
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

zondag 26 juni 2022 -  jaargang 23  no. 26 

 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  

De dienst van deze morgen 

Grote– of Johanneskerk, Heilig Avondmaal 

    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 

     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 

Thema: Doorgaan, niet achterom kijken 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Orgel:  Elise Kreuk     Lector:        Jorien Slingerland 

Lezingen: Numeri 21: 4-9 en Lucas 9: 51-62  

Zingen:  NLB 84: 1 ||  NLB 321: 1(a), 2(m), 3(v), 4(a), 5(m), 6)(v), 7(a)  ||  lichtlied 

  NLB 939: 1  ||  NLB 835: 1,2,4  ||  NLB 342: 1,2,3,4,5  ||  NLB 385: 1 

  NLB 385: 2  ||  NLB 385: 3  ||  NLB 385: 4  ||  NLB 825: 1,5   

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

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

   3e voor adoptiekinderen   IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 

        o.v.v. adoptiekinderen 

Volgende week, 3 juli,  
10:00 uur 

Ichthuskerk 
Voorganger: 
ds. Rob Maas 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk 
gaan als groet van de  
gemeente naar  
mw N. (Nela)  
Potuit-Rietveld 

4 Ichthuskerk 

 

Bemensing Kerkenraad 

Het lijkt wellicht nog wat vroeg, maar in januari 2023 a.s. zit de ambtstermijn van een 

flink aantal kerkenraadsleden er weer op. Erg fijn is het om te melden dat de meesten 

van wie deze termijn afloopt door willen gaan voor 1 of meerdere jaren.  

Dit betekent dat er een dus enkele plaatsen vacant komen; te weten: een ouderling-

kerkrentmeester en een tweetal ouderlingen. 

Om deze ambtsinvullingen zo toegankelijk mogelijk te maken (iets dat wij reeds eerder 

deden)  is het zo dat binnen de rol/takenpakket van beide ambten: ouderling 

(kerkrentmeester) gekeken kan worden voor welke werkzaamheden men zich meer 

geschikt acht en voor welke wat minder. Daardoor kan het minder belastend zijn en 

vaak meer uitnodigend.  

Kortom, voor u (jou) wellicht drempelverlagend om deze stap te nemen  binnen uw 

(jouw)  PKN Gemeente Lekkerkerk. 

Weet u (jij) iemand of voel(t) jij  (u) je (zich) zelf geroepen om een vacature in te vullen, 
neem dan contact op met onze scriba Martine Sluimer via scriba@pkn-lekkerkerk.nl of 
via 1 van beide voorzitters van de kerkenraad, te weten; Mariet Verkuijl teusenma-
riet@hotmail.com of Harmen Lebbink h.lebbink@online.nl  
Op deze wijze hopen we meer gemeenteleden “warm” te krijgen om dit stuk kerken  
werk op te pakken met elkaar. Wij horen graag van u/jou!  

  Agenda        vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

ma  27-jun 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

vr 1-jul 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Voedselbank  
 

Volgende week zondag is het de eer-
ste zondag van de maand. 
U kunt een product van de maand 
inleveren voor de voedselbank. 
Voor juli is dit een pak ontbijtgranen. 
Alvast bedankt. 

Ziekenhuisopnamen 
 

Dhr. P. (Peter) de Knegt,  
mw. B.M. (Sjanie) Benschop-Bot  
en dhr. D.A. (Dick) Oskam  
zijn voor revalidatie in de  
  Ronssehof,  
  Ronsseweg 410,  
  2803 ZX Gouda 

Bericht van overlijden: 
 

Op 9 juni is overleden  

dhr. Adri Johan van der Graaf.  
Hij woonde aan de Tiendweg West 19.  
Hij was dooplid van onze gemeente.  
Op 15 juni is hij begraven op de Algeme-
ne begraafplaats in Lekkerkerk. Adri van 

der Graaf is 89 jaar oud geworden. 
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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? 
Voor vluchtelingen is het belangrijk dat zijn kunnen aansluiten bij 
bestaande activiteiten. Dat maakt het integreren in de lokale sa-
menleving makkelijker. Daarom wordt het op vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur mogelijk voor de Oekaraïners om de inloop-
ochtend in de Ichthuskerk te bezoeken. 
Hiervoor zoeken wij per week twee a drie vrijwilligers om dit te on-

dersteunen. 

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 
2 3 

Aangepaste tekst 

50 jaar Ichthuskerk vieren 
 

Op 12 mei 1972 werd de Ichthuskerk geopend. 

Er is een aantal weken een overzicht van foto's 

van de bouw geweest in de Ichthuskerk. In de 

diensten is er nog geen aandacht aan besteed. 

Dat willen we graag doen op zondag 3 juli. 

Mocht u nog informatie hebben die niet in deze 

dienst mag ontbreken stuurt u dat dan naar 

dominee Maas. 


