
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

zondag 27 november 2022 -  jaargang 23  no. 46  

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  

Volgende week, 04/12 
2e Advent, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 
Voorganger: ds. R.J. Wilschut 

Hoogvliet 

Ziekenhuisopname: 
 

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

Bloemen 
De bloemen uit de kerk  
gaan als groet van de  
gemeente naar  
dhr. L. (Leen) Lammens.  
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Na de dienst 

koffie in de 

Ichthuskerk 

Deze morgen, Grote– of Johanneskerk, 1e Advent 
    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 
     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  
Voorganger:  ds. F. Bos, Gouda 

Orgel:  Elise Kreuk 

Lector: Jorien Slingerland  

Lezingen: Jesaja 54: 1-8 en Lucas 1: 26-40 

Zingen:     NLB 25: 2,3  ||  NLB 444   

                 ‘Hoe kan er in de wereld vrede zijn’, zie blz. 2  ||  Lichtlied  ||  NLB 157a: 1,2   

        NLB 157a: 3,4  ||  NLB 442  ||  NLB 978: 1,4  ||  NLB 435: 3 

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

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

   3e Groot Onderhoud   IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 

                                                              o.v.v. Groot Onderhoud 

VANAVOND Sunday Hour dienst 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd voor 

de Sunday Hour dienst vanavond om 

18:30 uur in de Grote- of Johannes-

kerk. 

Thema:  “Jij maakt het verschil”. 

Arend Voogt is de spreker en de  

Fisherman’s band zorgt voor de mu-

ziek. 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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Oproep bezorgen  

bloemen uit de kerk 
 

Wie wil het team komen ver-

sterken, dat  de wekelijkse bloe-

mengroet 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 

Bij de symbolische  
bloemschikking 
 

Advent:  
Verwachtingsvol uitzien naar 
Jezus die komen gaat.  
Kaars na kaars groeien naar 
zijn geboortefeest. 
Hij, 'het licht van de wereld'. 

wo 30-nov   Ichthuskerk vergadering kerkrentmeesters 

vr 2-dec   uitje JV, Escaperoom, zie blz. 3 

vr 2-dec 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Bericht van overlijden 
 

Op 20 november is overleden  
de heer Willem van Zwienen.  
Wim woonde met zijn vrouw Annie aan de 
Baandershof 4.  
Hij was belijdend lid van onze gemeente. 
Op vrijdag 25 november hebben we in een 
dienst in de Grote- of Johanneskerk afscheid  
van hem genomen, waarna hij is begraven op 
de algemene begraafplaats in Lekkerkerk.  
Wim is 80 jaar oud geworden. 

Adventsberichten 

Vandaag zijn de Adventsberichten 
begonnen die u/je kunt volgen via 
Whatsapp (aanmelden kan door ds. 
Maas een berichtje te sturen via 
Whatsapp) en het YouTubekanaal 
'Dominee Rob Maas'. Dit jaar ge-
bruikt dominee Maas de Advents-
kalender van Petrus (het magazine 
van de PKN). Het thema is 'Aan 
Tafel - Plek voor iedereen'. Heb je 
nog geen gedrukt exemplaar in huis 
dan kun je je nog aanmelden voor 
de e-mail dagkalender via https://
protestantsekerk.typeform.com/online-advent 

Adventsgebeden 

In de Adventsperiode zal dominee Rob Maas iede-

re woensdag om 11 uur tijdens de openstelling van 

de Grote-of Johanneskerk een adventsgebed or-

ganiseren van ongeveer 15 minuten, met een Bij-

beltekst, 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. 

Zin in een Kerst-inn? 

Als u/je denkt het lijkt me gezellig Kerst te vieren 
met mensen van binnen en buiten de kerkelijke 
gemeente 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 kunnen we dan een gezellig 
samenzijn organiseren. Bijvoorbeeld samen lun-
chen en liederen zingen en naar een mooi verhaal 
luisteren in de Ichthuskerk. 

Volgende week zondag 4 
december zal er een kerst-
boekentafel aanwezig zijn. 

1e Advent 

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


Escaperoom – vanaf 12 jaar 
 
Lijkt het jou leuk om met andere jongeren 
een escaperoom binnen te stappen en 
samen op zoek te gaan naar de juiste op-
lossingen 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 vanaf de parkeerplaats 

bij de Ichtuskerk. Het zou erg leuk zijn als 
je ook meegaat. Meld je daarom uiterlijk  
28 november aan bij Neline (0640008817) 
of Wendy (0642175714), zodat we vol-
doende kamers kunnen reserveren.  
Tot dan! Groetjes Wendy & Neline 

Hoe kan er in de wereld vrede zijn 

LIEDEREN BIJ DE TIJD, tekst: Ria Borkent    

melodie: LB 221, Zo vriendelijk en veilig… 
 

Hoe kan er in de wereld vrede zijn 

wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 

wanneer soldaten sneuvelen in pijn 

en burgers schuilen in verborgen kelders. 

Als de agressor aast op meer terrein 

en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 
  

Wie zo zijn hele leven achterlaat 

en vluchten moet naar nergensland en verder – 

zij gaan berooid in tranen over straat. 

Geef onderweg aan hen een goede herder, 

een mens die helpt, een deur die open staat, 

een hart vol liefde, in de nood een redder.  
 

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,  

het leven is bij u in goede handen. 

U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 

een warm onthaal van vrijheid, open armen. 

U helpt ons in de strijd van het bestaan 

en geeft als wapen: liefde voor de ander.  

Voedselbank 
 

Volgende week zondag is het de 
eerste zondag van de maand. 
Dan wordt weer het product van de 
maand ingezameld voor de voedsel-
bank. 
Voor december is dit hagelslag en 
chocopasta. 
Alvast bedankt! 

Kerstproject kindernevendienst 
 

Vanaf vandaag beginnen we in de 
kindernevendienst met het kerstpro-
ject "Het gaat goedkomen".  
We gebruiken een stervorm met 
allemaal kleuren waarin we allerlei 
facetten van Gods liefde laten zien 
en hoe mensen bekend worden  
gemaakt met Gods plan voor de 
wereld.  
Elke week in de Adventstijd (de tijd 
naar Kerst toe), luisteren we naar 
het verhaal en verwerken we het 
beeld dat bij het verhaal hoort. 
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