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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 14 november 2021 -  jaargang 22  no. 46 

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 

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 Ontmoeting  
  onder de opsomming van de kerkdiensten. 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 

           Heilig Avondmaal 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het  

moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Organist:  Richard den Ouden 

Lector:  Harmen Lebbink 

Schriftlezingen: Genesis 33: 1-11 en Matteüs 5: 21-26 

Thema:      ‘Maak het goed, opdat het je goed gaat’ 

Zingen:  NLB 18:1  ||  NLB 871: 1,2,4  ||  Kinderlied 

Luisteren: NLB 861: 1,2 via YouTube 

Zingen: NLB 838: 1,3  ||  NLB 51b  ||  Geloofsbelijdenis - NLB 342  

  NLB 405: 4 || NLB 388: 1,3,4,5 || NLB 791: 1,4,5,6 || Amen 

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 de adoptiekinderen IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

       o.v.v. adoptiekinderen  

Koffie drinken op zondagmorgen 
 

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen is de Ichthuskerk met ingang van 

vandaag (14 november) elke zondag open van 11:15 tot 12:30 uur  

voor het drinken voor een kopje koffie of thee of 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 
 

We zoeken nog enkele gastvrouwen en gastheren. 

Volgende week, 21/11, 10:00 uur  
Grote– of Johanneskerk 

Gedachtenisviering 

Voorgangers: ds. Rob Maas en 

Jacqueline van Sprang 

 Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

di 16-nov 14:30 Ichthuskerk ouderenmiddag 

di 16-nov 20:00 Opperduit 446a Gemeente Groei Groep 

vr 19-nov 10:00 Ichthuskerk inloopochtend 

zo 21-nov 15:00 Grote-/Joh.kerk zinzondag VVP 

di 23-nov 10:00 Ichthuskerk seniorengesprekskring 

di 23-nov 19:15 Ichthuskerk club 8-12 jaar 

Bedankt 
 

Vorige week zondag, 7 november, hebben we  
30 pakken rijst ingezameld voor de Voedselbank.   
 

Namens de Voedselbank en de diaconie, heel  
hartelijk bedankt. 

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. 

SNH (Sunday Night Hour) dienst 
 

Vanavond, 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 Ichthus-
kerk om elkaar te ontmoeten 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 

Ouderenmiddag 
 

De ouderenmiddag is gepland op komende  
dinsdag 16 november, aanvang 14.30 uur  
in de Ichthuskerk.  
Albert de Haaij zal een aantal films vertonen waar-
in bekende Lekkerkerkers te zien zijn.  
We vertrouwen erop dat deze middag kan door-
gaan, omdat we menen met het volgende te vol-
doen aan de door de regering ingestelde nieuwe 
maatregelen.  
- U dient een mondkapje te dragen zolang u niet 
op uw plaats zit.  
- U bewaart de voorgeschreven onderlinge afstand 
van 1,5 meter.  
- U wordt geacht niet te komen als u verschijnselen  
heeft die kunnen wijzen op covid-19. 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet naar 

mw. F.L.M. (Francien) van Mameren-de Wit,  
 

Zij heeft deze week een aantal dagen voor  

onderzoek in het ziekenhuis gelegen. 

 

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds  

als groet gegaan naar dhr. en mw.  

Rijnsburger-den Ouden  

 

Ziekenhuisopname: 

Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt is opgenomen in het IJsselland-

ziekenhuis, Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC Capelle a/d IJssel. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
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Zinzondag VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken 
 

Op zondagmiddag 21 november spelen Cees Willem van Vliet harmonium en 

Jeroen Liedorp piano op hun concert ‘Beethoven symphonisch gearrangeerd’ 

in onze Grote- of Johanneskerk. Aanvang 15.00 uur.  

Dit concert werd eerder uitgezonden op radio 4. Het gaat over muziek van 

wereldklasse speciaal gecomponeerd voor kleine bezetting om te laten klinken 

in de Parijse stijlkamers. Het is ook heel mooie muziek voor onze Grote- of 

Johanneskerk met zijn mooie akoestiek.  

Cees Willem van Vliet en Jeroen Liedorp zijn twee geboren Lekkerkerkers die 

beiden hun eerste muzieklessen volgden op de toenmalige muziekschool van 

Frans Wieringa in Opperduit. Cees Willem bespeelde ook al op jonge leeftijd 

het orgel van onze kerk. 

De toegang is vrij. Bij binnenkomst krijgt u koffie of thee aangeboden. Na af-

loop is er een open schaalcollecte. Vanwege de coronamaatregelen die gel-

den voor concerten, ook in kerken, is toegang alleen mogelijk op vertoon van 

een geldig coronavaccinatiebewijs. 

Jaarvergadering VVP  

afdeling Lekkerkerk en omstreken 
 

Op dinsdagmiddag 23 november houdt  

de VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken 

haar jaarvergadering in de  

Ontmoetingsruimte van de Ichtuskerk.  

  Aanvang 14.30 uur. 

  Omstreeks 15:00 uur, na afloop  

van het huishoudelijk gedeelte, verzorgt 

dominee Van Veldhuizen uit Stolwijk een 

lezing met als onderwerp  

 ‘Nuchter geloven, zo kijk ik  

  aan tegen de vrijzinnigheid’.  

Dit onderwerp zal ons zeker interesseren. 

De lezing is voor iedereen toegankelijk en u 

wordt ontvangen met koffie of thee. 

Update corona-maatregelen 
  

Met het oplopen van de besmettingen heeft de Protestantse 

Kerk haar richtlijnen weer aangepast en en wij zullen als  

Protestantse Gemeente te Lekkerkerk die volgen. 

We vragen u daarom om bij het lopen in de kerk gebruik te 

maken van een mondkapje. Zodra u op uw plek zit mag het 

mondkapje weer af. 
 

In beide kerkgebouwen 

zullen we de zitplaatsen 

weer inrichten volgens 

de 1,5 meter norm. 

Daarmee gaan we weer 

terug naar de situatie 

zoals die begin septem-

ber nog was. 
  

Zoals afgelopen zondag tijdens de kerkdienst al is aange-

kondigd zullen we vanaf 14 november iedere zondag in de 

Ichthuskerk koffie en thee kunnen drinken na de dienst. 

Dit kan gelukkig gewoon doorgaan. We zullen de 1,5 meter 

handhaven door aan de tafels te zitten en de koffie en thee 

zal naar u toe gebracht worden. 

Bij het lopen in de kerk vragen we u ook weer een mond-

kapje op te doen. 
  

We hopen dat we op deze manier met elkaar de kerkdien-

sten kunnen blijven vieren en elkaar kunnen blijven ontmoe-

ten op een veilige manier. 
  

De kerkenraad 

Diaconie collecte 21 november 2021 
 

De winter voor de deur, onvoldoende sanitair en te weinig 

eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse 

vluchtelingenkinderen op een beter bestaan. Ze zijn hier, 

soms alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en  

Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar 

ze eindigen? Kerken staan op, omdat ze geloven dat deze 

kinderen recht hebben op een beter leven. Ze te helpen met 

voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere 

plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst 

in een beter leven voor kinderen.  

Wij willen deze kinderen helpen 

door zondag 21 nov. de 2de collec-

te, de diaconie collecte, voor dit 

doel te bestemmen.  

Geef aan de collecte of maak uw 

bijdrage over op  

NL89 ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 

vluchteling kinderen in Griekenland. 

Dorcas actie 
 

Wij willen u er aan herinneren 

de kleurplaten uiterlijk morgen, 

maandag 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. 

Lichtjesavond 
 
Zaterdag 20 november is er een Licht-
jesavond in de Grote- of Johanneskerk 
van 16.00 tot 20.00 uur. Lichtjesavond 
biedt de gelegenheid in alle rust overle-
den dierbaren te gedenken en een 
kaarsje aan te steken. In de kerk klinkt 
zachte muziek, brandt er kaarslicht en 
kunnen bezoekers hun verhaal kwijt als 
daar behoefte aan is.  
Iedereen is welkom.  


