Beste vrienden en bekenden van dominee Tomáš Holeček.
Ds. Holeček overleed op 6 juli, een dag na het overlijden van Mies Plantinga.
Dit is een vertaling van de rouwbrief:
Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,
dan is God de rots van mijn hart en voor
eeuwig mijn deel. (Psalm 73:26)

Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid
en het leven: niemand komt tot de Vader
dan door mij. (Johannes 14: 6)

With a white scarf waving goodbye
Every day something is ending
Something beautiful is ending

Met een witte sjaal wuivend tot ziens
Eindigt er elke dag iets
Eindigt er iets schitterends

The post dove beats its wings against the air
On the way home
With and without hope we return home

De postduif slaat zijn vleugels tegen de hemel
Op weg naar huis
Met en zonder hoop keren we terug naar huis

Wipe your tears and grin with your crying
eyes
Every day something new is started
Something beautiful will begin again

Veeg je tranen af en glimlach met je betraande ogen
Iedere dag begint er iets nieuws
Iets schitterends zal opnieuw beginnen

(Jaroslav Seifert)

(vertaling ds Rob Maas)

We berichten hierbij alle vrienden en bekenden dat na een langdurige ziekte,
onze man, vader, broer, grootvader en overgrootvader

Tomáš Holeček,
Luthers predikant met emeritaat is overleden in de leeftijd van 93 jaar.
Hij was werkzaam in de gemeenten van Frýdek-Místek, Krnov, Pržno en Hošťálková.
Hij geloofde dat de goede Heer voor hem zou zorgen en hem zou helpen. Hij geloofde
dat door Jezus Christus, Zoon van God, de weg naar huis leidt, naar de Vader, naar
de volle vrijheid. Hij geloofde dat een vriendelijk woord, een goed humeur en een
handdruk sterker zijn dan de hardheid van het hart. Maar hij vertrouwde op zijn geloof.
Hij vertrouwde op de genade van God.
Op zaterdag 16 juli 2022 om 14:00 uur nemen wij afscheid van hem in de Lutherse
Kerk in Pržno. Na de uitvaartdienst in de kerk zal hij worden begraven op de algemene begraafplaats in Pržno.
De bedroefde familie:
Echtgenote Jiřina
Hana Siwková, David Holeček, Mirjam Nováčková – kinderen en familie
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 (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

Zondagsbrief
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 17 juli 2022 - jaargang 23 no. 29
uitzending kerkdiensten: http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/

De dienst deze morgen, Grote– of Johanneskerk

Volgende week, 24 juli,

10:00 uur
Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorGrote–
of Johanneskerk
ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.
Voorganger:
Thema:
Verstoorde relaties
ds. S.C. de Jong
Voorganger: ds. Rob Maas
Berkenwoude
Orgel:
Mariet Verkuil Lector:
Kees Mudde
Lezingen: 1 Samuël 1-20 en Lucas 10: 38-42
Zingen:
NLB 92: 1,2 || NLB 303 || luisteren/zingen ‘Aan Uw voeten Heer’ z.o.z.
NLB 313: 1,5 || NLB 868: 1,2,3 || NLB 939: 1,3 || AMEN
Collecten: 1e voor de kerk
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e voor de diaconie
IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e voor Groot Onderhoud
IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. Groot Onderhoud
Bericht van overlijden

Bloemen:

Op 8 juli is overleden
Dirk Adrianus Oskam.
Hij woonde De Elzen 27 en
is 80 jaar oud geworden.
De crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag 15 juli, in
kleine (familie)kring.

De bloemen uit de kerk
gaan naar mw. M. (Riet)
Benschop-Mudde
Er zijn Jan van Zwienenfondsbloemen gegaan naar
mw. J. Burger-van Dam
en naar familie Kooi

Ziekenhuisopnamen:
mw. B.M. (Sjanie)
Benschop-Bot
is vanuit de Ronssehof
weer opgenomen in het
Groene Hartziekenhuis,
Postbus 1098,
2800 BB Gouda

Dhr. Ad den Ouden
is vorige week opgenomen
in het Groene Hart Ziekenhuis en hoopt een dezer
dagen weer naar huis te
komen om verder te herstellen.

Dirkjan Brand
is afgelopen vrijdag in het
Sophia Kinderziekenhuis
geopereerd.

Dhr. Kees v.d. Bos
is vrijdag opgenomen in
het IJssellandziekenhuis.

Dhr. P. (Peter) de Knegt
is voor revalidatie in de
Ronssehof,
Ronsseweg 410,
2803 ZX Gouda

Ichthuskerk

Luisteren naar en zingen
Opwekking Aan Uw voeten Heer
via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ESfRfGS1azU

Woord van dank
Ten zeerste willen wij, kinderen van
Mies-Plantinga-Vuijk, bedanken voor uw
grote en warme betrokkenheid bij onze
moeder die wij op 11 juli vanuit de Grote- of
Johanneskerk hebben begraven. Niet alleen
deze laatste periode, maar vooral ook de
periode na het overlijden van onze vader
Herman Plantinga, die met veel vreugde bij
u predikant is geweest, is uw kerkgemeenschap van grote waarde geweest voor onze
moeder. Velen stonden met onze moeder
zozeer in contact, vaak jarenlang, dat zij
zich opgenomen wist in uw midden.
In alle rust en dankbaar voor alles wat haar
is toegevallen, is zij heengegaan, vertrouwend op de Eeuwige: “God heeft ons geen
kalme reis beloofd, maar wel een behouden
aankomst.”

Aan uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.

Afwezig
Van 16 tot 23 juli ben ik afwezig. Ik ga dan
mee met een groep ouderen die vakantie
vieren in Nieuwe Hydepark.
Dat zijn diaconale vakanties die georganiseerd worden door Het Vakantiebureau.
Mooi om te mogen doen, maar u bent mij
dan weer een weekje ‘kwijt’. Maar ik ben
weer terug voordat ds. Rob Maas op vakantie gaat!
Jacqueline van Sprang

Mijn hart verlang ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Aan uw voeten, Heer,
Is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
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Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
22-jul 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje
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