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

Volgende week, 18/12 
4e Advent, 10:00 uur  

Grote– of Johanneskerk 
ds. H. van Briemen-Cammeraat, 

Capelle a/d IJssel 
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Deze morgen, Grote– of Johanneskerk, 3e Advent 
    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 
     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  
Voorganger:  ds. Rob Maas 

Orgel:  Mariet Verkuil   Lector: Harmen Lebbink  

Lezingen: Jesaja 35: 1-10 en Matteüs 11: 2-11 

Zingen:  NLB 67: 1,3  ||  NLB 440: 1,2,3  ||  Lichtlied  ||  meezingen: NLB 608: 1,2,3   

     NLB 534: 1,2,3,4  || NLB 321: 1,2,3,7  ||  NLB 439: 1,2  ||  NLB 415: 3 ‘Amen’ 

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

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

   3e K i A Binnenlands Diaconaat IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

    Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid 

 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk  
gaan als groet van de  
gemeente naar  
Judith van der Steen.  
 
 

Een op de drie vluchtelingen die naar 

Nederland komen is jonger dan achttien 

jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen 

achter de rug en hun bestaan in Neder-

land is nog jarenlang onzeker. Stichting 

De Vrolijkheid organiseert wekelijks 

meer dan honderd kunstactiviteiten in 

bijna dertig asielzoekerscentra. Geef 

aan de collecte of maak een bijdrage 

over op bovenstaand nummer. 

ma 12-dec 19:30 Ichthuskerk inpakken Kerstattenties 

ma  12-dec 19:30 Ichthuskerk Kerkenraadsvergadering 

wo 14-dec 11-11:30 Ichthuskerk ophalen Kerstattenties bezorgers 

vr 16-dec 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

                 Na 

       de dienst  

koffie in de  

Ichthuskerk.  

Voedselbank 
 

Op zondag 4 december werden 33 

pakken hagelslag/potten chocopasta 

ingezameld voor de voedselbank. 

Alle gevers en geefsters hartelijk be-

dankt namens de diaconie en de 

voedselbank.  

Bij de liturgische bloemschikking  
 

De woorden van Jesaja staan bol van ver-

wachting dat het licht zal doorbreken in de 

duisternis. De amaryllisbol laat al een beet-

je leven zien en door de roze details in de 

schikking, zien wij het licht al een beetje 

naderen. Wij zijn onderweg naar dat licht! 

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 (december): 
Anton Littel, tel. (0180)  662872 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  
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Zinzondag VVP-afdeling  
Lekkerkerk en omstreken 
 

Vanmiddag (11 december) verzorgt op uitnodiging 
van de VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken het 
koor Sega di Canto een concertmiddag. 
Sega di Canto is een klassiek koor uit de Krimpe-
nerwaard dat zich toelegt op klassieke koorwer-
ken. Omdat lange tijd gerepeteerd werd op het 
riviereiland De Zaag in Krimpen a/d Lek kreeg het 
koor de naam Sega di Canto, een Italiaanse ver-
bastering van zingende zaag. Onder leiding van 
dirigent  
Gerard Lange zingt het koor vooral repertoire van 
componisten uit de 20

e
 en 21

e
 eeuw, maar ook 

passie en kerstmuziek wordt regelmatig ten gehore 
gebracht. Aan dit laatste zal het op dit concert ze-
ker niet ontbreken. 
Zij hebben in het verleden al eerder in Lekkerkerk 
op een zinzondag een zeer geslaagd concert ver-
zorgd. Het werd toen door de bezoekers zeer op 
prijs gesteld. Het koor wordt op de piano en orgel 
begeleid door de oud-Lekkerkerker Jeroen Lie-
dorp. 
De zinzondag vindt plaats in onze Grote- of Jo-
hanneskerk. Aanvang 15.00 uur.  
De toegang is gratis, maar na afloop is er wel een 
open schaalcollecte. 
Voor eventuele inlichtingen kunt u 

  bellen 06054392483 of mailen naar  

  adrivanvliet@planet.nl  

3e Advent 

Pak aan: PAK IN! 
 

Wie helpt mee met het inpakken van de 

Kerstattenties op maandag 12 december 

19:30 uur in de Ichthuskerk? 

Vele handen maken licht werk!  

Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

Deze zondag is het zondag Gaudete 

Gaudete betekent 'Verheug je'. Deze zondag is de kerkelijke kleur roze. Deze roze 
kleur komt twee keer per jaar tevoorschijn in het liturgische jaar: op de vierde zondag 
van de vastentijd – zondag Laetare, wat ook 'Verheug je' betekent – en op deze derde 
zondag van Advent. Deze bijzondere zondagen halverwege een periode van verwach-
ting of lijden, lichten alvast een tipje van de sluier op, bieden een sprankje hoop op wat 
er gaat komen: de vreugde van Kerst en de verlossing van de verrijzenis. Het witte 
van Kerst en Pasen breekt voor een moment door de paarse liturgische kleur van de 
donkere weken daarvoor. De mengeling van die kleuren wordt uitgedrukt in (oud)roze. 
We mogen ons alvast verheugen op Kerst, de geboorte van Christus, in deze Advents-
weken, een beetje het idee van lachen door de tranen heen, je een moment herstellen 
als je er een lange periode doorheen zit, hoop zien gloren als alles somber en moeilijk 
lijkt, want er is altijd licht aan het eind van de tunnel, hoe lang de tunnel ook lijkt. 

Adventsberichten 

Je kunt nog steeds de adventsberichten 
van dominee Rob Maas ontvangen via 
Whatsapp (een berichtje sturen via Whats-
app) of via het YouTubekanaal 'Dominee 
Rob Maas'. En je kunt je nog aanmelden 
voor de e-mail Adventskalender via  
https://protestantsekerk.typeform.com/
online-advent 

Adventsgebeden in de  
Grote– of Johanneskerk 

Op woensdag 14 en 21 december ver-
zorgt dominee Rob Maas van 11:00 tot 
11:15 uur tijdens de openstelling van de 
Grote- of Johanneskerk een adventsge-
bed. We lezen een Bijbeltekst, zingen een 
lied, luisteren naar een korte meditatie en 
bidden samen. 


