
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

zondag 5 juni 2022 -  jaargang 23  no. 23 

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

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 

 
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 (juni): 
Teus Verkuil, tel. (0180) 663287 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl   

Volgende week, 12 juni,  
10:00 uur 

Grote- of Johanneskerk 
Voorganger: 

ds. A.C. van Alphen-Keizer, 
Haastrecht 

 

18:30 uur 
Grote- of Johanneskerk 

Sunday-Hourdienst 
met ds. Gerben van Manen 

en band: ‘All to You’ 

De dienst van deze morgen, Pinksteren 

Grote– of Johanneskerk 

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend en 

ook belijdenis van het geloof gedaan. Zie p. 6. 
    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 

     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 

Thema: Geïnspireerd op Weg! 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Muziek: Richard den Ouden, Annefleur van Gelder,  

   Fieke Prins en Mariët Kroondijk 

Lector, lezing:  Harmen Lebbink, Handelingen 2: 1-11  

Zingen: voor de dienst Opw. 797, muziekgr. p.3 || NLB 672: 1,2,3 || NLB 139: 1,2,7  

     NLB 340b || Opw. 599 zie p.3 || ‘Gods zegen voor jou’ p.4 || ‘Ik wens jou’ p.4  

              Lichtlied || Opw. 334 || Opw. 717 p.4 || NLB 675: 1,2 || Amen 

Collecten:  1e voor de kerk    IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

  2e voor de diaconie   IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 

   3e KIA, Zending Zuid-Afrika  IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457    

  t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,  o.v.v. Bijbels voor boeren Zuid-Afrika  

Bloemen enz. 
Zoals altijd met Pinksteren 
gaan de bloemen uit de  
kerk naar de  
‘Breeje Hendrick’,  
afdeling ‘Grutto’. 
 
Dhr. P. (Peter) de Knegt  
verblijft voor revalidatie in 
zorgcentrum Ronssehof, 
        kamer 302 
        Ronsseweg 410, 
        2803 ZX Gouda. 
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Veel arme boeren in de Zuid-

Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal 

leven al generaties lang in armoede. 

Ze geloven niet dat hun leven ooit zal 

verbeteren. Een christelijke ontwikke-

lingsorganisatie doorbreekt deze men-

taliteit door boerenfamilies te laten sa-

menwerken. De organisatie inspireert 

hen met bijbelverhalen en leert hun 

hoe ze met betere landbouwmethoden 

de voedselopbrengst kunnen verho-

gen. In het kader van 'jong geleerd, 

oud gedaan' investeert de organisatie 

juist ook in kinderen zodat er een struc-

turele verbetering van de leefomstan-

digheden optreedt.  

Koffiedrinken 

Na de dienst kunnen we 

ook vandaag weer koffie 

drinken in de Ichthuskerk.  

  Agenda        vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

di 7-jun 19:30 Ichthuskerk vergadering diaconie 

vr 10-jun 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

U/je bent allen van harte  

uitgenodigd voor de  

Sunday Hour dienst op 12 juni 

a.s. om 18.30 uur in de  

Grote- of Johanneskerk in  

Lekkerkerk. 

    Met ds. Gerben van Manen  

    en de band ‘All to You’  

    uit Krimpen a/d Lek. 

Deze dienst is ook live stream 

te volgen, zie website  

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

Leuk als je erbij bent! 

Doop en belijdenis 

Op deze Pinkstermorgen, zijn we verheugd dat de Heilige Doop wordt bediend aan 
Luuk de Jong, zoon van Bianca Nell en Bert de Jong en broer van Fenne. Ook zal 
Wendy Rutten nadat zij belijdenis van het geloof heeft gedaan worden gedoopt. 
 

Huwelijk Claudia van Roest en Thomas van den Hengel 

Aanstaande vrijdag, 10 juni 2022, willen Thomas van den Hengel en Claudia van 
Roest elkaar het ja-woord geven, waarna zij om 14:30 uur Gods zegen willen vragen 
over hun huwelijk in een dienst hier in de Grote- of Johanneskerk. In deze dienst zal 
dominee Rob Maas voorgaan. Wij wensen Claudia en Thomas een gezegende dag 
toe en een mooie en goede toekomst samen. 

Vakantie Jacqueline van Sprang 
 

Jacqueline is afwezig t/m 17 juni. 

In dringende gevallen kunt u contact 

opnemen met ds. Rob Maas, de 

scriba of een van de ouderlingen. 

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


Vrijwilligers gevraagd voor Oekraïners 
 

Donderdag 28 april jl. is gestart met de huisvesting van vluchtelingen uit 

Oekraïne in het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Ge-

probeerd wordt deze mensen - die de verschrikkingen in hun land zijn 

ontvlucht – zo goed mogelijk een langdurige opvang te bieden. 

Vanuit de overheid ontvangen zij “leefgeld” waarmee in principe eten, 

kleding enz. moet kunnen worden gekocht. Voor kinderen is onderwijs 

geregeld in vooralsnog Bergambacht en Gouda. Ouderen mogen in 

principe aan het werk. 

Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de samenstelling 

van deze groep vluchtelingen zal zijn. In Lekkerkerk waren al eerder 

vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht bij gastgezinnen. 
 

Organisatie vrijwilligerswerk 

In Lekkerkerk worden verschillende activiteiten in gang gezet voor deze 

vluchtelingen. Verschillende organisaties gaan hiermee aan de slag. 

Iedereen is zich er van bewust, dat “ergens” mee moet worden gestart 

en gaandeweg moet worden ervaren welke activiteiten aanspreken en/

of haalbaar zijn. 

Er is sprake van twee vormen van vrijwilligerswerk: 

Buddys. 

Organiseren en ondersteunen van activiteiten. 

Als Buddy word je gekoppeld aan een vluchteling. Je bent dan een 

maat, een vriend, een hulp voor de vluchteling en/of eventueel gastge-

zin. De tijdsbesteding is naar verwachting een halve dag per week. 

Het organiseren en ondersteunen bij activiteiten richt zich op wat wij als 

Protestantse Gemeente willen aanbieden. 
 

Wat doet onze Protestantse Gemeente? 

Ons voornemen is te starten met het wekelijks openstellen van de  

Ichthuskerk op donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Er zal dan gezorgd 

worden voor koffie/thee, het doen van een spelletje, een praatje, een 

wandeling enz. Of simpel een plek bieden waar zij samen kunnen zijn. 

Ook hier zal de ervaring moeten leren wat de beste invulling is. 
 

Doet u mee? 

Voor het bovenstaande zijn vrijwilligers nodig! Hoe meer hoe beter, 

want dan komt het niet op de schouders van enkelen neer. Dagelijks 

worden wij, maar ook de vluchtelingen geconfronteerd met de verschrik-

kelijke beelden. Wij kunnen helpen door een warm onthaal in Lekker-

kerk te bieden. 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:   

aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl 

Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk: 
 

  De Waterpoort,  
  Markt 182,  
  2931 EC Krimpen a/d Lek: 
- Mw. P.F. Broere- van Sprang 
- Dhr H. Polderman de Jong 
 

  Slothoven,  
  Poorthuisstraat 23,  
  2861DVBergambacht: 
- Mw. G. Borsje-Stout  
  (Afd. Kasteelslot,1e etage kamer 39A)  
- Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom- de Vos  
  (Afd. Kasteelslot 1e etage kamer 33) 
- Mw. C.J. (Corrie) Brand-van Erk  
  (Afd. Kasteelslot 1e etage kamer 43) 
 

  Zorgcentrum Wilgenhoven,  
  Kievitslaan 1b,  
  2821XL Stolwijk: 
- Mw. R. Broere –Slingerland 
 

  Verpleeghuis ‘De Westerweeren’  
  Kamer 104,  
  Burg.Huijbrechtstraat 66,  
  2861 DB Bergambacht: 
- Mw. A.C. van Dam -v.d. Graaf 
 

  De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn 
  Zandrak 66,  
  2924 BC Krimpen aan den IJssel  
- Mw P. Burger-Stijnen 
  
Denken we ook aan: 
  

- Sanne de Heer,  

  Landgoed Hooge Burgh,  

  Spoorlaan 19. afd. Weideweg 11 

  2470 AA Zwammerdam  
 

- René de Jong,  
  Zeeldraaier 17,  
  3363WD Sliedrecht 
 

- Gerard Jan van Vliet,  
  G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 
  2871 AZ  Schoonhoven   
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Voor de dienst Opwekking 797:  

‘Breng ons samen’ (muziekgroep) 
 

1 U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  
 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

3 U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

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. 

Luisteren naar ‘Gods zegen voor jou’  
 

1 Gods liefde draagt jou. 

Zijn hand beschermt jou 

waar je ook bent of zal gaan. 

Ontvang Gods zegen 

over je leven: 

Vrede voor jou in zijn naam! 
 

Gods zegen voor jou  

in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 
 

(Mariët en Richard) 

 

2 Ga met Gods vrede. 

Deel in zijn zegen. 

Leef uit zijn volheid en kracht. 

Durf te geloven. 

Blijf op hem hopen: 

leef je geloof elke dag! 
 

Gods zegen voor jou  

in de naam van Jezus: 

zijn vrede rust op jou. 

De Heilige Geest in de naam van Jezus, 

vervult, beschermt en zegent jou. 

Luisteren naar – ‘Ik wens jou’ (Trinity)  
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn,  

je tafel vol met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 

dat de liefde van je leven op je wacht 
 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 

dat je rijkdom vindt door ook  

van weinig te bestaan 

ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 

met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 

een muur voor de wind –  

en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen –  

en een vriend dichtbij jou 
 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 

dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen dat je leeft 
 

een muur voor de wind –  

en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen –  

en een vriend dichtbij jou 
 

Ik bescherm je voor de wind,  

en vindt voor jou een schuilplaats 

in de nacht maak ik een vuur  

want dan word jij niet bang 

in het donker loop ik naast je  

als een trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

Opw. 717 - ‘Stil mijn ziel wees stil’ 
 

1 Stil mijn ziel wees stil, 

 en wees niet bang 

 voor de onzekerheid van morgen. 

 God omgeeft je steeds 

 Hij is er bij, 

 in je beproevingen en zorgen. 
 

  Refrein: 

   God, U bent mijn God 

   en ik vertrouw op U 

   en zal niet wank'len 

   Vredevorst vernieuw  

   een vaste geest binnen in mij 

   die rust in U alleen 
 

2 Stil mijn ziel wees stil 

 en dwaal niet af  

 dwars door het dal zal Hij je leiden 

 stil, vertrouw op Hem 

 en hef je schild  

tegen de pijlen van verleiding 
 

  Refrein 
 

3 Stil mijn ziel wees stil 

 en laat nooit los 

 de waarheid die je steeds omarmd heeft 

 wacht wacht op de Heer 

 de zwartste nacht  verdwijnt  

 wanneer het daglicht doorbreekt 
 

  Refrein (2x) 


