
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

zondag 20 november 2022 -  jaargang 23  no. 45  

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

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  

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

Gedachtenisviering, thema: ‘Thuiskomen’ 
Voorganger:  ds. Rob Maas 

Orgel:  Mariet Verkuil 

Koor:  Militia Christi  

Lezingen: Psalm 46 en Genesis 50: 22-26 

Zingen: Psalm 8: 1,3,6  ||  Militia Christi: In Your arms zie blz. 2  ||  Lichtlied 

(luisteren) ‘Wees Gij mijn toevlucht’ zie blz. 2  ||  NLB 978: 1,3,4  ||  Militia Christi:  

   Er is een toekomst vol van hoop, zie blz. 2  ||  ‘Zij waren vonken’, zie blz. 3   

   Militia Christi: Er is een dag, zie blz. 3  ||  NLB 416: 1,2,3,4 

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

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

   3e Protestantse Kerk, Pastoraat IBAN: NL10 ABNA 0444 444 777 

       o.v.v. Collecte Pastoraat 

Volgende week, 27/11 
1e Advent, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 
Voorganger: ds. F. Bos, Gouda 

  

18:30 uur, SH dienst 
Grote– of Johanneskerk 
Spreker: dhr. Arend Voogt 

Ziekenhuisopnamen: 
 

Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt, Poolmanweg 20, 
ligt nog steeds in het IJssellandziekenhuis, Prins 
Constantijnweg 2, 2906 ZC Capelle a/d IJssel.  
Zij wacht op een plekje elders in een zorginstelling. 
 

Dhr. W. (Wim) van Zwienen, Baandershof 4,  
is deze week getroffen door een hersenbloeding.  
Hij is met spoed overgebracht naar het Groene 
Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan als 
groet van de gemeente naar de 
familie Grootenboer,  
Roggetiende 39.  

AGENDA 

Na de dienst 

koffie in de 

Ichthuskerk 

Sunday Hour dienst 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd 

voor de Sunday Hour dienst op zon-

dag 27 november om 18:30 uur in de 

Grote- of Johanneskerk. 

Het thema is: “Jij maakt het verschil”. 

Arend Voogt is de spreker en de Fis-

herman’s band zorgt voor de muziek. 

Leuk als je er bij bent! 

Deze dienst is ook online te volgen 

via: https://kerkdienstgemist.nl/

stations/932-Protestantse-Gemeente

-te-Lekkerkerk 
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di 22-nov 11:00 Ichthuskerk Seniorengesprekskring 

vr 25-nov 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Samen gedenken  

in dorp of stadswijk 

De gemeenten en pioniersplek-

ken van de Protestantse Kerk in 

Nederland bieden aan het einde 

van het jaar steeds vaker ge-

dachtenismomenten aan voor 

wijk- of dorpsbewoners die te 

maken hebben gehad met ver-

lies en rouw. Deze vorm van 

pastoraat geeft mensen de gele-

genheid om samen stil te zijn en 

naar muziek te luisteren, waarbij 

er uiteraard ook altijd een luiste-

rend oor is. Oog hebben voor 

mensen buiten en binnen de 

kerk is een onmisbaar onderdeel 

van gemeente zijn. 

Oproep bezorgen bloemen uit de kerk 
 

Wie wil het team komen versterken, dat  de 

wekelijkse bloemengroet bezorgt na afloop 

van de kerkdienst.  

Dames en heren welkom! 

Aanmelden kan bij  

Karin van de Heuvel,  

   tel. 06 16747467 of bij  

Leen van Everdingen,  

   tel. 06 28802474 

 

Woorden bij de symbolische bloemschikking 
 

In verbondenheid met de Levende zoeken we een 

ster die ons verlicht in droeve dagen van gemis. 

Gij, licht in ons leven beziel ons om het licht van 

een ander brandend te houden en door te geven 

als ster op aarde in Gods naam. 

Adventsberichten en adventsgebeden 

 

Ook dit jaar zal dominee Rob Maas ad-
ventsberichten verzorgen via Whatsapp 
(aanmelden kan door ds. Maas een be-
richtje te sturen via Whatsapp) en het 
YouTubekanaal 'Dominee Rob Maas'. Dit 
jaar gebruikt dominee Maas de Adventska-
lender van Petrus (het magazine van de 
PKN). Het thema is 'Aan Tafel - Plek voor 
iedereen'. 

In de Adventsperiode zal dominee Rob 
Maas iedere woensdag om 11 uur tijdens 
de openstelling van de Grote-of Johannes-
kerk een adventsgebed organiseren van 
ongeveer 15 minuten, met een Bijbeltekst, 
een lied, meditatie en gebed. Daar ben je 
van harte welkom op 30 november en op 
7, 14 en 21 december om mee te doen. 

 

Tweede Kerstdag Kerst-inn? 

 

Ideeën zijn er altijd voldoende. Activiteiten 
om te bedenken ook. Zo vraagt dominee 
Rob Maas zich af of er belangstelling is 
onder gemeenteleden om op Tweede 
Kerstdag een ontmoeting te organiseren. 
Samen lunchen en liederen zingen en 
naar een mooi verhaal luisteren in de Icht-
huskerk. Als u/je denkt ik ben met Kerst 
voornamelijk alleen en zou dat wel gezellig 
vinden of wanneer u/je spontaan denkt, 
daar zou ik bij willen helpen, laat dat dan 
weten aan dominee Rob Maas, via e-mail 
of telefoon (06-24820639). Misschien kun-
nen we dan een gezellig samenzijn organi-
seren. 

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk
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Militia Christi zingt: Er is een dag 
 

1 Er is een dag 

waar al wat leeft al lang op wacht, 

een dag van blijdschap, 

als heel de schepping wordt bevrijd. 

En op die dag, 

dan komt de Heer en haalt Zijn bruid, 

die rein en stralend opgaat 

in Zijn heerlijkheid. 
 

2 Er klinkt geschal, 

wanneer de graven opengaan 

en doden opstaan, 

voor eeuwig levend door Zijn kracht. 

Hun aardse tent 

wordt nu bekleed met heerlijkheid; 

de dood verzwolgen, 

overwonnen voor altijd. 
 

3 Spoedig zullen wij Hem zien 

en voor altijd op Hem lijken 

en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 

Nooit meer tranen, 

nooit meer pijn, 

want wij zullen met Hem leven, 

in Zijn nabijheid, voor altijd,  

amen! 
 

4 Dus kijk omhoog 

en zie wat nog verborgen is, 

maar wat beloofd is, 

dat blijft in eeuwigheid. 

En als je lijdt,  

weet dat het maar voor even is.  

Als Jezus terugkomt,  

deel je in zijn heerlijkheid,  

Amen. 

Zingen: Wees gij mijn toevlucht  

(melodie lied 263) 
 

1 Wees Gij mijn toevlucht op de weg die ik loop 

mijn richtpunt, mijn uitzicht, mijn vreugde, mijn hoop. 

Er is geen nieuwe morgen als Gij er niet zijt, 

die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

  

2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

het duister mij aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
  

3 Gij zelf moet meegaan, Uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat 

de zon straalt mij toe, de weg nodigt mij 

wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

Militia Christi zingt:  
Er is een toekomst vol van hoop 
 

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 
 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 
 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

Dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 
 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 
 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

Zingen:  ‘Zij waren vonken’  

(A.C. Bronswijk) melodie Psalm 80 
 

1. Zij waren vonken van Uw vuren 

een kleine vlam die niet kon duren. 

Maar met Uw licht licht U hen voor, 

die leefden in Uw levensspoor. 

O Heer, schenk aan de dood voorbij 

Uw vrede, en wees hun nabij. 
 

2. Wij noemen namen bij het leven 

van hen, die eens met ons verweven 

als mens bekleed met het bestaan 

de eeuwigheid zijn ingegaan. 

O Heer, schenk aan de dood voorbij 

Uw vrede en wees hun nabij. 
 

3. Zij leven voort in onze beden 

en in de liefde hier beneden. 

Wat eens gebloeid heeft in ons land  

is nu geborgen in Gods hand. 

O Heer, schenk aan de dood voorbij 

Uw vrede, en wees ons nabij. 

Militia Christi zingt: In Your arms 
 

Vertaling: In Uw armen 

 

Leid me door de stormen van het leven naar Uw licht. 

Geef mijn hart een nieuw lied. 

Als ik zwak ben, maak me dan sterk. 

Leid mij door Uw woord in weilanden van vrede. 

Laat me veilig  rusten, dicht in Uw armen. 
 

1. U bent mijn  Verlosser, geweldige genade, 

mijn vesting en mijn schuilplaats. 

U bent mijn bevrijder, mijn vaste rots. 

Mijn hart verlangt naar U. 
 

2. Door de gehele schepping heen 

Zijn Uw wegen bekend. U bent de enige God. 

Laat elke natie en elke tong erkennen 

dat U Heer van allen bent. 
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Gemeente-Groei-Groep 

Inmiddels hebben wij, na alle coronaperikelen, 

de draad weer opgepakt en alweer een aantal 

avonden bij elkaar gezeten.  

Wie wij zijn? 

De GGG is een groep enthousiaste gemeente-

leden (vanaf 20 jaar tot 80+) die iedere 3 we-

ken, meestal een dinsdagavond, bij elkaar 

komt in de Ichthuskerk (september-mei) om 

aan de hand van gespreksvragen en achter-

gronden bij Bijbelgedeelten te praten over en 

te groeien in geloof en en gemeenschap. Het 

met elkaar meeleven, maar ook met gemeen-

teleden die dit nodig hebben, rond een open 

Bijbel is iets waar wij inhoud aan proberen te 

geven. 

Spreekt je dit ook aan, kom dan gerust eens 

langs. Onze volgende bijeenkomst is a.s. dins-

dagavond de 22
e
 november om 20.00 uur in 

de eerder genoemde Ichthuskerk.  

Of neem contact op met Harmen Lebbink  

(tel: 0615658738) 



 

 

Gedachtenis van de overledenen: 
 
 

“Wij roepen in herinnering hen die ons dit kerkelijk jaar zijn ont-
vallen; gemeenteleden, geliefden, vrienden en allen die zich 
een plaats hebben verworven in ons hart.” 

10 nov Adriana de Vries-Hoeijenbos 86 jaar 

19 nov Iva Lebbink   0 jaar 

26 nov Geertje Klerk-Muller 83 jaar 

21 jan Pieter van der Wal 87 jaar 

23 jan Anna Marie Luise Oskam-Schilt 79 jaar 

 6 feb Hendrik Janssen 86 jaar 

 8 feb Aaltje van der Linden-Noordegraaf 92 jaar 

13 feb Gerrit Eikelboom 85 jaar 

27 feb Gerard Abraham van Dijk 87 jaar 

28 jun Jacomina Brand-Kok 84 jaar 

  5 jul Maria Josepha Willemina Plantinga-Vuijk 90 jaar 

  8 jul Dirk Adrianus Oskam 80 jaar 

16 jul Nelly de Bruin-Burggraaf 95 jaar 

27 jul Jan van der Velden 77 jaar 

  6 sep Joris Stam 88 jaar 

11 sep Gerrit van IJzeren 79 jaar 

14 okt Johanna Annigje van den Heuvel-van Donk 96 jaar 

20 okt Judith de Waard-Zwartbol 89 jaar 

“Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in  
Uw genade, gekend bij U en bij ons.” 

 

Gedicht 'Namen' 

 

Elke naam vertegenwoordigt een mens 

Een mens die oud geworden is 

Een mensje dat heel kort geleefd heeft 

Mensen die van betekenis waren 

Mensen die gemist worden 

We dragen hen in ons hart 

We noemen hun namen en denken aan hen 

Met liefde, warmte, verdriet 

Maar ook met vrede 

We mogen hen thuis weten bij God 



Escaperoom – vanaf 12 jaar 
 
Lijkt het jou leuk om met andere jongeren een es-
caperoom binnen te stappen en samen op zoek te 
gaan naar de juiste oplossingen om zo te kunnen 
ontsnappen? Ga dan op vrijdagavond 2 december 
met ons mee naar de escaperoom in Capelle aan 
den IJssel. We worden daar om 19:30 verwacht en 
willen daarom om 19:00. met auto’s vertrekken van-
af de parkeerplaats bij de Ichtuskerk. Het zou erg 
leuk zijn als je ook meegaat. Meld je daarom uiter-
lijk 28 november aan bij Neline (0640008817) of 
Wendy (0642175714), zodat we voldoende kamers 
kunnen reserveren. Tot dan!  
Groetjes Wendy & Neline 


