Bloemen

Thuisgekomen

De bloemen uit de kerk gaan als groet
van de gemeente naar
mw. C.J. (Coralien) Koppenaal

Dhr. G. (Gerrit) van IJzeren,
is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan naar mw. W. (Willie) van
Bennekum-van den Hoven, die onlangs
een knieoperatie heeft ondergaan
en naar de familie Van den Hengel-Hendriksen,
als teken van medeleven na het
overlijden van (schoon)vader en opa.

Biddag 9 maart: Collecte Kerk
in Actie, Werelddiaconaat
In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een
bedreiging voor de voedselvoorziening. Maar een ingenieus
kooktoestel levert voor vrouwen
Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk: in dit Zuid-Aziatische land niet
De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek: alleen meer inkomen op, het is
- Mw. P.F. Broere-van Sprang en ook
ook milieuvriendelijk. Het kook- Dhr. H. Polderman de Jong
toestel zet de helft van het geSlothove, Poorthuisstraat 23, 2861 DV Bergambacht: stookte hout en groenafval om
- Mw. G. Borsje-Stout (afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A) in biochar: een restproduct dat
lijkt op houtskool en door de
- Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom-de Vos
vrouwen wordt verwerkt tot en
Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821 XL Stolwijk:
verkocht als natuurlijke, milieu- Mw. R. Broere-Slingerland
vriendelijke bodemverrijker.
Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104,
Het kooktoestel veroorzaakt ook
Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht:
minder rook en is dus gezonder.
- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf
Met de opbrengst van deze
De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn
collecte steunt u het werk van
Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel
Kerk in Actie in Bangladesh en
- Mw. P. Burger-Stijnen
andere werelddiaconale
projecten.
Ook noemen wij:
Helpt u mee? Geef in de col- Sanne de Heer,
Landgoed Hooge Burch, Spoorlecte of maak uw gift over via
laan 19, afd. Weideweg 11, 2470 AA Zwammerdam
NL 89 ABNA 0457 457 457
- René de Jong,
Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht
t.n.v. Kerk in Actie
- Gerard Jan van Vliet, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2,
o.v.v. vrouwen Bangladesh.
2871 AZ Schoonhoven
Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag
Pastoraal werker:
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar
bijna altijd telefonisch bereikbaar
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Scriba:
mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Koster Grote– of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (vandaag):
Marijke Versluis, tel. (0180) 663723
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk:
www.pkn-lekkerkerk.nl

Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 6 maart 2022 - jaargang 23 no. 10
uitzending kerkdiensten: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten,die u aansteekt op het
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger: ds. A.C. (Anja) van Alphen-Keizer, Haastrecht
Organist: Jan den Ouden
Lector:
Martine Bazen
Lezingen: Deuteronomium 8: 1-6 en Matteüs 4: 1-11
Zingen:
NLB 91a: 1,2 || NLB 556: 1,2 || NLB 556: 3,4,5 || Lichtliedje
NLB 310: 1,3,5 || NLB 538: 1 || NLB 370: 1.2.3 || NLB 23b: 1 || NLB 512: 1,2,3,7
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie, noodhulp Oekraïne, zie hieronder
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e verwarmingskosten IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. verwarmingskosten
We kunnen weer koffie
drinken na de dienst
Diaconie collecte (tweede collecte)
Oekraïne woedt een verschrikkelijke
oorlog. Rusland heeft vanuit het noorden, oosten en zuiden aanvallen gedaan op het hele land.
Er is een grote stroom van vluchtelingen op gang gekomen. Honderdduizenden Oekraïners – waaronder veel
kinderen – zijn op zoek naar een veilige
plek. Deze grote humanitaire ramp in
Oekraïne en buurlanden vraagt om
onmiddellijke actie. Help en bid je
mee? De beste en makkelijkste manier
om de Oekraïnse bevolking (daar of
hier) te steunen is door een financiële
bijdrage te doneren. Het ingezamelde
geld kan mensen voorzien van levensreddende noodhulp. Wij vragen u de
Oekraïense bevolking te steunen met
uw gift in de diaconie collecte van vandaag of uw gift over te maken op Giro
555 van de samenwerkende hulporganisaties o.v.v. noodhulp Oekraïne.
Alvast bedankt!

Komende kerkdiensten:

Woensdag a.s., 09/03,
19:00 uur,biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: ds. Rob Maas
zie achterzijde voor de collecte

Volgende week, 13/03, 10:00 uur
Grote– of Johanneskerk
Voorganger: ds. A. Roding-Schilt, Schoonhoven

Bericht van overlijden
Op zondag 27 februari is overleden
Gerard Abraham van Dijk
Hij woonde met zijn vrouw Tonny op
Voorstraat 23D.
Gerard is 87 jaar oud geworden.
Hij was belijdend lid van onze gemeente.
De dankdienst voor zijn leven werd
gisteren (5 maart) gehouden in de
Grote– of Johanneskerk, waarna hij is
begraven op de algemene begraafplaats
in Lekkerkerk.

Gebedsmoment voor vrede
en recht in Oekraïne
Op woensdag 2 maart organiseerden de
Protestantse Kerk in Nederland en KRONCRV in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne. Voorgangers waren ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, en mgr. Gerard de Korte, bisschop 's-Hertogenbosch.
De viering werd ondersteund door de Raad
van Kerken in Nederland. The Psalm Project verzorgde de muziek. [1]
De oorlog in Oekraïne laat niemand koud.
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo'n grote schaal een
invasie plaats op het Europese continent.
De KRO-NCRV en de Protestantse Kerk
wilden met dit moment een ritueel bieden,
een plek waar angsten en zorgen neergelegd konden worden en waar gesmeekt
kon worden om vrede en recht. Ds. de
Reuver: "Al eeuwenlang is de kerk dé plek
waar mensen - gelovig of niet - met hun zorgen en smeekbedes terecht kunnen."
Dag van gebed
Woensdag 2 maart was een belangrijke
dag in de kerkelijke kalender:
Links:

Aswoensdag, de start van de veertig dagen in aanloop naar Pasen [2]. Gedurende
deze veertig dagen organiseert de Protestantse Kerk The Passion 40daagse [3].
Gemeenten in heel Nederland organiseren
kleinschalige en persoonlijke concerten,
vaak rond een replica van het bekende witte
Passionkruis. Het thema van The Passion
40daagse is, net als van The Passion zelf:
Alles komt goed?!
Ds. René de Reuver: "Het thema van
The Passion schuurt. Dat alles goedkomt,
is waarschijnlijk het laatste wat Oekraïners
op dit moment willen horen. Laat staan
geloven. Toch is het goed om juist in de
tijd op weg naar Pasen je aan deze gedachte vast te klampen. Tegen wil en dank.
Vrede en recht zal zegevieren. Dat geloof
ik ten diepste."
De klokken werden geluid
De Raad van Kerken in Nederland riep alle
kerken in Nederland op om, voorafgaande
aan de viering, de kerkklokken te luiden
[4], als uitnodiging tot deelname aan dit gezamenlijke gebed. De klokken van de Grote–
of Johanneskerk hebben ook geluid.

[1] https://zingenindekerk.nl/artiesten/the-psalm-project/
[2] https://protestantsekerk.nl/thema/pasen/
[3] https://zingenindekerk.nl/passion40daagse/
[4] https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/02/klokken-voor-vrede-en-recht/

Actie vanuit Krimpen aan de Lek
In Krimpen aan de Lek wordt een inzameling gehouden voor de vluchtelingen van
Oekraïne. Het volgende bericht is van
Arthur Bouw van Stichting BlijeGift.
We kunnen onze ogen niet sluiten voor
wat er gebeurt met onze medeEuropeanen in de Oekraïne en we gaan
helpen. Stichting BlijeGift en De Vrienden
van hebben de handen ineengeslagen en
gaan een vrachtwagen vullen. Deze
vrachtwagen gaat in samenwerking met de
Oost-Europa zending naar Moldavië. Hier
zijn tienduizenden Oekraïners heen
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gevlucht en ze hebben helemaal niets.
Zondag tussen 10.00 en 18.00 uur kunt u de
spullen brengen bij Stichting Blije Gift,
Middelland 22a in Krimpen a/d Lek.
Wat hebben we nodig : luiers, maandverband, cosmetica, kinder matrassen, kinderkleding, ondergoed, slaapzakken
en kleding voor volwassenen (liefst warme), houdbaar voedsel zoals Macaroni,
rijst, spaghetti en bloem, enz. Alles is welkom, al komt u slechts 1 pak rijst brengen.
Het komt direct bij de gezinnen terecht!
Namens alle gezinnen bedankt!

Vanmiddag Zinzondag VVP, lezing over ‘Filosofie van het boerenverstand’:

Wegens corona van Jan Warndorff gaat dit niet door.

Soberheidsmaaltijden

Paasgroetenactie 2022

Dit jaar worden er in de
40dagentijd weer soberheidsmaaltijden gehouden en wel
op de volgende data:
15 maart, 22 maart, 29 maart
en 5 april.
Nadere informatie volgt, maar
wilt u de data vast noteren?

Een aantal kaarten van de Paasgroetenactie is alweer bij ons terug. Hartelijk dank hiervoor.
Als u er nog thuis hebt liggen, wilt u deze uiterlijk 10
maart bij één van ons bezorgen. Bent u niet in staat
de kaart(en) terug te brengen, laat het ons weten.
Dan komen wij hem/hen bij u ophalen.
Mariet Verkuil, Wil Faber, Wout Klerk,
Leendert van Everdingen en Tona Visser

Liturgische bloemschikkingen
Voor de komende veertigdagentijd en Pasen wordt door de groep liturgisch bloemschikken elke dienst een schikking gemaakt. De schikkingen volgen het leesrooster van de Protestantse Kerk, veertigdagentijd en Pasen 2022, van U is de toekomst.
Tekst bij de liturgische schikking,
1e zondag 40dagentijd, Lucas 4 : 1-13:
Er is een veel gebruikte oefening waarbij
iemand zich vanaf een tafel achterover in
opvangende armen laat vallen.

Een oefening van vertrouwen.
Voor we het weten laten we ons vallen in
de armen van bestaanszekerheid, dagelijks brood, onze positie, macht. Jezus
vestigt echter de blik op waar het om gaat.
God is de betrouwbare en heeft de tijden
in de hand. God komt de aanbidding toe.
De tarwearen zijn een verwijzing naar :
"de mens leeft niet van brood alleen".
De primula heeft de Nederlandse naam
hemelsleutel en symboliseert in deze
schikking waar het om gaat, betekenisgeving.

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
zo 6-mrt 15:00 Grote-/Joh.kerk zinzondag VVP
ma 7-mrt
19:30 Ichthuskerk vergadering Kerkenraad
vr 11-mrt 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend
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Houd moed, heb lief

De actie Houd moed, heb lief, die aan
het begin van de corona pandemie binnen de Protestantse Kerk begon, heeft
woensdag 2 maart 2022 een spontaan
vervolg gekregen. Op deze dag werden
van 17.15 tot 17.30 uur de klokken van
vele kerken geluid als uitnodiging tot gezamenlijk gebed voor vrede en recht in
Oekraïne. Ook de klokken van de Groteof Johanneskerk deden hier aan mee.

Eerder op de dag werden spontaan bloemen en lichtjes geplaatst bij zowel de
Grote- of Johanneskerk als bij de Ichthuskerk.
Houd moed, heb lief!
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Mooiste Psalm
De uitkomst van de mooiste Psalm volgens 33 gemeenteleden uit Berkenwoude,
Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk is:
Psalm 139 (8x) gevolgd door
Psalm 121 (4x) en
Psalm 8 (3x)
Ds. Rob Maas
Huispaaskaars 2022
De keuze van de nieuwe paaskaars 2022 voor de kerken is gemaakt.
We kiezen voor de kaars met het thema 'Een nieuw begin', vanuit het
geloof en het vertrouwen dat we dit jaar een nieuw begin maken als
gemeente, als mensen en als wereld.
Als gemeentelid kunt u een huispaaskaars bestellen.
De huispaaskaarsen zijn er in vier lengtes:
25 cm prijs € 23,00
30 cm prijs € 30,00
40 cm prijs € 37,00
60 cm prijs € 65,00
Te bestellen bij Mariet Verkuil, 0610251433
of teusenmariet@hotmail.com.
Bezinning in de 40dagentijd.
Dominee Rob Maas hoopt maandag 7 maart een eerste bericht te plaatsen.

Een activiteit erbij tijdens de inloopochtend:
Naast het gezellig praten met elkaar, koffiedrinken, een spelletje doen en de
boekentafel komt er nu ook voor ‘bezige bijen’ vr/mnl, een brei- en haakgroep
bij.
Men kan eigen handwerk meebrengen, maar er kan ook gehaakt en gebreid
worden aan een gezamenlijk project voor een goed doel.
Tamara Rozendaal is aanspreekpersoon hiervoor. Zij heeft veel voorbeelden
gemaakt en beschikt over diverse handwerkboeken die ze graag zondag 12
maart tijdens het koffiedrinken in de Ichthus kerk laat zien.
U/ en jij kunt voor informatie bij haar terecht: 06-12122018
We hopen vrijdag 18 maart te starten in de Ichtuskerk.
Tussen 10.00-12.00 ben(t) u/jij van harte welkom!
De ‘bezigen breien’?
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