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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 (februari): 
Marijke Versluis, tel. (0180) 663723 
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  

Volgende week, 20/02, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 

Voorganger: ds, Luci Schermers, Capelle a.d. IJssel 

Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  -  zondag 13 februari 2022 -  jaargang 23  no. 7 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
Dienst bijwonen? Dat kan weer!  

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten,die u aansteekt op het  

moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 

Doopdienst 
Voorganger:  ds. Rob Maas 

Organist/ 

       Pianist: Richard den Ouden 

Lector: Kees Mudde 

Lezing: Psalm 139 

Zingen: Psalm 86: 1,6 uit de oude psalmberijming z.o.z.  

  Opw. 281 ‘Als een hert dat verlangt naar water’ z.o.z.  

  NLB 340b  ||  Opw. 599 ‘Kom tot de Vader’  z.o.z.  

  Psalm 139: 1,8,14  ||  NLB 217: 1,2,4,5  ||  NLB 793: 1,2 

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: Kerk in Actie Noodhulp IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 

        o.v.v. Collecte Noodhulp februari 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gaan  als groet  
van de gemeente naar  
dhr. en mw. Kees en Betty de Jong,  
 
 

Er zijn bloemen uit het Jan van  
Zwienenfonds gegaan naar  
mw. A.C. (Ans) Gelderblom-Broskij 

Vandaag wordt Gijs Johannes 

van der Hoog gedoopt. Hij werd 

geboren op 5 juni 2021 en is de 

zoon van Alexandra Bouwen en 

Arjan van der Hoog.  

Koffie drinken 

na de dienst 
 

Vandaag starten  

we weer met het  

koffie drinken in 

de Ichthuskerk 

na de dienst.  

De deelnemers 

moeten zitten en 

dan worden ze 

bediend. 

 

We handhaven daarbij de coronamaatregelen zo-

als die eerder ook van kracht waren: 

- Bij klachten blijven we thuis. 

- We ontsmetten onze handen bij binnenkomst. 

- We dragen een mondkapje zolang we in de kerk  

  rondlopen, dus bij aankomst, er tussendoor en bij  

  vertrek. We mogen de mondkapjes afdoen wan 

  neer we op onze plaats zitten. 

- We houden onderling 1,5 m afstand. 

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren 
naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandig-
heden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie 
moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie 
creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in 
hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.  
De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een 
stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afne-
mers of werkgevers. 

Op 8 februari is overleden mevrouw 
Aaltje (Alie) van der Linden-Noordegraaf. 
Zij woonde de laatste jaren in de Breeje Hen-
drick en was lid van onze gemeente. Ze werd 
geboren op 13 juni 1929 en is 92 jaar oud 
geworden.  
Op zaterdag 12 februari is zij  begraven op 
de algemene begraafplaats in Lekkerkerk, na 
een afscheidsdienst in het uitvaartcentrum 
Stoppelenburg te Lekkerkerk.  

Op 6 februari is overleden de heer  
Hendrik Janssen.  

Hij woonde de laatste jaren in de Waterpoort 
in Krimpen aan de Lek en was belijdend lid 
van onze gemeente.  
Henk is 86 jaar oud geworden.  
Op 11 februari is hij begraven bij zijn vrouw 
Jannie, die in 2018 overleed. Voorafgaand 
aan de begrafenis was er een dankdienst 
voor zijn leven in de Ichthuskerk.  

Twee berichten van overlijden: 

Ouderenmiddag 
 

Aanstaande dinsdag, 15 februari is er weer een ouderenmiddag in de 

Ichthuskerk. Onze gasten die middag zijn Carlo en Frank, die ons trak-

teren op liedjes rond het kampvuur. Uiteraard zullen we rekening hou-

den met de inmiddels bekende maatregelen betreffende corona. 

(mondkapje op bij verplaatsingen, afstand houden, handen schoon en 

niet komen bij klachten) Aanvang 14.30 uur, in de Ichthuskerk. 

Vervoer nodig? Bel dan naar Mariet Verkuil: tel 06-10251433 

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

di 15-feb 14:30 Ichthuskerk ouderenmiddag, zie hierboven 

vr 18-feb 10:00 Ichthuskerk inloopochtend 

di 22-feb 10:00 Ichthuskerk seniorengesprekskring 

wo 23-feb     vergadering kerkrentmeesters 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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Sunday Hour dienst:  

     De Kracht van  

        Liefde met  

   gospelkoor Elim 
 

U/je bent allen van 

harte uitgenodigd 

voor de Sunday Hour dienst op 20 februari om 18.30 uur in 

de Grote- of Johanneskerk in Lekkerkerk. 

Het thema is: De Kracht van Liefde met gospelkoor Elim. 

Deze dienst is ook online te volgen via   

https://www.pkn-lekkerkerk.nl/kerkdienst-gemist/ 

Leuk als je erbij bent! 

Intochtslied Psalm 86: 1 en 6 
uit de oude Psalmberijming 

1 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 

   zie mijn bittere ellende. 

   Hoed mijn leven, U gewijd, 

   stel uw knecht in veiligheid. 

   Heer mijn God, wees mij genadig, 

   want ik roep tot U gestadig. 

   Stel mij in het blijde licht, 

   want ik zoek uw aangezicht. 
 

6 Leer mij naar uw wil te hand’len, 

   'k zal dan in uw waarheid wand’len; 

   neig mijn hart, en voeg het saâm, 

   tot de vrees van uwen naam. 

   Heer’, mijn God, ik zal U loven, 

   heffen 't ganse hart naar boven; 

   'k zal uw naam en majesteit 

   eren tot in eeuwigheid. 

Zingen Opw. 281 (ELB 8)  

Als een hert dat verlangt naar water (2x) 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U.  

Zingen Opwekking 599 – Kom tot de Vader 
 

1 Nog voordat je bestond kende Hij je naam 

Hij zag je elk moment en telde elke traan 

omdat Hij van je hield gaf Hij zijn eigen zoon 

Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. 
 

2 En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan 

Ook niets wat jij ook deed verandert daar iets aan 

omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen zoon. 

En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

Refrein 

Kom tot de Vader. Kom zoals je bent, 

heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 

3 En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan 

omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn eigen zoon. 

En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

Refrein 2x 

Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 

De liefde die Hij geeft de woorden die Hij spreekt. 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 

Bedankt! 
 

Op zondag 6 februari zijn er 25 pakken aard-
appelpuree ingezameld voor de voedselbank. 
Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt  
namens de diaconie en de voedselbank. 

Op zoek naar de mooiste Psalm in februari 
 

Op de website van de Ontmoetingskerk in Krimpen aan de 
Lek staat in februari een enquête, waarop je je mooiste psalm 
kunt doorgeven! Zo gaan we op zoek naar de meest geliefde 
psalm. We hopen dat je de moeite neemt om mee te doen! 
Bezoek daarom de website   
http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/demooistepsalm  
(er staat in het formulier dat u moet inloggen bij Google,  
maar dat is niet vereist). 
Ds. Rob Maas 

Psalmenreeks 
 

Drie predikanten houden op drie achtereenvolgende zonda-
gen (13, 20 en 27 februari) een dienst waarin een Psalm cen-
traal staat. Vandaag staat Psalm 139 centraal in de doop-
dienst, met de bijbehorende levensfase, het begin. Volgende 
week gaat ds. Luci Schermers voor en zij behandelt de le-
vensfase van de ouderdom aan de hand van Psalm 71. Op 
27 februari sluit ds. Mariëlle van Waardenberg deze reeks af 
met (wederom) Psalm 139, maar dan passend bij de levens-
fase van de volwassenheid. 

Samen eten is samen leven 
 

Ooit leerde ik in de opleiding dat 'alles met eten werkt'. Kop-
pel een maaltijd aan een activiteit en dan zal een activiteit 
meer aandacht en deelname krijgen. Samen eten is gezellig 
en daarmee smaakt het eten dubbel lekker. We zouden van-
uit de PG Lekkerkerk maaltijden gaan organiseren voor 
dorpsgenoten. Om daar over na te denken en te onder-
zoeken of dat haalbaar is, is dominee Rob Maas op zoek 
naar gemeenteleden die dat interessant, leuk (en lekker) vin-
den. Wie doet er mee? Je legt je nog nergens op vast.  
Bel of mail met ds. Rob Maas. 

Liturgische schikking 

We zien het grote handvormige blad (Gods Hand) met daar-
op de parel, Gijs Johannes, die vandaag gedoopt word. 
Je bent een 'Parel in Gods hand'. De krans van klimop (Gods 
eindeloze Trouw) en het gipskruid (de gemeente) staan er 
omheen. 
Het blauw en Wit van de doeken staan symbool  
voor reinheid en water en de 3 witte rozen in de 
(water)blauwe fles(sen) voor de drie eenheid 
'Vader, Zoon en Heilige Geest!' 

  

https://www.pkn-lekkerkerk.nl/kerkdienst-gemist/

