
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

zondag 3 juli 2022 -  jaargang 23  no. 27 

 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 (juli): 
Henk Klerk, tel. (0180) 663384 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl   

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk 

    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 

     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 

Thema: 50 jaar Ichthuskerk 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Orgel:  Jan den Ouden     Lector:      Anton Littel   

Lezingen: Psalm 127: 1-2 en 1 Petrus 2: 1-9  

Zingen:  NLB 84: 1,2 ||  NLB 149: 1,2  || Lichtlied  

  luisteren naar Opw. 713 - Als U het huis niet bouwt - YouTube z.o.z. 

  NLB 971: 1,2,3  ||  NLB 975: 1,2,3  ||  NLB 139: 1,4  ||  NLB 838: 1,2 

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

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

   3e voor Kerk in Actie   IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457  

     t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs India. 

Volgende week, 10 juli,  
10:00 uur 

Grote– of Johanneskerk 
Voorganger: 
ds. Rob Maas 
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In India worden duizenden 

kasteloze Dalit-kinderen ach-

tergesteld en buitengesloten. 

De schooluitval is hierdoor 

hoog. Samen met een Indiase 

partnerorganisatie wil Kerk in 

Actie via deze kinderen het 

onderdrukkende kastensys-

teem doorbreken. De organi-

satie biedt kinderen voor en 

na schooltijd huiswerkbegelei-

ding, muziek-, dans- en sport-

lessen. Zo krijgen ze zelfver-

trouwen en verbeteren hun 

schoolprestaties. De organisa-

tie besteedt ook veel aandacht 

aan het verbeteren van de 

thuissituatie en het gezinsin-

komen om zo samen met kin-

deren en ouders de armoede 

te doorbreken. Geef in de col-

lecte of maak uw gift over.  

  Agenda        vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

vr 8-jul 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Bericht van overlijden 
 

Op 28 juni 2022 is overleden Jacomina ( Mien) 
Brand-Kok, Raadhuisplein 67. Zij was 84 jaar oud. 
Op dinsdag 5 juli wordt een afscheidsplechtigheid 
gehouden in de aula van het rouwcentrum aan de 
Burg. vd Willigenstraat. Aanvang 13.45 uur.   
Voorafgaand daaraan is er gelegenheid de familie 
te condoleren in het rouwcentrum van 13.00-13.30 
uur. De crematie zal in besloten kring plaatshebben. 

De bloemen uit de kerk gaan naar  
dhr. en mw. De Boom-de Vries  
 
 

Er zijn Jan van Zwienenfonds- 
bloemen gegaan naar  
mw. J van Meerkerk-Stoppelenburg 

Voor de koffie 

blijven we in de 

Ichthuskerk. 

Ziekenhuisopnamen en langdurige  

verpleeghuisopnamen vindt u op blz. 4. 

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,  
3363 WD Sliedrecht  
 

Gerard Jan van Vliet,  
G.J.v.Heuven Goedhartweg 2  
2871 AZ  Schoonhoven    

Ziekenhuisopnamen: 
 

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

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


Nog steeds worden vrijwilligers  

gevraagd voor Oekraïners 
 

Doet u mee? 

Voor de opvang ondersteuning van 

de vluchtelingen uit Oekraïne zijn 

vrijwilligers nodig! Hoe meer hoe be-

ter, want dan komt het niet op de 

schouders van enkelen neer.  

Dagelijks worden wij, maar ook de 

vluchtelingen geconfronteerd met de 

verschrikkelijke beelden. Wij kunnen 

helpen door een warm onthaal in 

Lekkerkerk te bieden. 
 

Aanmelden kan door een e-mail te 

sturen naar:   

aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl 
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Bemensing Kerkenraad 

Zie de oproep in de drie voor-
gaande Zondagsbrieven. 
 

Voel jij of voelt u zich geroepen 
om een vacature in te vullen, 
neem dan contact op met onze 
scriba Martine Sluimer via      
scriba@pkn-lekkerkerk.nl  
 

of met één van beide voorzitters 
van de kerkenraad, te weten;  
 

Mariet Verkuijl via        
teusenmariet@hotmail.com of  
 

Harmen Lebbink via   
h.lebbink@online.nl  
 

Wij horen graag van jou/u!  

Luisteren naar Opwekking 713 –  
Als U het huis niet bouwt  
via YouTube  
 
Alles wat ik ben behoort U toe 
En al wat ik op aarde heb, 
Ontving ik dankzij U. 
 

Ik zet mijn trots en eergevoel opzij; 
Het dienen van mijn Heer is nu 
Het hoogste doel voor mij. 
 

Want als U het huis niet bouwt, 
Is mijn moeite tevergeefs. 
Als U niet werkt door mij 
Blijft er niets dat waarde heeft. 
 

Ik wil bouwen aan een huis 
Dat de vuurproef kan doorstaan; 
Iets dat blijvend is, 
Waarvan U zegt: "Goed gedaan". 
 

Voor de glorie van uw Naam. 
Glorie van uw Naam! 
 

 
Zo gauw wens ik wat U een ander geeft 
En zie ik niet de gaven 
Die U mij gegeven heeft. 
 

Heer, blaas het vuur aan 
Dat U eens begon; 
Ontsteek in mij een liefdesvuur 
Dat iedereen zal zien. 
 

Want als U het huis niet bouwt, 
Is mijn moeite tevergeefs. 
Als U niet werkt door mij 
Blijft er niets dat waarde heeft. 
 

Ik wil bouwen aan een huis 
Dat de vuurproef kan doorstaan; 
Iets dat blijvend is, 
Waarvan U zegt: "Goed gedaan". 
 

Voor de glorie van uw Naam. 
Glorie van uw Naam! 
Voor de glorie van uw Naam. 
Glorie van uw Naam! 

Kindernevendienst 
 

Vandaag is de laatste kinderneven-

dienst voor de zomervakantie. Vanaf 

21 augustus zijn alle kinderen in de 

basisschoolleeftijd weer van harte 

welkom! Dan zal Bianca Nell ons 

team komen versterken als leiding 

van de kindernevendienst.  

Daar zijn we heel erg blij mee! 

Fijne vakantie allemaal! 

Startzaterdag!! 
 

We zijn alweer druk bezig met de voorberei-

dingen voor het startweekend. Voor zaterdag 

10 september 2022 hebben wij weer een aan-

tal gezellige en sportieve activiteiten bedacht. 

Uiteraard van jong tot oud en voor ieder wat 

wils. En natuurlijk wordt er na afloop van het 

middagprogramma weer voor heerlijk eten 

gezorgd. De activiteiten zijn bedoeld voor ie-

dereen die wil aansluiten dus neem gezellig 

iemand mee. Hoe meer zielen hoe meer 

vreugd. Omdat u/je dit niet wil missen willen 

we u/je vragen 10 september vanaf 14.00 uur 

alvast in de agenda te reserveren. Er zijn 

geen kosten verbonden aan de activiteiten en 

aan het eten. Na het eten is er wel de moge-

lijkheid om een vrije gift in de bus te doen. 

Meer informatie volgt. Hou de Zondagsbrief 

vanaf augustus goed in de gaten!  

50 jaar Ichthuskerk 

 

Deze tekening stond op het 

voorblad van zowel het 

Programma van overdracht 

kerkgebouw op 12 mei 1972 

 

als de 

 

Liturgie van de 1e kerkdienst 

op 14 mei 1972. 
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