals zij zelf zeggen met veel plezier hebben 

gedaan.  

Wij wensen hun Gods zegen in hun nieuwe ge-

meente, op de weg die ze zullen gaan. 

Nogmaals, hartelijk dank! 

 

Ds. Rob Maas 


