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Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 21 november 2021 -  jaargang 22  no. 47 

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 
           Gedachtenisviering 

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:  Mariet Verkuil 
Schriftlezingen: Matteüs 5: 1-12 en Openbaring 7: 9-17 
Luisteren: ‘Als alles duister is’: voorgangers bij het aansteken v.d. kaars  
Zingen:  NLB 885: ||  Lichtlied  ||  ELB 376 - Abba Vader zie blz. 3 
Luisteren: NLB 936, (melodie NLB 801): voorgangers  
Zingen: NLB 91a || ’Bij U rusten deze namen’ blz. 3 || NLB 416 || Amen 
Collecten: 
1e collecte voor de kerk   IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
2e collecte voor de diaconie  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
          o.v.v. vluchtelingkinderen in Griekenland z.o.z. 
3e collecte voor verwarmingskosten IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
      o.v.v. Verwarmingskosten 
Koffie drinken na de kerkdienst 
 

De Ichthuskerk is 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, 28/11, 10:00 uur  
Grote– of Johanneskerk 

Eerste Adventszondag 

Voorganger: ds. E.L. van Schie te Gouda 

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. 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan als groet van 

de gemeente naar dhr. en mw. Goverse, 

  

 

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienen-

fonds als groet gegaan naar dhr. J. Ros, 

  

 
 

Ziekenhuisopname 
 

Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt ligt nu in het Ikaziaziekenhuis,  
Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam.  
Er wordt momenteel gezocht naar een plek waar ze heen kan gaan 
voor revalidatie. 

Zinzondag VVP afd. Lekkerkerk en omstreken 
 

Vanmiddag spelen Cees Willem van Vliet harmo-
nium en Jeroen Liedorp piano op hun concert 
‘Beethoven symphonisch gearrangeerd’ in de 
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 klin-
ken 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 mu-
zieklessen volgden op de toenmalige muziekschool 
van Frans Wieringa in Opperduit. Cees Willem be-
speelde al op jonge leeftijd het orgel van onze kerk. 
De toegang is vrij. Bij binnenkomst krijgt u koffie of 
thee aangeboden. Na afloop is er een open schaal-
collecte. Vanwege de coronamaatregelen die gel-
den voor concerten, ook in kerken, is toegang al-
leen mogelijk op vertoon van een geldig corona-
vaccinatiebewijs. 

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

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

di 23-nov 10:00 Ichthuskerk Seniorengesprekskring, z.o.z. 

di 23-nov 14:30 Ichthuskerk jaarvergadering VVP 

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

wo 24-nov 20:00 Ichthuskerk Kerkrentmeesters 

vr 26-nov 10:00 Ichthuskerk inloopochtend 

di 30-nov 19:30 Ichthuskerk diaconie 

Bericht van overlijden 
 

Op woensdag 10 november is overleden 
mevr. Adriana de Vries-Hoejenbos.  
Zij woonde de laatste jaren in Soest.  
Op 17 november is zij bij haar man Piet  
begraven op de algemene begraafplaats  
in Lekkerkerk. 
Adri de Vries is 86 jaar oud geworden. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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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. 

 
Diaconie collecte 
 

De winter voor de deur, onvoldoende sanitair en te wei-

nig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in 

Griekse vluchtelingenkinderen op een beter bestaan. 

Ze zijn hier, soms alleen, aangekomen vanuit het Mid-

den-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 vandaag de 2de 

collecte, de diaconie collecte, voor dit doel te bestem-

men.  

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op  

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,  

o.v.v. vluchtelingkinderen in Griekenland. 

 

 

 

3e mogelijkheid:  

draag bij via deze QR-code 
Meet & Eat 
 

Ben je 16+?  
Dan ben je van harte welkom op de meet & eat  
avonden van de JV! Gezellig samen een hapje eten 
bij gastgezinnen uit de gemeente. Ondertussen gaan 
we met elkaar in gesprek over een door het gastgezin 
gekozen onderwerp. De avonden staan gepland op 
15 december, 26 januari, 2 maart en 20 april.  
 
Voor deze avonden zijn we nog op zoek naar gastge-
zinnen waar we een avondje op bezoek mogen komen.  
  

  Aanmelden kan bij  
  Neline (06 40008817) of Rozan (06 39244825). 

Kerstproject 
 

Advent is de tijd van vooruitkijken, uitzien naar de toe-
komst van de Redder die hoop brengt voor alle volken.  
Vanaf volgende week, 28 november, het begin van de  

adventstijd starten we met het kerstproject  
 

 ‘Thuis in Bethlehem’ 
 

dat we digitaal tijdens de kerkdiensten gaan presen-
teren. De verhalen over het leven van Ruth komen in 
het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit 
het perspectief van een vluchteling centraal te staan. 

 
De leiding van de kindernevendienst. 

Corona update 

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van  

12 november jl. heeft de Protestantse Kerk een klei-

ne toevoeging gedaan op de maatregelen voor onze 

kerkdiensten. Het bijkomend advies is om het aantal 

samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te 

beperken en op ingetogen wijze te zingen. 

Verder blijft natuurlijk van kracht: 

• Kom alleen als je geen corona gerelateerde 

      klachten hebt naar de kerk 

• Houd anderhalve meter afstand 

• Draag een mondkapje bij het lopen in de kerk 

• Probeer het gebruik van toilet en garderobe  

      zoveel mogelijk te beperken 

Natuurlijk zijn onze coördinatoren er nog steeds om 

alles in goede banen te leiden. 

 

De kerkenraad 

Contactpersonen 

Mw. Adri de Vries heeft te kennen gegeven dat zij 

zal stoppen als contactpersoon van onze gemeente 

in de Breeje Hendrick. Het gaat om de 2e etage.  

Zij heeft dit werk jarenlang gedaan en met veel ple-

zier, maar geeft nu het stokje over aan Ans Ottingh.  

Ans is te bereiken op tel. 06 10844336. 
   

Adri, heel hartelijk dank voor je inzet.  
 

En Ans, fijn dat je het wil gaan doen. 
Seniorengesprekskring  

Op dinsdag 23 november staat er een bijeenkomst van 

de seniorengesprekskring gepland, om 10.00 uur in de 

Ichthuskerk.  

Die gaat wel door, maar  

vanwege de situatie rondom de coronabesmettingen is 

het dringende verzoek goed afstand te houden van 

elkaar en thuis te blijven bij klachten die op corona 

kunnen duiden.  

Laten we elkaar niet aan onnodig risico blootstellen.  
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Vandaag, 21 november, gedenken we de gemeenteleden 

die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. 
 

           We noemen de namen van: 

 

12 nov  Pieter Cornelis Brouwer   96 jaar 

21 dec  Adriana Cornelia Breedveld-Wepster 94 jaar 

1 jan  Lena Kleinendorst-Both   98 jaar 

27 feb  Cornelis Berkouwer    70 jaar 

8 maart Adriana Mudde-Terlouw   97 jaar 

12 mei Hendrika Scholten-de Haan   60 jaar 

13 juni Cornelis Buijs     79 jaar 

4 juli  Jacobus Christiaan Eijkelenboom  98 jaar 

8 juli  Jan Visser      83 jaar 

23 juli Jan Klerk      80 jaar 

9 aug  Janny Mudde     66 jaar 

10 sept    Nellie Markensteijn-Verwaard  91 jaar 

20 sept    Gijsje Hendrieka Verhoog-Klerk  78 jaar 

22 sept Cornelis Molenaar    76 jaar 

   'Al weet ik dat je veilig bent' 

gedicht van Lisa Bon 
 

Al weet ik dat je veilig bent 

geborgen bij de Heer 

de lege plaats blijft onvervuld 

ik zie je hier nooit meer 
 

Al weet ik dat je veilig bent 

verlost van alle pijn 

ik kan mijn vragen niet meer kwijt 

kan nooit meer bij je zijn 
 

Al weet ik dat je veilig bent 

ik zoek en vind je niet 

ik vraag het aan een lege lucht 

of je mij hoort en ziet 
 

Al weet ik dat je veilig bent 

mijn hart wil er niet aan 

dat je, die ik niet missen kan 

voorgoed bent heengegaan 
 

Al weet ik dat je veilig bent 

ik zie je hier nooit meer 

maar als het donkert, zeg ik zacht 

tot ziens, bij God de Heer!  

    Bij U rusten deze namen         
 (melodie NLB 801) 

 1 Bij U rusten deze namen,  

   ons ontvallen door de tijd;  

   om hen bidden wij U samen:  

   Berg ze in Uw eeuwigheid.  

 

2 En laat hen die om ze rouwen,  

  die verdriet voelen en pijn,  

  op Uw kracht en steun vertrouwen,  

  God wil zo hun helper zijn.  

ELB 376 – Abba, Vader 

 
1 Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn. 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

2 Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts voor U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen. 


