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Predikant:  ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
   e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
             vaste vrije dag: woensdag 
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095 
   e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl 
            vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar 
Scriba:  mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 
   2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607 
   e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl 

Koster Grote– of Johanneskerk: 
Pieter Rozendaal, (0180) 846212    06-29592603 
Koster Ichthuskerk (september): 
Marijke Versluis, tel. (0180) 663723 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting  
  onder de opsomming van de kerkdiensten. 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Volgende week, 18/9, 10:00 uur  

Ichthuskerk 

Voorganger: Rob Maas 

Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - Startzondag 11 september 2022 - jaargang 23 no. 35 

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live:  http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/  
  

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw. 
F.H. (Fieja) van der Velden-Klerk. 
 

Ziekenhuisopname 
Mw. T. (Trees) Smaling verblijft voor revalidatie in: Zorgpension De 
Molenhoeve, Jan Blankenstraat 37, 2861BZ Bergambacht. 
Daar is ook mw. D. (Dit) van der Wal-Maaijen opgenomen na de 
heupoperatie van afgelopen maandag (kamer 9). 
 
Dhr. P. (Peter) de Knegt is opgenomen in het Groene Hart Zieken-
huis in Gouda. 
 
Dank 
Beste leden van de protestantse gemeente te Lekkerkerk, 
Hartelijk bedankt voor de bloemen die wij zondag 4 september heb-
ben ontvangen en de kaarten, die tot steun zijn in deze voor ons on-
zekere en moeilijke periode. 
Met een vriendelijke groet, 
Clement en Hanneke Tipker. 

 
Nieuwe start zondagsschool 
Volgende week zondag start het nieuwe seizoen van de zondags-
school. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn weer van harte welkom. Zij 
kunnen dan luisteren (en soms ook kijken) naar een mooi bijbelver-
haal, mogen meezingen met (nieuwe) eigentijdse bijbelliedjes en er 
is ook voldoende tijd om te knutselen, te kleuren of te puzzelen. Zo’n 
zondagsschooluurtje is leerzaam en leuk tegelijk! Doe je ook mee? 
Het nieuwe zondagsschoolseizoen duurt t/m april en wordt elke zon-
dagmiddag gehouden van twee uur tot drie uur in de Ichthuskerk. 
 
Sunday Hour dienst 25 september : “Goed Nieuws!” met 
Prijs Hem 
U/je bent allen van harte uitgenodigd voor de Sunday Hour dienst op 
25 september a.s. om 10.00 uur in de Grote- of Johanneskerk in  
Lekkerkerk. 
Het thema is: “Goed Nieuws!”,  met ds. Rob Maas en de band  
Prijs Hem (uit Ouderkerk a/d IJssel). 
Deze dienst is ook livestream te volgen (zie website 
https://www.pkn-lekkerkerk.nl/)    
Leuk als je erbij bent! 

De dienst van deze morgen, Grote– of Johanneskerk 
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten,die u aansteekt op het  
moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt. 

Thema:  Aan Tafel — je bent uitgenodigd 
Voorganger:  ds. Rob  Maas 
Organist/pianist: Richard den Ouden 
Lezing:  Lucas 14: 15-24  
Zingen:    Lied: Welkom in Gods huis II Lied: 388: 1,2,3,4 en 5 
   Lied: Handen heb je om te geven (ELB 398)  
   Lichtlied II Lied: 87: 1,3 en 4 II Lied: Breng ons  
   samen (Sela) II Lied: 791: 1A, 2R, 3L, 4R, 5L, 6A   
   Amen 
Collecten: 
1e collecte voor de kerk   IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 
2e collecte voor de diaconie  IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 
3e collecte PKN Jong Protestant IBAN: NL52 ABNA 0414 141415   

  
 

Kom maandag 12 september naar de gemeente-
avond 
Een gemeenteavond is de plek om elkaar als ge-
meente te ontmoeten.  
Naast een aantal praktische zaken, willen we ver-
tellen en spreken over de dorpskerkenbeweging 
(wij willen graag een kerk voor, door en op het dorp 
zijn). Ook het jaarthema 'Aan Tafel' krijgt aandacht. 
En natuurlijk is er ruimte voor ontmoeting en onder-
ling gesprek (koffie, iets lekkers, drankje, hapje). 
Kortom een avond waar wij als kerkenraad u graag 
zien! Inloop vanaf 19:30 uur. 
 

Bedankt!  
Op zondag 4 sept. zijn 36 pakjes thee ingezameld 
voor de voedselbank. Alle gevers en geefsters har-
telijk bedankt namens de diaconie en de voedsel-
bank. 
 
Ouderenmiddag 
De aftrap van het nieuwe seizoen zal zijn in de 
startweek, op dinsdag 13 september. Wij verwach-
ten dan de heer Gerard Breuker die ons komt ver-
tellen over de Eendenkooi De Bakkerswaal. We 
beginnen zoals gewoonlijk met koffie of thee om 
14.30 uur en sluiten de middag af met een pannen-
koekenmaaltijd. Weet u welkom in de Ichthuskerk! 
Heeft u vervoer nodig? Bel dan met Mariet Verkuil: 
telefoon 663287, of 06-10251433 
 
Viering zondagmorgen 18 september 
Volgende week zondag hebben we met elkaar een 
viering in het kader van de landelijke vredesweek 
(17 t/m 25 september). Het thema van deze week 
is “Generatie Vrede”. Voorgangers zijn ds. Rob 
Maas (Protestantse Gemeente) en pastor Gerda 
Martens (Sint Christoffel Parochie).  
LET OP!! Deze dienst wordt gehouden in de  
Ichthuskerk. 
 
Inzameling voor Oekraïne 

Op zaterdag 24 september a.s. wordt er in ‘t Ven-
ster, Jan ligthartstraat 68 tussen 10.00u en 15.00u 
weer een inzamelingsactie gehouden. Aan onze 
gemeente is gevraagd om medewerkers. Jong en 
oud van harte welkom, al is het maar een uurtje. 
Aanmelden kan bij Erik Verhoeff 06 22443536. Een 
lijstje met de benodigde spullen wordt na de dienst 
uitgedeeld. Alvast bedankt. Mariet Verkuil. 

  Agenda          vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

ma 12-sep 19:30 Ichthuskerk Gemeenteavond 

vr 16-sep 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
https://www.pkn-lekkerkerk.nl/
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 Zingen Lied - Welkom in Gods huis  
(Schrijvers voor gerechtigheid) - piano 
 
1 Kom, als je honger hebt of dorst    
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen 
 
2 Kom als je moe bent van je vlucht 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 
3 Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 

 

Liturgische bloemschikking 
Vandaag hebben we een liturgische bloemschikking van 
verschillende bloemen uit tuinen van een aantal gemeen-
teleden die we hier hartelijk voor bedanken. 
We maken voordat de eredienst begint de schikking met 
elkaar “aan de tafel” van de Heer. De bloemen gaan na 
afloop van de dienst als boeketjes op de koffietafels van 
de Ichthuskerk. 
De verschillende bloemen groot en klein symboliseren de 
gemeenteleden van onze kerk. Daar tussen staat de wijn-
kan, de drinkbeker en de broodschaal. Deze voorwerpen 
symboliseren de maaltijd van de Heer die Hij met ons wil 
houden, Hij nodigt ons ervoor uit want voor ieder van ons 
is een plaats aan Zijn tafel. 
 

Zingen – Handen heb je om te geven (ELB 398) 

1 Handen heb je om te geven 
van je eigen overvloed. 
En een hart om te vergeven 
wat een ander jou misdoet. 
 
Refrein: 
Open je oren om te horen, 
Open je hart voor iedereen. 
Open je oren om te horen, 
open je hart voor iedereen. 
 
2 Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt. 
En een hart om uit te leggen 
wat een ander moed inspreekt. 
 
Refrein 
 
3 Schouders heb je om te dragen 
zorg en pijn van alleman. 
En een hart om te aanvaarden 
wat een ander beter kan. 
 
Refrein 
 
5 Voeten heb je om te lopen                              
naar de mens die eenzaam is.                     
En een hart om waar te maken                      
dat geen mens een eiland is. 
 
Refrein 
 
6 Oren heb je om te horen 
naar de mens die vrede is. 
En een hart om te geloven 
in zijn Geest die liefde is. 
Refrein 
 
 
 
 
 

Zingen - Breng ons samen (Sela) - piano 
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! 
 
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. 
 
Refrein: 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. 

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 ge-
heim, 
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! (2x) 
 
Refrein 


