
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 (januari): 
Teus Verkuil, tel. (0180)  663287 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  A
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Deze morgen, Ichthuskerk 
  Oecumenische viering ‘Week van Gebed’   

  Heilig Avondmaal 

Thuis kunt u ook een kaars aansteken terwijl in de  

kerk de kaars van verbondenheid wordt aangestoken.  

Thema:   ‘Doe goed, zoek recht’ 

Voorgangers:  pastoraal werker Gerda Martens en ds. Rob Maas 

Orgel/Piano: Richard den Ouden   

Lezingen:   Efeziërs 2: 13-22 en Matteüs 25: 31-40 

Zingen:   GvL 558: 1,2,3,4  ||  NLB 67a (GvL 67-1): 1,2,3,4  ||  NLB 492 (GvL 642) 

    NLB 42: 1,3,5,7  ||  NLB 494 (GvL 533): 1,2,3  ||  NLB 653: 1,4,7 

    NLB 405: 4  ||  NLB 704 (GvL): 1,4       cursief vermelde liederen: z.o.z. 

C
O

L
L
E

C
T

E
N

 

Zondag 22 januari, 10 uur 
Grote– of Johanneskerk 

Voorganger:  
ds. A. Roding-Schilt, 

Schoonhoven 

Ziekenhuisopnamen 
 

Dhr. C.A. (Kees) van den Bos is 
voor revalidatie opgenomen in  
Laurens Avanze, 
's Gravenweg 355, 
2905 LC Capelle aan den IJssel  
(kamer 301) 

Zondagsbrief 

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 Oecumene  Protestantse Gem. te Lekkerkerk  NL07 RABO 0335 7028 64 

   o.v.v. PKN Oecumene 
Bloemen 
De bloemen uit de kerk gaan naar 
Jan en Lijda den Ouden.  
(ter geruststelling:  
 ze zijn niet ziek). 
 

Er zijn Jan van  
Zwienenfondsbloemen 
gegaan naar  
mw. J. Roest-van Vliet. 
 

ma  16-jan 19:30 Ichthuskerk Pastoraal Beraad 

di 17-jan 14:30 Ichthuskerk Ouderenmiddag, André Roest 

vr 20-jan 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

di 24-jan 11:00 Ichthuskerk Seniorengesprekskring 

Zie  blz. 3 voor mededelingen  

van ‘St. Jozef’ 

Afscheid en herbevestiging ambtsdragers 

In de dienst van D.V. zondag 29 januari 2022 nemen we afscheid van ouderling Kees 
Mudde en van ouderling-kerkrentmeester Jan Bernier Ottingh.  
Gerda Zwikker-van Vliet, Henk Soutendijk, Wout Klerk, Tona Visser-de Jonge en Ton 
Langerak zullen hun dienstwerk voortzetten (worden herbevestigd). 
Zij werden in de kerkenraadsvergadering van 12 december 2022 verkozen voor een 
nieuwe termijn. 

Marius Slingerland is bereid gevonden om als kerkrentmeester toe te treden tot het 
College van Kerkrentmeesters. 

U kunt tegen de gevolgde procedure bezwaren indienen bij de scriba Martine Sluimer-
Knauff (tot uiterlijk 23 januari 2022). Wij danken God dat Hij mensen roept om het 
(ambts)werk voor de kerk te vervullen en vragen uw gebed voor allen die in de ge-
meente een taak hebben. 

Na de dienst koffie 

in de Ont-

moetings-

ruimte. 

Mw. A (Atty) Brand- den Oudsten, 
is met longontsteking  
opgenomen in het  
Groene Hartziekenhuis,  
Postbus 1098,  
2800 BB Gouda 



Ouderenmiddag 
Op dinsdag 17 januari is er weer 
een ouderenmiddag met als spre-
ker André Roest.  
Hij zal ons vertellen over de 
touwbaan van Lekkerkerk en het 
geologisch ontstaan van Neder-
land vanaf de IJstijd. Zoals ge-
bruikelijk beginnen we om 14.30 
uur met een kopje thee of koffie.  
Plaats: Ontmoetingsruimte Icht-
huskerk. Heeft u vervoer nodig? 
Belt u dan met 
Mariet Verkuil, tel 06 10251483 

GvL 558: 1,2,3,4 (melodie NLB 363) 
 

1 Wij treden biddend in uw licht, 

op U is onze hoop gericht, 

die alles wat op aarde leeft 

te allen tijd uw liefde geeft  
 

2 God, Vader, die van eeuwigheid, 

het heil der mensen hebt bereid. 

Geef dat uw al verlossend Woord 

in groot vertrouwen wordt aanhoort. 

 
 

3 God, Zoon, die door uw offerdood 

de deur naar ’t leven weer ontsloot, 

wij vragen dringend altijd weer: 

bewaar ons in uw liefde, Heer. 
 

4 God, goede Geest van heiligheid, 

die ieder mens in liefde leidt, 

Breng allen samen en bewerk 

de eenheid van de christenkerk. 

NLB 42: 1,3,5,7 
 

1  Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven? 
 

3  Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 

dikwijls aan de dood ontheven. 

 
 

5  Laat zijn trouw de dag verblijden 

en zijn lied de duisternis. 

Tot Hem roep ik in mijn lijden, 

die de God mijns levens is; 

Vaste grond van mijn bestaan, 

waarom ziet Gij mij niet aan? 

Moet ik onder 's vijands slagen 

thans dit somber rouwkleed dragen? 
 

7  Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 

altijd aan de dood ontheven. 

NLB 653: 1,4,7 
 

1  U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons 't aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 
 

4  Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 

 
 

7  O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

De volgende liederen komen niet in beide liedboeken, NLB en GvL voor. 

Week van Gebed 
 

Van 15 tot en met 22 januari wordt de Week van Gebed voor Eenheid, dit jaar met het 

thema 'Doe goed, zoek recht'. We worden aangemoedigd om goed te doen en recht 

te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door 

ongelijkheid en racisme. 

Op uitnodiging van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van 

Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen is 

het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 voorbereid 

door de Raad van Kerken in Minnesota (VS). 

Het materiaal dat is aangereikt vanuit deze Raad is zorgvuldig vertaald en aangepast 

naar de Nederlandse situatie door een gezamenlijke projectgroep van Missie Neder-

land, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN). 

Bij de gezamenlijke viering van de RK Heilige Jozef en PG Lekkerkerk deze zondag 

maken we gebruik van dit materiaal. Zeer betekenisvol wordt een orde van dienst ge-

volgd die anders is dan we gewend zijn, juist ook om ons verbonden te weten en te 

voelen met al die andere broeders en zusters wereldwijd, die deze of volgende week 

zondag ook zo'n viering beleven. 

Als PG Lekkerkerk zijn we blij dat het contact met de RK Heilige Jozef zo goed is en 

intens en dankbaar dat de Interkerkelijke Werkgroep werkt aan de eenheid hier in 

Lekkerkerk. 

Wij wensen u en jou een gezegende viering en dienst. 

Mededelingen vanuit de RK St. Christoffel Parochie,  
afdeling St. Jozef te Lekkerkerk: 

- Volgende week 22 januari communieviering 

- Wij gedenken Arnold Bouwmans die eind vorig jaar is overleden.  

  en onze zieken Willem-Jan van de Laar en  
           Tonneke en Rien Gruijthuijzen 

3 2 


