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Predikant:  
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639 
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl  
     bijna altijd telefonisch bereikbaar 
  

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 (november): 
Evert Simons, tel. (0180)  663940 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Op blz. 2 en blz. 3 vind je de liederen die 

niet in het nieuwe liedboek (NLB) staan. 

Volgende week, 13/11,  
10:00 uur, Heilig Avondmaal  

Grote– of Johanneskerk 
Voorganger: ds. Rob Maas 

De dienst deze morgen, Ichthuskerk 
    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 
     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  

Kinderdienst, thema: Je mag er zijn 

Voorganger:  ds. Rob Maas 

Orgel:  Richard den Ouden 

Lezing: Marcus 10: 13-16 

Voor de dienst luisteren we naar ‘Iedereen is anders’ en ‘We hebben allemaal wat’ 

Zingen: NLB 139:1 ||  ’Je mag er zijn’ - Herman Boon  

  ‘God kent jou vanaf het begin’ (Opw. 77) || ‘Laat de kinderen tot mij komen’ 

  ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’  ||  ‘God heeft jou gemaakt van top tot teen’   

  NLB 371 - ‘Onze Vader’  ||  ‘De Heer zegent jou’ (Kinderopw. 186)  

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

  2e voor de diaconie, Dorcas voedselactie, zie de Zondagsbrief van vorige 

      week en de uitgereikte folder IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61 

   3e voor Eigen Jeugdwerk  IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

       o.v.v. Eigen Jeugdwerk, coll. 6 november 

Gespreksavond over ‘Jongeren in de kerk’ 
RK-Ontmoetingscentrum, 15 november, 19:30 u. 
 

Steeds minder jongeren en kinderen weten de weg 
naar de kerk nog te vinden. In veel kerken 
(Protestants en Katholiek) is dit helaas het geval, 
maar veel minder in Evangelische Gemeenten. 
Op dinsdag 15 november willen we, onder leiding 
van pastor Joost de Lange, over dit onderwerp van 
gedachten wisselen. U bent allen van harte welkom. 
In het bijzonder worden hierbij de jongeren uitgeno-
digd om ook aan dit gesprek deel te nemen. 
De avond wordt georganiseerd door de Interkerke-
lijke Werkgroep. 

 

De Waterpoort, Markt 182,  

2931 EC Krimpen a/d Lek: 

- Mw. P.F.  Broere- van Sprang 

- Dhr. H.  Polderman de Jong 
 

Slothoven, Poorthuisstraat 23, 

2861DV Bergambacht: 

- Mw. G. Borsje-Stout ( afd. Kas-

teelslot,1e etage kamer 39A)  

- Mw. B.M. Oosterom- de Vos (Afd. 

Kasteelslot 1
e
 etage kamer 33) 

- Mw. C.J. Brand-van Erk  

(Afd. Kasteelslot 1
e
 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 
 

- Mw. M. van Zwienen-Slappendel:  

Eerste Industrieweg 6, 4921XJ Made. 

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   

Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk: 

Ziekenhuisopname 
IJssellandziekenhuis, Prins Constantijnweg 2, 
2906 ZC Capelle a/d IJssel:  
Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt,  
Poolmanweg 20 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan 
als groet van de gemeente naar 
mw. A. (Annemiek) de Heer-
Leeuwenburgh. 

 

Na de dienst   
koffie in de  
Ontmoe-
tingsruimte 

Peter de Knegt is zoals ge-
pland was afgelopen maandag 
thuisgekomen. Eet Smakelijk - Aan Tafel 

De afgelopen twee weken hebben tientallen ge-
meenteleden zich opgegeven om bij elkaar te gaan 
eten. Wat dat betreft is het prettig dat dit zo goed is 
opgepakt. Dank daarvoor. Misschien ben je al bij 
iemand gaan eten? Omdat het een project is om 
elkaar beter te leren kennen is het ook fijn om te 
horen wat de ervaringen zijn. Mijn vraag is om daar 
(kort) iets over te schrijven en mij toe te sturen. Dan 
kunnen we dat (indien gewenst anoniem) plaatsen 
in de Zondagsbrief of in Ontmoeting. Je kunt het 
naar mij e-mailen of via Whatsapp sturen (of per 
post).           Ds. Rob Maas 

Judith van der Steen 
(Julianastraat 15a) is voor een 
behandeling in Hilvarenbeek.  
Zij mag daar vanaf 23 novem-
ber post ontvangen: 
 

    Yes We Can Clinics,  
    t.a.v.: Judith van der Steen,  
    Laan van Diepenvoorde 32,  
    5582 LA WAALRE.  
 

Wij wensen haar en ook haar 
moeder Coralien Koppenaal 
Gods liefde en nabijheid in 
deze periode van herstel en 
bidden voor nieuw inzicht en 
een goed herstel met toe-
komstperspectief. 

Dominee Rob Maas afwezig 
Maandag tot en met woensdag is dominee Rob 
Maas i.v.m. nascholing afwezig. 

  Agenda        vergaderingen/evenementen (voor zover bekend) 

ma  7-nov 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

wo 9-nov 09:30 Ichthuskerk DVO vergadering 

wo 9-nov 18:30 Zw.Sternpad 12 Meet & Eat JV 

vr 11-nov 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

di 15-nov  Ichthuskerk ouderenmiddag, thema:  

        Vol verwachting klopt ons hart. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
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‘Iedereen is Anders’  

Refrein (2x): 

Iedereen is anders, niemand is als jij 

iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 

iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 

iedereen is anders, okido! 
 

1 Je bent misschien wat eigenzinnig 

alleen jouw manier is goed 

maar je moet goed begrijpen 

dat iemand anders het anders doet! 

want .. 
 

Refrein: 
 

2 God heeft ieder mens geschapen 

bijzonder en heel speciaal 

met een uniek karakter 

en zo verschillen we allemaal! 
 

Refrein (2x) 

‘We hebben allemaal wat’  
 

Refrein: 

We hebben allemaal wat  

we zijn allemaal raar 

En toch zijn we broertjes en zusjes 

We hebben allemaal wat  

we zijn allemaal raar 

En toch houden we van elkaar 
 

1 Kijk dat is Wim - Die is niet zo slim 

Die weet niet dat twee en twee vier is 

En daar is Tom - Ook al zo dom 

Die denkt dat Amerika hier is 

Kijk daar is Jack - Die stottert zo gek 

Als-ie met ons wil p-praten 

En daar is Leen - Die trekt met z'n been 

Die loopt overal in de gaten 
 

Refrein 
 

2 Kijk daar is Aad - Die spuugt als-ie praat 

Zodat je haast helemaal nat wordt 

Dat is nog niks - Vergeleken bij Trix 

Die rijdt door een plas zonder spatbord 

Daar heb je Pien - Altijd zo kien 

De tong uit haar mond als ze rekent 

En daar is Marij - Die zegt steeds goodbye 

Ze weet niet eens wat het betekent 
 

Refrein 
 

3 Kijk dat is Pim - Die mag niet op gym 

Omdat het niet goed voor z'n hart is 

En daar is Margot - Die doet altijd zo 

Ze lijkt op de apies uit ARtis 

Daar heb je Wil - Die is toch zo stil 

Z'n pa en z'n ma zijn gescheiden 

En daar is Teus - Verband op z'n neus 

Hij wou van de trapleuning glijden 
 

Refrein 

‘Je mag er zijn’ - Herman Boon 
 

Refrein: 

Je mag er zijn,                   wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij,     wie ik? …ja jij 

had je zeker niet gedacht, wie ik? …ja jij 

je hoort er helemaal bij,     wie ik? …ja jij 
 

1 Ook al ben je wat verlegen 

ook al lijk je een beetje stug 

ook al heb je vieze handen 

of je navel op je rug   Refrein 
 

2 Ook al flap je met je oren 

of ben je enigst kind 

of in een kippenhok geboren 

of heb je altijd tegenwind  Refrein 
 

3 Ook al kan je niks onthouden 

is je geheugen net een zeef 

ook al heb je rooie haren 

en staan al je tanden scheef Refrein 
 

4 Ook al heb je slechte ogen 

en een hele dikke bril 

ook al heb je een hond 

die maar niet luisteren wil  Refrein 

'God kent jou vanaf 
het begin' 
 

Refrein: 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
(refrein 1x) 

'Laat de kinderen tot mij komen' 
 

1 Laat de kind’ren tot mij komen, 

alle, alle kind’ren. 

Laat de kind’ren tot mij komen, 

niemand mag ze hind’ren. 

Want de poorten van mijn rijk, 

staan voor kind’ren open, 

laat ze allen groot en klein, 

bij mij binnen lopen. 
 

2 Laat de mensen tot mij komen, 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot mij komen, 

houdt ze toch niet tegen. 

Want de poorten van mijn rijk, 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk, 

bij mij binnen lopen. 

(Couplet) 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
refrein (2x) 

'Lees je bijbel, 

 bid elke dag' (2x) 
 

Lees je bijbel,  

bid elke dag 

Lees je bijbel, 

bid elke dag 

bid elke dag 

bid elke dag 

Lees je bijbel, 

bid elke dag, 

dat je groeien mag 
 

dat je groeien mag  

dat je groeien mag 
 

Lees je bijbel,  

bid elke dag, 

dat je groeien mag 

'God heeft jou gemaakt van top tot teen' 
 

1 God heeft mij gemaakt van top tot teen 

Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een 

want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder 

ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder 
 

Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik 

en na negen maanden kwam ik eruit 

met alles er op en alles er aan 

Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 
 

2 God heeft jou gemaakt van top tot teen 

Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een 

want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder 

je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder 
 

Hij heeft je gevormd in je moeders buik 

en na negen maanden kwam jij er uit 

met alles er op en alles er aan 

Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 
 

2X 

God heeft jou gemaakt van top tot teen 

Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een 

want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder 

je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder  
 

God heeft jou gemaakt van top tot teen! 

Slotlied 'De Here zegent jou'  
 

De Here zegent jou 

en Hij beschermt jou, 

Hij schijnt zijn licht 

over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn, 

Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 

De Here zegent jou 

en Hij beschermt jou, 

Hij schijnt zijn licht 

over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn, 

Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 

De Here zegent u 

en Hij beschermt u, 

Hij schijnt zijn licht 

over uw leven. 

Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij u zijn, 

Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 

Hij zal zijn vrede aan u geven. 


