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Wijsheid
Rondom politieke verkiezingen kun je een Kieswijzer invullen. Films en televisieprogramma's
worden via de Kijkwijzer van een leeftijdscategorie voorzien en pictogrammen geven aan wat
voor genre film het is. En hier voor je ligt de Kerkwijzer van onze Protestantse Gemeente in
Lekkerkerk.
Met daarin alle informatie over activiteiten, bijeenkomsten, de kerkenraad, adressen, wijkindeling en nog veel meer. De Kerkwijzer is bedoeld om je wijzer te laten 'kerken' of wijzer te
maken over wat er te kiezen valt en voor wie welke activiteit geschikt is, een soort kieswijzer
en kijkwijzer ineen.

Dat roept de vraag op, wat wijsheid is. Als je de Bijbel leest dan gaat wijsheid in veel teksten
hand in hand met inzicht. Wijsheid geeft inzicht cadeau. Alle wijsheid begint bij God en als we
Spreuken 8 lezen dan leren we dat Wijsheid er al was voordat God aan zijn schepping begon.
Kortom, neem deze Kerkwijzer goed door, lees hem en kijk op welke manier je wijs kunt
'kerken' in de Protestantse Gemeente Lekkerkerk. Door bijvoorbeeld actief mee te doen aan
activiteiten en/of je op te geven voor één van de vele taken en (leuke) werkzaamheden.
Samen maken we de kerk tot een levendige gemeenschap van mensen, en daar worden we
allemaal wijzer van!
Ds. Rob Maas

Enkele aanwijzingen bij deze nieuwe Kerkwijzer

De opzet van deze Kerkwijzer is gewijzigd t.o.v. eerdere.
Per onderwerp vind je op de bladzijden 3 t/m 11 een omschrijving, echter zonder namen,
e-mailadressen en telefoonnummers. Daarvoor wordt steeds verwezen naar hoofdstuk
M, Contact, nadere informatie, op bladzijden 17 en 18.
Deze omschrijvingen zullen niet zo vaak wijzigen, maar de details in de hoofdstukken K, L en M
moeten tenminste jaarlijks worden aangepast.
Het is de bedoeling de Kerkwijzer niet meer elk jaar volledig te vernieuwen en te verspreiden.
Dat zal worden beperkt tot de bladzijden 13, 14, 17 en 18.
De bladzijden 12 en 16 zijn blanco.
Verder zal de Kerkwijzer op de website van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk beschikbaar
komen, zoals dat nu gebeurt met de Zondagsbrief en de liturgie. Je kunt de Kerkwijzer dan downloaden en indien gewenst zelf afdrukken. Deze digitale versie zal regelmatig worden bijgewerkt.
Daarbij zijn we mede afhankelijk van de door jou verstrekte gegevens.
Geef daarom wijzigingen direct op aan onderstaand adres.
Het kan zijn dat je de Kerkwijzer toch op papier wilt hebben, bijvoorbeeld omdat je geen internet
hebt. Schrijf in dat geval een briefje met je naam en adres aan:
Kees Mudde,
Zwarte Sternpad 12,
2941PG Lekkerkerk
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A Vorming en toerusting
Faith4U (12-15 jaar)
Faith4U is een catechesegroep. De opzet van de avonden is
dat er eerst bij iemand thuis gegeten wordt. Aansluitend
begeleiden twee ouders de gesprekken met de jongeren over
geloven. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat is ontwikkeld door JOP, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland.
Contact:

A1

Confession
Van oktober tot juli komen we eens in de drie weken bij elkaar. De groep is bedoeld voor jongvolwassenen vanaf 18
jaar. We bespreken aan de hand van de Bijbel actuele thema's, geloofsvragen en vragen over hoe je het geloof in praktijk kunt brengen. Ook als je belijdenis wilt doen is Confession de groep waarbij je je kunt aansluiten.
Contact:

Elk seizoen willen we een of misschien wel meerder keren
een film bekijken met elkaar. Informatie daarover wordt
geplaatst in kerkblad Ontmoeting en/of de Zondagsbrief.

A2

Bijbel en gesprek
Zinzondagen VVP

Een gespreksgroep is voor iedereen die meer van de Bijbel
wil weten. De start is in oktober. De Bijbel gaat open n.a.v.
een vraag of een thema. Doel van de gespreksgroep is het
verrijken van kennis over Bijbel en geloof en het uitwisselen
van verschillende visies op en ervaringen met het geloof.
Contact:

Informatie over de VVP vindt u in het hoofdstuk
J: Verenigingen en commissies.
De VVP organiseert jaarlijks een aantal zinzondagen. Dat
kunnen bijvoorbeeld vertelvoorstellingen zijn, of concerten.
Alle zinzondagen vinden plaats in de Grote– of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk, aanvang steeds 15:00 uur.
Toegang gratis en een collecte na afloop.
Zie voor gedetailleerde informatie in Kerkblad Ontmoeting
de Zondagsbrief en onze website.

A2

Gemeentegroeigroep (GGG)
De GGG is een groep enthousiaste gemeenteleden (vanaf 20
jaar tot 80+ ) die iedere 3 weken bij elkaar thuis komen
(september-mei) om aan de hand van gespreksvragen en
achtergronden bij Bijbelgedeelten te praten over en te groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid. Het met elkaar
meeleven, maar ook met gemeenteleden die dit nodig hebben, rond een open Bijbel is iets waar wij als GGG inhoud aan
proberen te geven.
Contact:

Inloopochtenden
Elke vrijdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur staan de deuren
van de Ichthuskerk open voor de inloopochtend. Deze
(koffie)ochtenden zijn er voor iedereen (jong en oud) en
steeds meer mensen weten de weg er naartoe te vinden.
Sommigen komen alleen voor een kopje koffie en/of een
praatje, terwijl anderen het juist leuk vinden om met elkaar
een spelletje te doen.

A3

Wereldgebedsdag

Ook is het mogelijk om je even terug te trekken bij de lectuurtafel, waarop behalve boeken en tijdschriften ook oude
foto’s van o.a. Lekkerkerk te vinden zijn. Kortom voor elk
wat wils.

Het geeft een gevoel van verbondenheid als over heel de
wereld, op dezelfde dag mensen bij elkaar komen om samen
te vieren en te bidden, met dezelfde liturgie, die de context
ademt van het land waarin deze is ontstaan. Kom ook en
ervaar die verbondenheid met zovele christenen over heel
de wereld! Voor informatie zie kerkblad Ontmoeting en de
Zondagsbrief.

Bent u nog nooit geweest? Kom dan ook eens even binnenlopen! U bent tot niets verplicht en u kunt komen en gaan
wanneer u wilt.
Van harte welkom!

Vrouwendag Lekkerkerk

Contact:

De vrouwendag is inmiddels een echt evenement waar
saamhorigheid de boventoon voert. Dat mag je echt niet
missen! Meer informatie hierover zal te zijner tijd te vinden
zijn in kerkblad Ontmoeting en de Zondagsbrief.

Gezamenlijke maaltijd

Contact:

A5

Elk (voor)jaar wordt er door een groep vrijwilligers een
maaltijd bereid voor jong en oud. Deze maaltijden krijgen
vaak een thema mee en worden genuttigd door gemiddeld
100 gemeenteleden.

A4
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Sunday Hour Diensten

B Jeugd– en jongerenwerk

Elk seizoen willen we enkele Sunday Hour diensten organiseren. Deze diensten van ongeveer 1 uur zijn toegankelijk en
bedoeld voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom.
We zingen o.a. opwekkingsliederen onder begeleiding van een
band en er is een korte overdenking door een dominee of spreker. Na afloop is er tijd om gezellig iets met elkaar te drinken
en na te kletsen.
De data van de diensten worden bekend gemaakt via de
Zondagsbrief en worden ook via Facebook aangekondigd.
De diensten worden georganiseerd door de SH commissie.

Jeugdteam
Het Jeugdteam bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die actief is binnen het jeugdwerk. Het Jeugdteam
heeft algemene leden en vertegenwoordigers van de verschillende jeugdgroepen en wordt bij haar werkzaamheden
ondersteund door de jeugdouderling en de jeugddiaken.
Het Jeugdteam vergadert ongeveer 4 keer per seizoen.
Zij organiseert ieder jaar de zaterdagmiddag activiteit van
het startweekend en de slotdag en heeft verder tot taak:
1.
2.
3.

Commissieleden en contact:

Het stimuleren en het coördineren van het jeugdwerk
Het voorbereiden en/of uitvoeren van activiteiten
voor het jeugdwerk
Het verzorgen van de financiën t.b.v. het jeugdwerk

Contact:

B5

Jongerengespreksgroep ‘Let’s talk’
Voor jongeren van 17 tot ca. 25 jaar zal in 2022 een gesprekgroep worden gestart waarbij we samen willen nadenken en
onze gedachtes delen over hoe we in het leven staan, wat ons
raakt en bezighoudt en wat geloven voor impact maakt.

B1

Kinderclub 8 t/m 12 jaar

Data, tijdstip en onderwerpen bespreken we met elkaar.

Wil je met andere kinderen plezier
maken? Dat kan zeker op de
club 8-12! Om de week, op dinsdagavond van 19:15 - 20:15 uur, komen
we bij elkaar in de Ichthuskerk.
De ene keer hebben we een Bijbels
onderwerp, we praten hierover of doen een spel of een
knutselwerkje. Een andere keer doen we ook een gewoon
spel of gaan we iets moois knutselen.

Mogelijke onderwerpen zijn geluk, verdriet, depressie, stress,
genieten, carrière, succes, falen, seks, relaties, imago, milieu,
lijden, sterven, etc.
Contact:

B6

Kindernevendienst
zie Rondom de Kerkdiensten
Vertrouwenspersoon jongeren zie Pastoraat en Diaconaat
Faith4U
zie Vorming en Toerusting

Lijkt je dit wat? Kom dan zeker een keer kijken, je bent altijd
van harte welkom!
Contact:

B2

JV
Een combinatie meet&eat avonden (ontmoeten, eten en
goede gesprekken) en leuke activiteiten , dat is de JV! Ben jij
15 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom op de JV!
Stuur ons even een berichtje om erachter te komen wanneer
we weer bij elkaar komen.

In de maanden september t/m april willen we gezellige middagen organiseren in de Ontmoetingsruimte van de
Ichthuskerk. Steeds op de derde dinsdag van de maand.
Aanvang 14:30 uur.
Voor informatie en datums zie
Ontmoeting en Zondagsbrief.

Wanneer en waar: in onderling overleg
Contact, bestuur: B3

Contact:

Zondagsschool ‘De Zaaier’

Seniorengesprekskring

Op de zondagsschool kun je veel leren over de Bijbel, daarom begint elk zondagsschooluurtje met een Bijbelverhaal.
Na het verhaal worden er liedjes gezongen, die meestal ook
over het betreffende verhaal gaan. En na het zingen kunnen
jullie aan de slag met een kleurplaat, een puzzel, een knutselwerkje of een quiz. De zondagsschool is er voor alle kinderen
van 4 – 12 jaar en wordt op zondagmiddag van 14:00 uur –
15:00 uur gehouden in de Ichthuskerk. Van harte welkom.
Contact, bestuur:

C1

Als seniorengesprekskring gaan we met elkaar in gesprek
rondom allerlei onderwerpen die ons bezighouden. Dat kunnen alledaagse onderwerpen zijn, maar ook geloofsvragen.
In het nu lopende seizoen (2021-2022) lezen we verhalen uit
het gewone leven en leggen daar een verhaal uit de Bijbel
naast. De planning is om gedurende de maanden september
tot en met maart, met uitzondering van december, in de
Ichthuskerk bij elkaar te komen op de 4e dinsdagochtend van
de maand. Om 10.00 uur starten we met een kop koffie en
rond half 12 ronden we af.
Deze kring is een reeds bestaande groep, maar wilt u zich bij
ons aansluiten: welkom.
Voor informatie en datums zie Ontmoeting en Zondagsbrief.

B4

Bankrekening: Rabobank NL04 RABO 0335 7104 84
t.n.v. penningmeester Zondagsschool ’De Zaaier’ Lekkerkerk

Contact:
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C2

Activiteiten ‘De Breeje Hendrick’

Ziekenbezoek

In ‘De Breeje Hendrick’ worden activiteiten georganiseerd
waarbij ook onze kerk betrokken is. Te weten:

Als iemand in het ziekenhuis opgenomen is, dan kan het fijn
zijn bezoek vanuit de kerk te krijgen. En uiteraard willen wij
ook graag de nodige aandacht geven aan de zieke. Nu is het
zo dat, anders dan vroeger, de ziekenhuizen aan de kerk
geen informatie verstrekken over ziekenhuisopnamen. Daarom doen we een dringend beroep op u als familie of bekende om in betreffende gevallen de opname in (of weer ontslag uit) het ziekenhuis aan ons door te geven. Dat kan bij
een van de ouderlingen of rechtstreeks bij de pastors.

Maandafsluitingen
Maandelijks, op de laatste dinsdag van de maand, is er een
viering in de serre van de grote zaal op de begane grond van
‘De Breeje Hendrick’. Aanvang 15.00 uur.

Bijbelgesprekskring

De informatie over ziekenhuisopamen (voor zover ons bekend) wordt wekelijks vermeld op de Zondagsbrief, tenzij
anders afgesproken.

Deze activiteit is vervallen.

Bij publicatie op internet van de Zondagsbrief worden
privacygevoelige gegevens niet vermeld
(d.w.z. wel naam, geen adres)

D Pastoraat
Vertrouwenspersoon voor jongeren

Algemeen

Zit je ergens mee, laat het weten, want de vertrouwenspersoon is er voor jou!

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om ‘omzien naar
elkaar’. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw
zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar bijvoorbeeld ouderen, zieken of mensen in een moeilijke situatie als
echtscheiding of werkloosheid. Omzien naar elkaar gebeurt
ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken in
geloofs- en levensvragen. Zoals de herder omziet naar zijn
schapen, zo zien wij naar elkaar om en wijzen wij elkaar op
de Goede Herder.

Er kunnen soms dingen gebeuren in je leven waar je van
denkt: moet dit nu zo, dit wil ik helemaal niet. Dan word je
verdrietig, teleurgesteld of boos. Het kan makkelijk zijn om
dit gevoel lekker ver weg te stoppen en er niet aan te denken, maar dan lost het niet zomaar op!
Beter is het om hulp te vragen, ook al lijkt dat soms niet zo
makkelijk. Maar dan willen wij er voor je zijn.

Het pastoraat in onze gemeente wordt verzorgd door wijkteams. Een wijkteam bestaat uit de wijkouderling of wijkcoördinator en een aantal contactpersonen. Zij staan in nauw
contact met de predikant en/of pastoraal werker.
In bepaalde gevallen assisteren leden van de DVO het wijkteam bij het bezoekwerk.

Met alle vragen, problemen of verhalen mag je bij ons komen. Wij willen graag een luisterend oor voor je zijn zodat jij
je verhaal in alle rust en vertrouwen kunt vertellen. Daarna
kijken we samen, wat we verder gaan doen. Want je hoeft er
niet alleen voor te staan!
Heb je een vraag, een probleem of een verhaal?
Ook als je ouders vragen hebben, laat het ons weten.
We horen graag van je.

Heeft u behoefte aan een gesprek of weet u iemand aan wie
zorg en aandacht besteed zou moeten worden, geef dit dan
s.v.p. door aan iemand van het wijkteam of aan een van de
pastors.
Zie K: Kerkenraad, Pastors, Gebouwen, Administratie

Neem dan contact op met D1

Pastors; dominee en pastoraal werker
De gegevens van dominee en pastoraal
werker vindt u in hoofdstuk
Zie K: Kerkenraad, Pastors, Gebouwen, Administratie
en ook in kerkblad ‘Ontmoeting’ en de Zondagsbrief.
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E Diaconaat
Algemeen

Zie ook
K: Kerkenraad, Pastors,
Gebouwen, Administratie

De DVO is een groep gemeenteleden van de Protestantse
Gemeente, die onder verantwoordelijkheid van de diaconie
de volgende taken op zich heeft genomen:

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden.
Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor
zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen,
drop-outs. Mensen met schulden kunnen bij de kerk aankloppen en hulp ontvangen om uit hun situatie te komen.
De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan
een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en helpt zoeken naar goede voorzieningen voor mensen
met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of
kortweg: 'diaconaat'.

- het bezorgen van de bloemen bij gemeenteleden vanuit de
kerk op zondag
- het verzorgen van ca. 300 attenties voor zieken en ouderen
met Pasen en Kerst voor mensen van 75+ en ter bemoediging van andere gemeenteleden
- het verzorgen van kaarten voor de gemeenteleden in ziekenhuis en verpleeghuis op de 1e zondag van de maand
- het organiseren van twee gezellige middagen voor ouderen
in de zomer
- in ‘De Breeje Hendrick’ assisteren bij de huisdiensten
- het verzorgen van c.q. assistentie verlenen bij het serveren
van koffie en thee na erediensten en bij de ouderenmiddagen buiten de zomer.
De DVO bestaat uit 24 medewerkers, inclusief bestuur. Zij
komt 8 keer per jaar op een woensdagmorgen bij elkaar voor
een werkbespreking. Daarnaast wordt met Pasen en Kerst
een viering gehouden die voor ieder toegankelijk is en één
keer per jaar wordt een inhoudelijke ochtend georganiseerd.

In onze plaatselijke gemeente wordt het bovenstaande uitgevoerd door de diaconie.
Het is de diaconie die de gemeente moet stimuleren een
diaconale gemeente te zijn. Dat men ‘omziet naar elkaar’
binnen en buiten de kerkelijke gemeente, veraf
(werelddiaconaat) en dichtbij (binnenlands- en gemeentelijk
diaconaat). Met het oog hierop worden o.a. de volgende
activiteiten door de diaconie verzorgd:
-het beheer van de diaconale gelden en eigendommen
- het verzorgen van publiciteit rond diaconale collectes
- betrekken van gemeenteleden bij diaconaat
- onderhouden van contact met Maatschappelijk Werk
- concrete acties voor doelen die op dat moment in de belangstelling staan
- het toekennen van giften aan daarvoor in aanmerking komende instanties of personen waarbij er naar wordt gestreefd hierin niet teveel versnippering te laten optreden,
maar een aantal zorgvuldig geselecteerde doelen een redelijke bijdrage te schenken
- het financieel steunen en onderhouden van contact met de
adoptiekinderen, een adoptie opa en een adoptiegezin.
- contactpersoon voor aangepaste vakantieweken voor mensen, die om medische, sociale en/of financiële redenen niet
meer in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan (ouderen,
éénoudergezinnen, gehandicapten, alleenstaanden)
- het regelen van vervoer van en naar de kerk van gemeenteleden die daaraan behoefte hebben
- schrijfacties (o.a. paasgroeten voor gevangenen in het buitenland)
- de dienst aan de Tafel van de Heer (o.a. in de Breeje Hendrick)
- het verzorgen van bloemen bij huwelijksdiensten, bij huwelijksjubilea en bij kroonjarigen vanaf 75 jaar.

Dames, en ook heren, die zich bij de DVO aan willen sluiten,
kunnen contact opnemen met het bestuur.
Bestuur en contact: E1

F Rondom de kerkdiensten
Kerkdiensten
Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst. De
diensten wordt meestal gehouden in de Grote- of Johanneskerk, alleen op de eerste zondag van elke maand en op de
derde zondag van de maanden januari en september wordt
de dienst in de Ichthuskerk gehouden. Dan is er ook koffiedrinken na de dienst.
Naast de bovengenoemde 10-uur diensten worden enige
keren per jaar ook Sunday Night Hour diensten gehouden.
Zie B: Jeugd– en jongerenwerk.
Buiten de zondagse erediensten zijn er ook diensten op:
Biddag voor Gewas en Arbeid, Witte Donderdag,
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaartsdag,
Dankdag voor Gewas en Arbeid en Oudejaarsdag.
Tijd en plaats variëren.
Zie daarom voor actuele informatie omtrent ere- en bijzondere diensten Ontmoeting en Zondagsbrief.

U kunt uw diaconale giften overmaken op de onderstaande
nummers of afgeven aan uw predikant, pastoraal werker,
ouderling of diaken.
Bankrekeningen:
Diaconie:
Adoptiekinderen:



Rabobank
Rabobank

Preekvoorziening
De preekvoorziener zorgt er steeds weer voor dat er een
voorganger is. Daar zijn goede contacten voor nodig en het
kost veel tijd.

NL11 RABO 0333 8284 61
NL11 RABO 0333 8284 61
o.v.v. adoptiekinderen

Preekvoorziener:
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F1

F Rondom de kerkdiensten, vervolg

Kinderoppas

Lectoren

Elke zondagmorgen is er kinderoppas voor de kinderen tot
ongeveer 5 jaar.
Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij de contactpersoon.

De schriftlezingen in onze kerkdiensten worden verzorgd door een aantal gemeenteleden volgens een daartoe opgesteld rooster.

Contact:

Contact:

Kindernevendienst

F2

Elke zondagmorgen kunnen de kinderen tijdens de kerkdienst naar de kindernevendienst. Ze wonen de kerkdienst
gedeeltelijk bij en voordat de preek begint, gaan zij naar hun
eigen ruimte.

Organisten
Een aantal organisten verzorgt de
begeleiding van de gemeentezang en
het orgelspel voor en na de dienst.
De organisten:

F7

Doel: De preek ‘vertalen’ in een voor kinderen begrijpelijke
taal. Behalve vertellen zijn er nog andere activiteiten zoals
tekenen, knutselen, spelletjes en het voeren van gesprekjes.

F3

Bij de erediensten in de Grote- of Johanneskerk maken we
gebruik van beamers. De liturgie wordt geprojecteerd op de
muren, links en rechts van de kansel. Het beamerteam
draagt zorg voor een goede opname in beeld en geluid.

De bedoeling ervan is steeds een ander facet van het geloofsleven te belichten en op die manier geloven tot iets van
het eigen leven van de kinderen te maken. De kindernevendienst wordt gehouden voor alle kinderen van de basisschool.
Er is geen kindernevendienst met feestdagen, gezinsdiensten
en in de zomervakantie.

Contact:

Medewerksters:

LiveStreamTeam

F4

F8

Liturgiecommissie

Bloemen en kaarten

De liturgiecommissie houdt zich bezig met hoe de diensten
in de PG Lekkerkerk worden gevierd.
Met regelmaat wordt onderzocht en geëvalueerd of de zogenaamde 'Orden van dienst', de programma's van het verloop
van de kerkdiensten, in overeenstemming zijn met de missie
en visie van de PG Lekkerkerk en de wensen en behoeften
van de gemeenteleden.
Daarnaast bereidt de commissie zelf speciale diensten voor
of laat deze voorbereiden. Hierbij vindt er overleg plaats met
de muziekcommissie, voorgangers en gemeenteleden die
verantwoordelijk zijn voor de speciale diensten.
Tot slot stelt de liturgiecommissie samen met de muziekcommissie een plan op over de muzikale vormgeving van de
(speciale) diensten.

Elke zondagmorgen staat op de avondmaalstafel in de kerk
een bos bloemen. Na afloop van de eredienst worden deze
bloemen naar een gemeentelid gebracht die, hetzij door
ziekte, hetzij anderszins de bloemenhulde als morele steun
goed kan gebruiken.
Namens het Jan van Zwienenfonds, gaan er dikwijls bloemen als groet van de gemeente naar iemand die een bemoediging of groet kan gebruiken. Het kan daarbij ook gaan om
iemand die geen lid is van onze kerk.

Contact:

Elke eerste zondag van de
maand wordt er een kaart
gestuurd als groet van ons
allen aan gemeenteleden die
op dat moment in het ziekenhuis liggen en aan die gemeenteleden die in een zorginstelling buiten Lekkerkerk
verblijven.

F5

Muziekcommissie
Tijdens afgelopen coronaperiode mochten we niet of minder
samen zingen in de kerk. Daarom hebben we gezocht naar
nieuwe vormen van muzikale invulling van onze kerkdiensten. Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van kleine zangcombo’s, solozangers en het afspelen van muziekvideo’s door onze beamer en geluidsinstallatie.
De muziekcommissie heeft als taak om verder na te denken
en advies te geven over de huidige en toekomstige rol en
invulling van muziek tijdens onze eredienst.

Contact:

Symbolische bloemschikkingen
Op hoogtijdagen in het kerkelijk jaar en bij andere bijzondere
diensten worden er symbolische (liturgische) bloemschikkingen in de kerk geplaatst. De symbolische bloemschikking laat
de verbeelding zien van het thema van de dienst. De gebruikte kleuren, materialen en vormen hebben allemaal hun eigen
betekenis en symboliek.
Er is een commissie gevormd, bestaand uit 7 personen, die
deze taak op zich neemt.

Hierbij willen we zo goed mogelijk aansluiten op de behoeftes van de verschillende gemeenteleden en diversiteit
van muzikale voorkeuren.

Contact:

We zijn nog op zoek naar jongeren om de jeugd te vertegenwoordigen in de muziekcommissie.
Contact:

F9
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Aangepaste kerkdiensten

F Rondom de kerkdiensten, vervolg

De commissie voor aangepaste kerkdiensten heeft zich ten
doel gesteld ook in Lekkerkerk 1x per jaar een kerkdienst te
houden voor mensen met een verstandelijke beperking.
Deze diensten worden in regionaal verband georganiseerd
en worden in verschillende kerken in de Krimpenerwaard
gehouden.

Vervoer van en naar de kerk
Wilt u vervoer naar de kerkdienst of kent u iemand die vervoer nodig heeft, neem dan contact op met bij de diaconie.
Ook met vragen hierover kunt u bij de diaconie terecht.
De diaconie zoekt nog mensen die op zondagmorgen bereid zijn om mensen naar de kerk te brengen. Als er voldoende mensen zich aanmelden wordt er met een rooster
gewerkt, dus geen wekelijkse verplichting. Graag aanmelden bij de contactpersoon.
Contact:

De taken van de commissie zijn :

F11

Heilig Avondmaal

•

organiseren van deze dienst

•

verzorgen van publicaties in Ontmoeting, Zondagsbrief en de streekbladen evenals het versturen van
uitnodigingen

•

onderhouden van contact met de omliggende gemeenten opdat de dienst een regionaal karakter
krijgt.

Commissieleden:

De viering van het Heilig
Avondmaal geschiedt vijf maal
per jaar, waarvan eenmaal op
Witte Donderdag. Kinderen
mogen aan de vieringen deelnemen. Naast wijn is ook druivensap beschikbaar.

F12

Huwelijksinzegening
De inzegening van een huwelijk vindt in een kerkdienst plaats.
Een verzoek hiertoe moet ten minste zes weken van tevoren
bij de kerkenraad worden ingediend als het bruidspaar staat
ingeschreven in het ledenregister van onze gemeente. Wanneer dit laatste niet het geval is, moet het verzoek ten minste tien weken van tevoren ingediend worden zodat de kerkenraad nog voldoende tijd heeft om de andere kerkenraad
of kerkenraden op de hoogte te stellen van het verzoek.

Voor de bewoners in de Breeje Hendrick wordt 2x per jaar
het Heilig Avondmaal gevierd. Deze vieringen vinden plaats
op een dinsdag rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar
en op of omstreeks Witte Donderdag. Zoveel mogelijk wordt
geprobeerd om hen, van wie wij weten dat ze graag komen,
persoonlijk uit te nodigen. De uitnodiging geldt echter ook
voor alle belangstellenden van buiten ‘De Breeje Hendrick’
die verhinderd zijn om de zondagse viering in de kerk bij te
wonen. De aankondiging staat altijd in kerkblad Ontmoeting
en/of in de Zondagsbrief. Wilt u de viering bijwonen en
heeft u problemen met vervoer, bel dan naar één van de
diakenen. Met leden die bij voortduring verhinderd zijn de
gewone Avondmaalsviering bij te wonen, kan ook thuis het
Heilig Avondmaal worden gevierd. Voor inlichtingen kunt u
contact opnemen met uw wijkouderling.

De trouwdienst wordt tenminste twee weken van tevoren
aan de gemeente bekend gemaakt met vermelding van de
namen van hen van wie het huwelijk zal worden ingezegend.
De inzegening geschiedt door de predikant van onze gemeente, of door een andere in overleg met het bruidspaar
door de kerkenraad uit te nodigen predikant.
Informatie over beschikbaarheid van de Grote- of Johanneskerk kan worden verkregen bij de koster:
F13
Informatie over beschikbaarheid van de Ichthuskerk kan
worden verkregen bij:
F14

Doop
Wanneer u een geboortebericht
aan de predikant en/of de scriba
stuurt, zal de predikant u graag
komen bezoeken om met u over
de doop van uw kind te praten.
Door het jaar heen wordt enkele
malen de Heilige Doop aan kinderen bediend, soms aan meerdere dopelingen tegelijk.

Uitvaartdienst
Als bij een begrafenis of crematie de aanwezigheid van de
predikant of de pastoraal werker wordt gewenst, dan dient
door of namens de familie rechtstreeks contact met de betreffende pastor te worden opgenomen. In overleg met de
begrafenisondernemer wordt vervolgens de dag en het tijdstip van de uitvaartdienst bepaald. Voorafgaande aan de
begrafenis of crematie kunnen de nabestaanden ook bijeenkomen in een besloten gezelschap. De voorganger kan dan
worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en de nabestaanden terzijde te staan.

Voorafgaand aan de doopdienst
is er een gesprek tussen doopouders, predikant en de wijkouderling.

De dienst of de bijeenkomst kan plaatsvinden in één van de
kerkgebouwen of ook in de aula op de begraafplaats dan wel
in het uitvaartcentrum.

Ook de volwassendoop is in de gemeente mogelijk.

Er zijn geen vaste data voor de doop. Er zijn maar weinig
dopelingen en samen met de doopouders wordt een geschikte datum bepaald.

Uiteraard wordt iedere vorm van afscheid nemen van tevoren in goed overleg met de nabestaanden voorbereid. Ook
wanneer u geen al te grote bemoeienis vanuit de kerk wenst,
stelt de kerk het toch zeer op prijs om wel een rouwbrief te
ontvangen en over het overlijden te worden geïnformeerd.
Alleen dan kan het bericht worden afgekondigd in een eerstvolgende kerkdienst.

Opmerking: De kosten voor een huwelijksdienst en een
uitvaartdienst vindt u op bladzijde 18.
8

G Communicatie en media

Verdere communicatie
We communiceren ook via
Facebook: Protestantse Gemeente Lekkerkerk
Facebook: SundayHour
en
Instagram: pglekkerkerk

Kerkblad ‘Ontmoeting’
Het kerkblad ‘Ontmoeting’ verschijnt ongeveer 7x per jaar.
Op de voorpagina vindt u altijd een inleiding van een der
pastors. Verder treft u er in aan:
- berichten uit het pastoraat, van de kerkenraad, de diaconie
en de kerkrentmeesters (o.a. Kerkbalans)
- de kerkelijke stand en jubilea
- informatie over kerkdiensten
- berichten over tal van activiteiten in de gemeente.
Redactie en contact:

H Financiën

G1

Actie Kerkbalans

Zondagsbrief

Elk jaar doen wij in januari mee
met de landelijke Actie Kerkbalans.
Er wordt dan gevraagd om een
financiële bijdrage aan onze gemeente volgens de landelijk gehanteerde normen. Er kan natuurlijk
ook in termijnen worden voldaan.
Alle belijdende leden, zelfstandig wonende doopleden en
thuiswonende doopleden vanaf 25 jaar worden hiervoor benaderd. Gehuwden/samenwonenden ontvangen één actieenveloppe, tenzij anders wordt gewenst.
De goede opbrengst van de Actie Kerkbalans is dringend noodzakelijk omdat dit verreweg de grootste inkomstenbron van
onze gemeente is.

Het doel van de Zondagsbrief is om het aantal afkondigingen
aan het begin van de dienst te beperken en om het meeleven
in de gemeente te bevorderen. Zo kunt u lezen wie er in het
ziekenhuis liggen, naar wie de bloemen gaan, of er huwelijken worden voltrokken, of er kinderen zijn geboren en of er
gemeenteleden zijn overleden. Bestemmingen voor de collecten, speciaal voor de derde collecte staan aangegeven.
Ook treft u een agenda aan met informatie over de activiteiten in de komende week. De tekst van liederen die niet in het
Nieuwe Liedboek staan worden zoveel mogelijk opgenomen.
Kopij te sturen aan: zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl.
Berichten met betrekking tot geboorte en/of overlijden kunnen nog op zaterdagmorgen tussen 8:30 en 9:30 uur telefonisch worden doorgegeven.
Redactie en contact:
G2

Solidariteitskas

Kerkwijzer

In de maand mei worden alle belijdende leden van onze gemeente gevraagd om een bijdrage aan de Solidariteitskas. De
Protestantse Kerk in Nederland geeft vanuit de Solidariteitskas
financiële steun aan gemeenten of een bijdrage wanneer gemeenten een toekomstgericht, vernieuwend plan willen uitvoeren. Op die manier is de Solidariteitskas een onmisbaar
landelijk noodfonds maar ook een stimuleringsfonds. Solidariteit is plaatselijk, maar ook landelijk onontbeerlijk om kerk te
kunnen zijn. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor
onze eigen gemeente.

Informatieblad met o.a. adresgegevens en een overzicht van
alle (seizoens-)activiteiten van
de Protestantse Gemeente te
Lekkerkerk.
Contact:
G3

Website en Foto's
www.pkn-lekkerkerk.nl
De Website bevat o.a. informatie over onze gemeente.
Het Fotoalbum staat in de rubriek ‘Mededelingen’
Als bij de planning van een evenement foto's van waarde zijn
voor het fotoalbum, wordt de fotograaf graag op de hoogte
gebracht.
Albumfoto's kunnen worden gedownload, uitsluitend voor
eigen gebruik, niet voor publicatie.
Contact website:
Contact foto’s:

Paas- en eindejaarscollecte
In de week vóór Pasen en vóór de jaarwisseling wordt van onze leden een bijdrage gevraagd voor respectievelijk de landelijk te houden paascollecte en eindejaarscollecte. De opbrengst
komt geheel ten goede aan onze plaatselijke gemeente.

G4
G5

Verjaardagsfonds
Met uw verjaardag ontvangt u een verjaardagsgroet. Hierbij
vindt u een zakje, waarin u een gift voor onze gemeente kunt
doen. Hiermee kunt u uw dankbaarheid tot uitdrukking brengen. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de
kerkgebouwen.

Uitzendingen kerkdiensten
Zowel eerdere als live uitzendingen kunt
u volgen via
http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
U kunt ook de uitzendingen vinden via
de site van de kerk en het menu aan de
rechterzijde.
Contact:

Contact:

G6
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H Vervolg financiën

Nalaten/legaat
Overweegt u onze gemeente op te nemen in uw testament?
Dat kan door de Protestantse Gemeente te benoemen als
(mede)erfgenaam of te benoemen tot legataris. De Protestantse Gemeente krijgt dan een legaat, bijvoorbeeld een
vast bedrag of een percentage van de nalatenschap. Het
laten opmaken van een testament gaat altijd via een notaris.

Collectebonnen
Uw jaarlijkse bijdrage alsmede aantoonbare giften aan de
kerk zijn, voor zover ze een bepaald minimumbedrag te boven gaan, aftrekbaar bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Door collectebonnen te gebruiken kunt u al uw giften
aan onze gemeente ‘aantoonbaar’ maken.
Er zijn kaarten van :

Verhuur gebouwen

€ 15,00 ( 20 bonnen van € 0,75)
€ 30,00 ( 20 bonnen van € 1,50)
€ 50,00 ( 20 bonnen van € 2,50)
Collectebonnen kunnen besteld worden door het
overmaken van het gewenste bedrag op NL07 RABO 0335
7028 64 t.n.v. Protestantse Gemeente te Lekkerkerk.
De bonnen ontvangt u dan thuis.

Onze kerkgebouwen kunnen worden gehuurd voor kerkelijke, culturele en andere doeleinden. Voor beschikbaarheid
en voorwaarden kunt u contact opnemen voor:

Informatie en contact:

Oud Papier

H2

Giften

H4

- Ichthuskerk:

H4

In 2022 zullen de meeste woningen
in Lekkerkerk een mini-container
voor oud papier en karton ontvangen
(blauw deksel).
Het exact tijdstip waarop dit
gebeurt is nu nog niet bekend.
Deze minicontainers worden
periodiek door Cyclus geleegd.
Los papier langs de weg behoort dan tot het verleden.
U mag uw oud papier en karton ook bij het centrale inzamelpunt aan de Twijnstraweg afleveren, dat levert ons als kerk
(of voetbal) echter geen extra vergoeding op.
We krijgen namelijk een vergoeding op basis van personele
inzet en niet meer op basis van aantal kilo's papier/karton.
Het centrale inleverpunt blijft alle zaterdagen geopend, van
09:00 tot 12:00 uur, feestdagen uitgezonderd.
Het inleverpunt wordt wisselend bemand door mensen van
de kerk en van de voetbal.
Wilt u als vrijwilliger één of twee ochtenden per jaar meehelpen? Meldt u dan aan bij ons contact.

Deze zijn uiteraard altijd
welkom. U kunt uw gift
aanreiken aan de predikant, pastoraal werker
of de kerkenraadsleden.
Girale giften graag op
Rabobank NL07 RABO
0335 7028 64 t.n.v. Protestantse Gemeente te Lekkerkerk.
Giften zijn, mits aantoonbaar, boven een bepaalde grens
aftrekbaar op uw aangifte voor de inkomstenbelasting.
De kerk is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Periodieke schenking via een overeenkomst
Een financiële bijdrage of schenking via de fiscaal aftrekbare
periodieke schenking is een goede manier om onze Protestantse Gemeente te steunen zonder rompslomp bij de notaris. Het is een aantrekkelijke vorm omdat de fiscus een
handje meehelpt. Zo kunt u meer bijdragen terwijl het niet
meer kost.
Hoe werkt het?
•
Als u een schenking voor minimaal vijf jaar via een
schriftelijke overeenkomst vastlegt als periodieke
schenking, dan kunt u het bedrag volledig aftrekken
van de belasting.
•
U dient tenminste 1 keer per jaar gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag over te maken.
•
Het formulier “Periodieke gift in geld” kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst
(Belastingdienst/overeenkomst periodieke giften).
•
Geen computer: vraag dan het formulier aan onze
penningmeester.
•
Stuur het ingevulde formulier in tweevoud naar: Protestantse Gemeente te Lekkerkerk, Kerkweg 34, 2941
BM Lekkerkerk. Het formulier wordt door ons verder
ingevuld en u ontvangt één exemplaar terug.

Contact:

H5

Wetenswaardigheden
Het boekje ‘Wetenswaardigheden van de Nederlandse Hervormde Kerk van Lekkerkerk’ is vervangen door het boekje
‘Grote kerk te Lekkerkerk, 400 jaar historie’.
De tekst is van Leen G. van der Graaf (overleden op 3 mei
2019) en Jan W. de Kok tekende voor de vormgeving en de
fotografie. Het boekje is voor 10,00 euro verkrijgbaar bij de
Kerkrentmeesters.

Meer informatie
Voor meer, gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de
website van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen
met onze penningmeester
Vragen en contact:

- Grote- of Johanneskerk:

Het boek ‘De kerk van het Lekker-Land’ is
nu te geef zolang de voorraad strekt.

H3
10

Interkerkelijk Koor ‘Militia Christi’

J Verenigingen en commissies

Het Interkerkelijk Koor ‘Militia Christi’ is opgericht op
10 december 1974.
Het koor heeft een afwisselend repertoire van gospels en
geestelijke liederen (nederlands- en engelstalig).
Ongeveer 8 keer per jaar wordt medewerking verleend aan
kerkdiensten e.d., ook in de regio.
Bestuur en contact:
J3

Orgelstichting
De Orgelstichting zet zich in voor de orgels van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk. Zij geeft adviezen aan het
College van Kerkrentmeesters over het uit te voeren
(jaarlijkse) onderhoud aan deze orgels en probeert fondsen
te verkrijgen voor groot onderhoud c.q. restauratiewerkzaamheden. De stichting organiseert ook concerten. Tijdens
deze concerten worden veelal zowel het orgel als de vleugel
bespeeld, maar er worden ook andersoortige concerten georganiseerd.
Giften zijn welkom op bankrekening
NL78 RABO 0104 2860 67 van de Orgelstichting.

VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken
De VVP-afdeling is een zelfstandige vereniging binnen de PKN
te Lekkerkerk. De leden van de VVP zijn naast hun betaald
lidmaatschap van de VVP ook lid van de PKN te Lekkerkerk of
elders in de Krimpenerwaard. De landelijke vereniging van de
VVP is een onderdeel van onze landelijke PKN.

De Orgelstichting is ANBI erkend (nr. 41173379), de giften
zijn hierdoor fiscaal verrekenbaar.
Bestuur en contact:
J1

Doelstelling
De vereniging stelt zich binnen de plaatselijke Protestantse
gemeente tot doel om de overgeleverde waarden en waarheden te toetsen op hun zeggingskracht in de huidige tijd. Zij
laten zich daarbij o.a. inspireren door de geschriften van de
joodse christelijke traditie die, door voortschrijdend wetenschappelijk en archeologisch onderzoek, steeds voor nieuwe
uitleg vatbaar is.

Evangelisatiecommissie
Taken: Het doorgeven van het Evangelie door onder andere de verspreiding van het blad ‘ELISABETH’ en de boekentafel.
Het blad ‘ELISABETH’ wordt om de twee weken door meer
dan 10 bezorg(st)ers rondgebracht.
De boekentafel staat opgesteld in de Ichthuskerk op de eerste zondag van de maand en bij activiteiten in de kerk die
zich daarvoor lenen.
Bestuur en contact:
J2
Bankrekening : Regiobank NL30 RBRB 0827 9855 76
t.n.v. Protestantse Gemeente inz. Evangelisatiecommissie.

Taken
Beheer van het Jan van Zwienenfonds, waarvan de baten
beschikbaar zijn voor de plaatselijke geloofsgenootschap, in
overleg met het bestuur. Het fonds zegt hierover dat zij zich
ten doel stelt de handhaving van het vrijzinnige element binnen de PKN, in het algemeen, en in de PKN te Lekkerkerk in
het bijzonder, zoals het organiseren van de zinzondagen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Activiteiten
De VVP verzorgt o.a. een aantal zinzondagen in de Grote- of
Johanneskerk, of elders in de Krimpenerwaard.
De activiteiten worden aangekondigd in kerkblad
‘Ontmoeting’, de Zondagsbrief en onze website.

Contact:

J4

Commissie Onroerend Goed
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer
dan 200 jaar de Bijbel dichtbij.
Het NBG heeft als missie: ieder mens kan de Bijbel ontdekken, lezen en omarmen als bron voor zijn of haar leven.
Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor
de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.
Hiervoor werkt het NBG in Nederland en Vlaanderen en ook
via lokale Bijbelgenootschappen wereldwijd.
contact:
informatie:

Om de jaarlijkse uitgaven van onze kerkelijke gemeente te
verminderen, is een aantal jaren geleden besloten de overcapaciteit aan gebouwen terug te brengen. Voor de uitvoering
werd deze commissie in het leven geroepen. Vertrekpunt
hierbij is een aanpassing van de Grote- of Johanneskerk
welke nog gerealiseerd moet worden. De verkoop van de
pastorie aan het Kerkplein en het gebouw GE-AR heeft
inmiddels plaatsgevonden.

info@bijbelgenootschap.nl
www.bijbelgenootschap.nl.
u vindt hier heel veel informatie!

Commissieleden en contact:

Zie ook:
online lezen: debijbel.nl
voor kinderen: debijbel.nl/bijbelbasics
www.samenleesbijbel.nl

J5

Interkerkelijke Werkgroep
De Interkerkelijke Werkgroep heeft tot doel de ontmoeting
tussen de leden van de RK Parochie St. Jozef en die van de
Protestantse Gemeente te Lekkerkerk te bevorderen en daarnaast de oecumene in brede zin uit te dragen.

Protestantse Vrouwenvereniging ‘Priscilla’

De IKW organiseert daartoe o.a. soberheidsmaaltijden (in de
40-dagentijd), thema-avonden en is betrokken bij de voorbereiding van een tweetal oecumenische diensten (in januari en
september).
Contactpersonen:
J6

Helaas is de Protestantse Vrouwenvereniging ‘Priscilla’ in
november 2021 opgeheven.
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Bladzijden 12 en 16 zijn tot nu toe leeg.
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Kerkenraad, Pastors, Gebouwen, Administratie
Kerkenraad

Pastors

Postadres:

Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk
 scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Predikant
Ds. R. Maas



Ouderlingen



Ouderlingen met speciale opdracht:
Dhr. H. Lebbink
(voorzitter)
Mevr. M.D. Verkuil-Broere (voorzitter)

 662487
 663287

Mw. M. Sluimer-Knauff

 660607

(scriba)

Wijkouderlingen:

Pastoraal werker
Mw. J. van Sprang–van Vliet

 pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

wijk

Adres:

Kratonlaan 49, 2761 SJ Zevenhuizen

vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Mw. A.P. van Dijk-Reedijk

1

 663043

Mw. E.S.C. Lebbink-Mudde

2



Mw. H. Klerk-Jonker

3

 663384

Gebouwen

Mw. G. Zwikker-van Vliet

4

 663975

Grote- of Johanneskerk

Dhr. C. Mudde

5

 661288

Dhr. H. Soutendijk

6



Adres:
Koster:

Jeugdouderling:
Ichthuskerk

 06 45149598

Dhr. V. Bazen

Adres:
Kerkweg 34, 2941 BM
661552
Kosters:
Maandelijks wisselend
Sleuteladres:
Dhr. J. den Ouden,
Korte Achterweg 18
 662459
 jdenouden@hetnet.nl

Diaconie
Postadres:

Kerkplein 4, 2941 AD
 662502
Dhr. P. Rozendaal,
Koninginneweg 25
 846212
 p.rozendaal@kpnmail.nl

Postbus 2609, 2940 AC Lekkerkerk
 diaconie@pkn-lekkerkerk.nl

Van Limborghzaaltje

Diakenen:

Adres:

Lange Stoep 4b, 2941 AE

Dhr. L. van Everdingen

 664068

Mw. W.H. Faber

 661434

Dhr. W. Klerk

 664132

Mevr. M.D. Verkuil-Broere

 663287

Naam:

Mw. G.E. Sluijter – van Hoorn



Adres:
Postadres:

 sluij796@planet.nl
De Elzen 21, 2941 VM
Kerkweg 34, 2941 BM Lekkerkerk

Ledenadministratie

Jeugddiaken:
Mw. A. Visser-de Jonge

Kerkrentmeesters
Postadres:

 664365

Internet

Kerkweg 34, 2941 BM Lekkerkerk
 p.rozendaal@kpnmail.nl

www.pkn-lekkerkerk.nl
www.kerkdienstgemist.nl

Ouderling-kerkrentmeesters:
Dhr. A.H. Langerak (voorzitter)

 662045

Dhr. P. Rozendaal (secretaris)

 846212

Dhr. J.B. Ottingh

 661432

Mw. G. Rolloos-Hoogerdijk (penningmeester)
Dhr. J. Versluis

Protestantse Gemeente Lekkerkerk

Facebook:

Sunday Hour

Instagram: PGLekkerkerk

Kerkrentmeesters:
Dhr. J.M. den Oudsten

Facebook:

 663106
 06 45306485
 663723
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L Wijkindeling
Hieronder een overzicht van de wijkindeling met ouderlingen, coördinatoren en contactpersonen.
Wilt u weten in welke wijk u bent ingedeeld, kijk dan in het straatnamenoverzicht op de volgende pagina.
Voor onze gehele gemeente zijn de pastors:
Pastor:
Ds. Rob Maas
 06-24820639
adres: Veenmos 15, 3069 AT Rotterdam
Pastor (75+):
Mw. Jacqueline van Sprang
 06-16428095
adres: Kratonlaan 49, 2761 SJ Zevenhuizen

Wijk 1

Wijk 4

Ouderling:
Mw. A.P. (Agaath) van Dijk

Ouderling:
Mw. G.S.G. (Gerda) Zwikker

 663043

Contactpersonen:
1e)
1f)

1g)
1h)

beg.grond:
1e verd.:
2e verd.:
3e verd.:
beg.grond:
1e verd.:
2e verd.:
3e verd.:

1k)

Contactpersonen:
Dhr. L. ( ) van Everdingen  664068
Mw. B.W. (
) Eerland  786568
Mw. I. (
) Berger
 664287
Mw. A. ( ) Ottingh  06 10844336
N.A. (Nel) Roest

Mw. L.A.M. (
) Littel  662872
Mw. A. (
) Grootenboer  669756
Mw. J. (Co) VisserKleijwegt 662926
Mw. A. (Jana) Grootenboer  669756
Mw. J. (Co) Visser
 662926
Mw. L. (Leni) den Oudsten  663106

4a1)
4a2)
4b)
4c)
4d)

Ouderling:
Dhr. C. (Kees) Mudde

 661288

Coördinator:
Mw. K. (Karin) Klerk-Pottuit

 664132

Contactpersonen:

Ouderling:
Mw. E.S.C. (Suzanne) Lebbink



Coördinator:
Mw. M.J. (

 664068

) van Everdingen

5a)
Mw. W.H. (Will) Faber
5b1) Mw. W.H. (Will) Faber
5b2) Dhr. T.C. (Teun) Littel
5b3)
M.L. (Miep) Booij

Contactpersonen:
Mw. B.E. (
) Molenaar
Mw . W. (
) de Kok
Mw. E.S.C. (Suzanne) Lebbink
Mw. P.M.D. (Nel) van Eesteren
Mw. M.J. (
) van Everdingen
Dhr. L. (
Dhr. L. (

) van Everdingen
) van Everdingen

5c)
5d)
5e)

 664107
 662676

 663445
 664068
06-21631995
 664068
 664068

Ouderling:
Mw. H. (Hennie) Klerk-Jonker

Ouderling:
Dhr. H. (Henk) Soutendijk

 669116

Coördinator:
Mw. (Silvia) Jonker-Klerk



Contactpersonen:
 663384

6a)
6b)
6c)
6d)
6e)
6f)
6g)

Contactpersonen:
Dhr. P. (
) Visser
Mw. L.A.M. (
) Littel
(Gerrit) Cieremans
Mw. B.A.G. (
) Langerak

Mw. J. (
) van Zwienen
N. (Nijs) van Bennekum
N. (Nijs) van Bennekum
en Mw. E.W. (Ellie) Alderliesten

 661434
661434
 663185
 881713
 06-21851644
 663808
 663072
 663072
 443337

Wijk 6

Wijk 3

3a)
3b)
3c)
3d)

Mw. A. (
) Zwijnenburg
 660112
Mw. J. (
) Rook

Mw. A. (
) Zwijnenburg
 660112
Mw. G.S.G. (
) Zwikker
 663975
Mw. K.G.P.H. (
) van den Heuvel
 663941

Wijk 5

Wijk 2

2a)
2b)
2c)
2d)
2e)
2f)
2g)
2h)

 663975

 663792
 662872
 664062
 662045
14

Mw. N. (Nel) Bol
Mw. T.A. (Thera) Streefland
Mw. N. (Elly) Weekhout
Mw. M.D. (Mariet) Verkuil
Mw. N. (Nel) Roest
Mw. T. (Tonnie) van Dijk
Mw. C.J. (Coralien) Koppenaal

663010
 662062
 664382
 663287
 669234
 661568
 06-16307051
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Bladzijden 12 en 16 zijn tot nu toe leeg.
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M Contact, nadere informatie A t/m F
A Vorming en toerusting
A1 Faith4U
Mariët Kroondijk
A2 Confession, Bijbel en gesprek ds. Rob Maas
A3 Gemeentegroeigroep
Coralien Koppenaal
Harmen en Suzanne Lebbink
A4 Vrouwendag
Lijda den Ouden
A5 Inloopochtenden
Jan en Lijda den Ouden

06 14230821 mariet.kroondijk@gmail.com
06 24820639 dominee@robmaas.freedom.nl
06 16307051 coralienkoppenaal@gmail.com
06 15658738 h.lebbink@online.nl
662459 vrouwendaginlekkerkerk@kpnmail.nl
662459 jdenouden@hetnet.nl

B Jeugd-en jongerenwerk
B1 Jeugdteam
B2 Kinderclub 8 t/m 12 jr
B3 JV

Tona Visser
Vincent Bazen
Rozan Klerk
Neline Lebbink
B4 Zondagsschool 'De Zaaier'
Jan den Ouden
Riet de Heer
B5 Sunday Hour diensten
Martine Bazen
Priscilla Buijs, Gertjan
overige leden SH commissie: Jonker en Karin Klerk
B6
Jongerengespreksgr. 'Let 's talk' Richard den Ouden
C Ouderenwerk
C1 Ouderenmiddagen
C2 Seniorengesprekskring

663792 peter-tona.visser@hetnet.nl
06 45149598 vincentbazen@gmail.com
06 39244825 rozanklerk@gmail.com
06 40008817 nelinelebbink@hotmail.com
662459 dezondagsschool@kpnmail.nl
661107
snhlekkerkerk@gmail.com

secretaris

contact

665566 rdenouden1975@gmail.com

Jacqueline van Sprang
Jacqueline van Sprang

06 16428095 pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
06 16428095 pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

Vincent Bazen

06 45149598 livestreamteam@pkn-lekkerkerk.nl

Tiny Berger
Gretha Mudde
Joke van der Hout
Reina van der Heul
Agaath Zwartbol

06 36091880 tinyberger@kpnplanet.nl
662909
660017 jokevanderhout@t-mobilethuis.nl
06 46060727 pietreinavanderheul@hetnet.nl
663091 agaathzwartbol@hccnet.nl

D Pastoraat

D1 Vertrouwenspersonen jongeren
E Diaconaat
E1
DVO
Diaconale
Vrijwilligers
Organisatie

F Rondom de kerkdiensten
F1 Preekvoorziening
F2 Lectoren
F3 Organisten

F4
F5
F6
F7
F8

LiveStreamTeam
Liturgiecommissie
Muziekcommissie
Kinderoppas
Kindernevendienst

F9 Bloemen
Kaarten
F10 Symbolische bloemschikking
F11 Vervoer naar de kerk en terug
F12 Aangepaste kerkdiensten

F13 Beschikbaarheid Grote Kerk
F14 Beschikbaarheid Ichthuskerk

Jan den Ouden
Fieja van der Velden
Elise Kreuk
Jan den Ouden
Richard den Ouden
Mariet Verkuil
Vincent Bazen
Ds. Rob Maas
Richard den Ouden
Annemiek de Heer
Marlies de Haaij
Miranda Mudde
Annie van Zwienen
Tiny Berger
Gerda Zwikker
Will Faber
Mariet Verkuil
Gerda Zwikker
Pieter Rozendaal
Anton Littel

voorzitter
2e voorzitter
1e secretaris
2e secretaris
penningm.

662459 jdenouden@hetnet.nl
662195 janenfieja@hetnet.nl
662459 jdenouden@hetnet.nl
665566 rdenouden1975@gmail.com
663287 teusenmariet@hotmail.com
06 45149598 livestreamteam@pkn-lekkerkerk.nl
06 24820639 dominee@robmaas.freedom.nl
665566 rdenouden1975@gmail.com
664226 2941pd17@hetnet.nl
marlies@dehaay.nl
06 14290407 mirandamudde@hotmail.com
663808
661808 tinyberger@kpnplanet.nl
663975 gerda.zwikker@gmail.com
diaconie
zie blz. 14
661434 w.faber16@kpnplanet.nl
663287 teusenmariet@hotmail.com
663975 gerda.zwikker@gmail.com
846212 p.rozendaal@kpnmail.nl
662872 lalittel@kpnmail.nl
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06 42818147

06 29592603

M Contact, nadere informatie G t/m J
G Communicatie en media
G1 'Ontmoeting'

G2 Zondagsbrief
G3 Kerkwijzer
G4 Website
G5 Foto's
G6 Uitzending kerkdiensten

H1
H2
H3
H4

H Financiën
Verjaardagsfonds
Collectebonnen
Schenkingen
Verhuur gebouwen

H5 Oud papier

contact, kopij / alg.
Ton van Dijk
Ineke Berger
Esther den Hartog
Anton Littel
Reina van der Heul
contact, kopij / alg.
Kees Mudde
Kees Mudde
Marc de Jong
Jan Willem den Hartog
Jan W. de Kok
Joop Versluis
Pieter Rozendaal

ontmoeting@pkn-lekkerkerk.nl
663043 a.vandijk31@chello.nl
664287
665350
662872 lalittel@kpnmail.nl
06 46060727 pietreinavanderheul@gmail.com
zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
661288 c.mudde44@ziggo.nl
661288 c.mudde44@ziggo.nl
06 26739190 info@pkn-lekkerkerk.nl
665350 jwdenhartog@gmail.com
662676 kerkfotograaf@solcon.nl
663723
846212 p.rozendaal@kpnmail.nl

Marjan van Everdingen
Riet van Hoorn-Kapteijn
Greta Rolloos
Pieter Rozendaal
Anton Littel
Marius Slingerland

664068 lvever27@kpnmail.nl
662175 rietvanhoorn@kpnmail.nl
06 45306485 grh.1900@gmail.com
846212 p.rozendaal@kpnmail.nl
662872 lalittel@kpnmail.nl
661571 mariusslingerland@gmail.com

J Verenigingen en commissies
J1 Protestantse Orgelstichting
Marius Slingerland
in Lekkerkerk
Jan de Kok
www.orgelstichtinglekkerkerk.nl Pieter Rozendaal
J2 Evangelisatiecommissie
Anton Littel
boekentafel Riet de Heer
bezorging 'ELISABETH' Fieja van der Velden
J3 'Militia Christi'
Gerda de Kluiver

Mariet Verkuil
J4 VVP Lekkerkerk en omstreken P.G. van der Heul
A. van Vliet
M.C. van Zoest-Boerboom

J5 Commissie Onroerend Goed

J6 Interkerkelijke Werkgroep

Arie Kloot
Ton Langerak
Jan Bernier Ottingh
Jo Zwijnenburg
Gerard Breuker
Teun Littel
Jan den Ouden

661571 mariusslingerland@gmail.com
662676 jwdekok@solcon.nl
846212 p.rozendaal@kpnmail.nl
662872 lalittel@kpnmail.nl
661107 jadeheer01@kpnmail.nl
662195 janenfieja@hetnet.nl
663709 gerdadekluijver@ziggo.nl

663287 teusenmariet@hotmail.com
06 53899557 pietreinavanderheul@gmail.com
662721 adrivanvliet@planet.nl
0182 351805 pietvanzoest@ziggo.nl
06 53205929 ariekloot@gmail.com
662045 ahlangerak@hetnet.nl
661432
660112 j.zwijnenburg@inter.nl.net
662771
663185
662459 jdenouden@hetnet.nl

Kosten huwelijksinzegening en uitvaartdienst
De volgende kosten worden in rekening gebracht:
huur kerkgebouw
toeslag stoken in seizoen
kosten pastoraat
kosten liturgie
kosten organist
kosten beheerder
klokluiden
beeld en geluid
De kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

leden
€ 114,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 39,00
€ 64,00
€ 84,00
€ 50,00
€ 150,00

niet-leden
€ 222,00
€ 46,00
€ 350,00
€ 39,00
€ 64,00
€ 84,00
€ 50,00
€ 150,00
18

advertenties
hoofdredactie
redactie
redactie
distributie
adreswijz.

redactie
redactie

06 29592603

06 29592603

voorzitter
secretaris
penningm.
voorzitter
penningm.
voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter
secretaris
penningmeester

RK Parochie
Prot. Gemeente
Prot. Gemeente

N Index
Aangepaste Kerkdiensten 8
Actie Kerkbalans 9
Activiteiten ‘De Breeje Hendrick’ 5
Avondmaal (Heilig Avondmaal) 8
Bijbel en gesprek 3
Bloemen en kaarten 7
Boekentafel 11
Collectebonnen 10
Commissie Onroerend Goed 11
Communicatie en media 9
Confession 3
Contact, nadere informatie 17, 18
Contactpersonen (wijk-) 14
Coördinatoren (wijk -) 14
‘De Breeje Hendrick’ (Maandafsluitingen) 5
Diaconaat 6
Diaconale Vrijwilligers Organisatie (DVO) 6
Diaconie (postadres) 13
Diakenen 13
Dominee en pastoraal werker 5, 13
Doop 8
DVO (Diaconale Vrijwilligers Organisatie) 6
Blad ‘ELISABETH’ 11
Evangelisatiecommissie 11
Faith4U, catechese voor 12-15 jaar 3
Filmavond 3
Financiën 9 - 10
Gebouwen 13
Gemeente Groei Groep 3
Gespreksgroep Confession 3
Gezamenlijke maaltijd 3
Giften 10
Grote- of Johanneskerk (Gebouwen) 13
Heilig Avondmaal 8
Huwelijksinzegening 8, kosten: 18
Ichthuskerk (Gebouwen) 13
Inloopochtenden 3
Interkerkelijk Koor ‘Militia Christi’ 11
Interkerkelijke Werkgroep 11
Internet 13
Jeugd- en Jongerenwerk 4
Jeugddiaken 13
Jeugdouderling 13
Jeugdteam 4
JV (Jongerenvereniging) 4
Jongerengespreksgroep ‘Let’s talk’ 4
Kerkbalans 9
Kerkblad ‘Ontmoeting’ 9
Kerkdiensten 6
Kerkdienstgemist.nl , zie uitzendingen kerkdiensten
Kerkenraad 13
Kerkrentmeesters 13
Kerkwijzer 9
Kinderclub 8 – 12 jaar 4

Kindernevendienst 7
Kinderoppas 7
Kosten huwelijksdienst en uitvaartdienst 18
Lectoren 7
Ledenadministratie 13
Let’s talk’ 4
Liturgiecommissie 7
LiveStreamTeam 7
Maandafsluitingen ‘Breeje Hendrick’ 5
‘Militia Christi’ (Interkerkelijk Koor) 11
Muziekcommissie 7
Nalaten/legaat 10
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 11
‘Ontmoeting’ (Kerkblad) 9
Organisten 7
Orgelstichting 11
Oud Papier 10
Oudejaars- en Paascollecte 9
Ouderenmiddagen 4
Ouderenwerk 4 - 5
Ouderlingen 13, 14
Paas– en Oudejaarscollecte 9
Pastoraal werker 5, 13
Pastoraat 5, 13
Periodiek schenken via een overeenkomst 10
Predikant 5, 13
Preekvoorziening 6
‘Priscilla’ (Protestantse Vrouwenvereniging) 11
Rondom de kerkdiensten 6 - 8
Seniorengesprekskring 4
Solidariteitskas 9
Sunday Hour diensten 4
Symbolische bloemschikkingen 7
Uitvaartdienst 8, kosten: 18
Uitzendingen kerkdiensten 9
Verenigingen en commissies 11
Verhuur Gebouwen 10
Verjaardagfonds 9
Vertrouwenspersoon voor jongeren 5
Vervoer van en naar de kerk 8
Vorming en Toerusting 3
Vrouwendag Lekkerkerk 3
Vrouwenvereniging ‘Priscilla’ 11
VVP (Vereniging Vrijzinnige Protestanten) 11
Website en foto’s 9
Wereldgebedsdag 3
Wetenswaardigheden 10
Wijkindeling 14, 15
Wijkouderlingen 13, 14
‘Zaaier’ (Zondagschool) 4
Ziekenbezoek 5
Zinzondagen VVP 3
Zondagsbrief 9
Zondagsschool ‘De Zaaier’ 4

9
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Een langs– en een dwarsdoorsnede
van de Grote– of Johanneskerk.
Ruim 40 jaar geleden getekend.
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