
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

zondag 18 december 2022 -  jaargang 23  no. 49  

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

Deze morgen, Grote– of Johanneskerk, 4e Advent 
    Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voor- 
     ganger de kaars van verbondenheid aansteekt.  
Voorganger:  ds. H. van Briemen-Cammeraat 
   Capelle aan den IJssel 
Orgel:  Richard den Ouden     Lector: Kees Mudde 
Lezingen: Matteüs 1: 1-7,16-17 en Matteüs 1: 18-25  
Zingen:  LvK 125: 1,3 O kom, o kom, Immanuel 
   NLB 441: 1,5  || (luister)lied: Licht in onze ogen 
   NLB 912: 1,2,6 || Lichtlied  || NLB 727: 1 || NLB 80: 1 
   NLB 489: 1,2  ||  NLB 904:1  ||  NLB 512: 1,5 

Zaterdag 24 december 

Kinderkerstfeest, 19:00 uur 
zie achterzijde (blz. 4) 

 

Kerstnachtdienst, 22:00 uur 
Grote– of Johannesker 

voorganger ds. Rob Maas 
 

Zondag 25 december 

Eerste Kerstdag, 10:00 uur  
Grote– of Johanneskerk 

ds. Rob Maas 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan 
als groet van de gemeente naar 
Martine Verkuil. 

bestemming   ten name van         IBAN-nummer 

1e  kerk    Protestantse Gemeente te Lekkerkerk   NL07 RABO 0335 7028 64 

2e  diaconie   Diaconie Protestantse Gem. Lekkerkerk   NL11 RABO 0333 8284 61 

3e  PKN   Jeugdwerk Protestantse Kerk       NL52 ABNA 0414 141 415 

          o.v.v. collecte Jong Protestant december 
Collecte Protestantse Kerk Nederland 

- Jong Protestant 

Ontdekken wat Kerst betekent 

Welke overwegingen maakte de 

herbergier toen Jozef en Maria voor 

zijn deur stonden? Wat ging er om 

in de herders toen ze de engelen 

hoorden zingen? En wat dachten de 

wijzen toen ze de ster volgden? Met 

de KerstChallenge, een spel van 

Jong Protestant, de jeugdwerkorga-

nisatie van de Protestantse Kerk, 

kruipen jongeren in de huid van de 

personages uit het kerstverhaal. 

Maar liefst zesduizend jongeren 

doen hier elk jaar aan mee en ont-

dekken zo meer over de Bijbel.  

Zie: kerkinactie.nl/kerst 
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Bericht van overlijden 
 

Op 15 december is overleden  
mevr. Aaltje Gilonette Oskam-Schelling.  
Zij woonde Opperduit 66 en was belijdend lid 
van onze gemeente.  
Op vrijdag 23 december zal zij worden  
begraven op de algemene begraafplaats in 
Lekkerkerk. Voorafgaand aan de begrafenis is 
er van 12.30-14.00 uur gelegenheid de familie 
te condoleren in het uitvaartcentrum aan de 
Bug v.d. Willigenstraat 37b.  
Ali Oskam is 98 jaar geworden. 

Bij de liturgische bloemschikking 
 

Advent, verwachtingsvol uitzien naar 

Jezus  die komen gaat.  

Kaars na kaars groeien naar zijn ge-

boortefeest. Hij 'het licht der wereld'. 

Ziekenhuisopname 
Dhr. C.A. (Kees) van den Bos, heeft  een 
ingrijpende operatie ondergaan aan zijn 
heup. Hij ligt in het IJssellandziekenhuis,  
    Prins Constantijnweg 2,  
      2906 ZC Capelle a/d IJssel. 

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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4e Advent 

Na de dienst 

koffie in de  

Ichthuskerk.  

di 20-dec 14:30 Ichthuskerk Ouderenmiddag, zie hierboven 

wo 21-dec 18:30 varieert Meet & Eat JV 

vr 23-dec 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

Ouderenmiddag 
 

Op 20 december is er een kerstviering in 
de Ichthuskerk. Aanvang 14.30 uur. We 
drinken eerst  met elkaar een kopje thee 
of koffie en zullen dan een kerstliturgie 
volgen. Na afloop is er nog gelegenheid 
voor een gezellig samenzijn met een hap-
je en een drankje. Heeft u vervoer nodig? 
Belt u dan met Mariet Verkuil:  
06-10251433 
Van harte welkom! 

Adventsberichten 

Je kunt nog steeds de adventsberichten van dominee Rob Maas ontvangen via 
Whatsapp (een berichtje sturen via Whatsapp) 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 

 

Laatste Adventsgebed in Grote– of Johanneskerk 

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

 

Kerst vieren in en buiten de kerk 

Natuurlijk is er rondom en met Kerst voldoende gelegenheid om aandacht te 
besteden aan de gezelligheid, warmte en gemoedelijkheid die Kerst met zich mee-
brengt. Kerst is een familiefeest, een feest dat je viert met familie en vrienden. Dat is 
niet zo vreemd wanneer we ons bedenken dat Kerst, de geboorte van Jezus Christus, 
het begin is van de familie van Jozef en Maria. Hun eerstgeboren kind. De eenvoud 
van die geboorte en de omstandigheden waaronder deze geboorte plaatsvond waren 
verre van ideaal te noemen. Wat dat betreft vieren wij Kerst in veel gevallen heel wat 
luxer en rijker dan toen in Bethlehem. 
 

 

In de kerk ben jij en bent u van harte welkom op: 

 
Zaterdag 24 december om 19:00 uur voor het Kinderkerstfeest met een prach-
tig programma en bijbehorende muziek van de Fisherman's Band. 

 

Zaterdag 24 december om 22:00 uur voor de Kerstnachtdienst. 
In deze dienst verkennen de geschiedenis van de aankondiging en geboorte 
van Jezus en kunnen we weer volop de kerstliederen zingen, die we twee jaar 

         niet voluit konden zingen. 
 

Zondag 25 december om 10:00 is de dienst voor van Jong tot Oud, waar het 
thema van de dienst zal zijn, aansluitend bij ons jaarthema: ‘Aan tafel?’  
Dit keer met een vraagteken.  

         Met extra muzikale medewerking door Richard den Ouden en Sarah Berghuis. 

Oud papier 
 

De brenglocatie van het oud 

papier op het industrieterrein 

is op oudejaarsdag gesloten.  


