
Zondagsbrief 
van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk 

2 april 2023 -  jaargang 24  no. 13  

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 (april): 
Jan den Ouden, tel. (0180)  662459 
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond  
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl 
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl  

Vanmorgen, Ichthuskerk, Palmzondag 
De kaars van verbondenheid wordt aangestoken.  

Voorganger: ds. F. Bos, Gouda 

Orgel: Elise Kreuk      Lector: Nico van Vliet 

Lezingen: Zacharia 9: 9,10 en Lucas 19: 28-40 

Zingen: NLB 118: 10  ||  NLB 558: 1,2,3 || Lichtlied   

     NLB 550: 1  ||  NLB 550: 2,3  ||  NLB 552 

     NLB 121: 1,4  ||  NLB 440: 1  ||  Amen 
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Stille Week: 
Alle diensten in de Ichthuskerk 
  met als voorganger:  
  ds. Rob Maas 
Witte Donderdag, 6/4, 19:00 uur 
      Heilig Avondmaal 
Goede Vrijdag,     7/4, 19:30 uur 
Stille Zaterdag:     8/4, 22:00 uur 
             Paaswake 

Zondag 9 april, 
Grote– of Johanneskerk 
Paasmorgendienst, 10:00 uur 
voorganger: ds. Rob Maas 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk  

gaan als groet naar  

Petra Soutendijk. 

Zij is aan haar knie geopereerd 

en gaat thuis revalideren. 
 

Er zijn Jan van Zwienenfonds-

bloemen gegaan naar  

mw. Aagje Noorlander. 

 

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 Kinderen en Jongeren Palmpasen 

Bericht van overlijden 

Op 27 maart 2023 is Clement Gerrit Tipker overleden. 

Hij woonde sinds november met zijn vrouw Hanneke op 

De Hoop 59 in Krimpen aan de Lek en is 72 jaar oud 

geworden. Hij was belijdend lid van onze gemeente.  

De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden op 

dinsdag 4 april om 11.00 uur in de Ichthuskerk. Aanslui-

tend zal hij worden begraven op de algemene begraaf-

plaats Lekkerkerk (Tiendweg-Oost 1a), rond 12:30 uur. 

Op maandag 3 april van 19:00-20:00 uur is er gelegen-

heid om de familie te condoleren in Uitvaartcentrum 

Stoppelenburg Lekkerkerk aan de Burg vd Willigen-

straat 37b. 

Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk: 

De Waterpoort, Markt 182,  

2931EC Krimpen a/d Lek: 
 

- Mw. P.F.  Broere-van Sprang 

- Dhr. H.  Polderman de Jong 
 

Slothoven, Poorthuisstraat 23,  

2861DV Bergambacht: 
 

- Mw. G. Borsje-Stout  

(afd. Kasteelslot,1e  etage kamer 39A)  

- Mw. C.J. Brand-van Erk  

(Afd. Kasteelslot 1e etage kamer 43) 
 

Zorgcentrum Wilgenhoven,  

Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk: 

- Mw. R. Broere-Slingerland 
 

Verpleeghuis ‘De Westerweeren’ Kamer 104, 

Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861DB Bergambacht: 

- Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf 
 

De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn, 

Zandrak 66, 2924BC Krimpen aan den IJssel  

- Mw. P. Burger-Stijnen 

- Dhr. D.F. den Oudsten 
 

- Mw. M. van Zwienen-Slappendel:  

    Eerste Industrieweg 6, 4921XJ Made. 

Denken we ook aan: 
 

 -  Sanne de Heer,  Landgoed Hooge  

Burgh, Spoorlaan 19  afd. Weideweg 11.   

2470AA Zwammerdam 
 

 -  René de Jong, Zeeldraaier 17,  

3363WD Sliedrecht  
 

-  Gerard Jan van Vliet,  

G.J.v.Heuven Goedhartweg  2  

2871AZ Schoonhoven  

Bericht van overlijden 
 

Op 22 maart is overleden 
mw. Maria Johanna (Rie) 
Streefland-de Jong.  
Zij woonde in de Jagers-
hoeve en is 89 jaar oud 
geworden.  
Op 29 maart is zij begra-
ven op de algemene be-
graafplaats in Lekkerkerk. 
Zij was belijdend lid van 
onze gemeente. 
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Bij de bloemschikking 
 

Bij de bloemschikking horen  

vanmorgen de volgende korte  

omschrijvingen: 
 

 Kostbare geuren  

 Voor die Ene  

 Is voor iedereen  

 Het goede doen  

Vastentip voor deze week 
 

Stuur deze week een berichtje 
aan iemand die in de rouw is 
of het moeilijk heeft. 
Zie bijvoorbeeld blz. 6. 

 

Opbrengst  
soberheidsmaaltijden 
 

De totale opbrengst van de sober-

heidsmaaltijden bedraagt € 558,-- 

Dit bedrag wordt overgemaakt 

naar Giro 555 o.v.v. hulp aan 

aardbevingsslachtoffers in Turkije 

en Syrië. 

Alle deelnemers hartelijk dank! 

Terug van weggeweest (1):  

Paaswake voor de jongeren (alle leeftijden) 
 

Dit jaar wordt er weer een paaswake voor de 

jongeren georganiseerd. 

Na de avonddienst op Stille Zaterdag, blijven 

we in de Ichthuskerk en zullen ’s nachts waken 

bij de nieuw aangestoken paaskaars, die we op 

paasochtend de kerkdienst in zullen dragen. 
  

Gedurende de nacht splitsen we in groepjes, 

waarbij elke groep een aantal uren waakt, 

terwijl de andere groepjes slapen. 

Neem je eigen slaapspullen mee (slaapzak, 

kussen, matje, etc.) 

Wij zorgen voor eten en drinken en een 

inhoudelijk programma. 
  

Graag aanmelden door appje/belletje naar 

Wendy (06-42175714). 2 3 

Palmstokken 
  

Omdat het vandaag  
Palmzondag is gaan we  
met de kinderen van de  
kindernevendienst  
palmstokken versieren.  
Willen jullie de kruizen 
(zonder snoepgoed) na  
Pasen weer bij ons inleveren 
zodat we ze volgend jaar 
weer kunnen gebruiken?  
Alvast bedankt! 
  

Marlies, Bianca en Miranda 

Sunday Hour dienst  

16 april 
 

U/je bent allen van harte 
welkom in de Sunday Hour 
dienst op 16 april om 10:00 
uur in de Grote- of Johan-
neskerk. 
Thema: ‘Vrede is een 
werkwoord!’. Met ds. An-
nemarie Roding-Schilt en 
de Fisherman’s Band. 
Deze dienst is ook 
livestream te volgen, zie 
website  
https://www.pkn-
lekkerkerk.nl/)    
Leuk als je erbij bent! 

Meet & Eat (16+) 
 

Op dinsdagavond 4 april 
staat er weer een Meet & Eat 
avond gepland waar we ge-
zellig met elkaar eten en in 
gesprek gaan over een zelf-
gekozen thema.  
Dit keer vindt de avond 
plaats bij Gertjan en Silvia 
Jonker, Emmastraat 77.  
We zijn welkom vanaf 18:30. 
Het belooft weer een gezelli-
ge avond te worden waar je 
zeker bij wilt zijn. Meld je 
daarom snel aan via een 
appje naar Wendy 
(0642175714) of Neline 
(0640008817) of stuur een 
berichtje in de JV-app.  
Tot dan!  
Groetjes, Wendy en Neline.   

Terug van weggeweest (2):  

Paasontbijt in de Ichthuskerk 
 

Dit jaar organiseren de jongeren weer een gezellig 

paasontbijt op paasmorgen in de Ichthuskerk. Jong en 

oud is vanaf 8:30 a.m. welkom. Het ontbijt is van 8:45 

tot 9:30 a.m. Iedereen kan dus op tijd in de kerk zijn. 

Om 9:15 mogen de kinderen paaseitjes gaan zoeken! 

Er is een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. 
  

Graag aanmelden via mailtje 

naar r.denouden@everyangle.com 

of appje/belletje naar 06-51184134. 

We zien u/jullie hopelijk paasochtend in de Ichthuskerk! 

Inzamelingsactie hulptransport Oekraïne 
 

We herinneren u graag aan de vorige week 

bij de Zondagsbrief ingesloten flyer. 

Na gisteren kunt u ook nog aanstaande 

week, zaterdag 8 april, en de week daarop, 

zaterdag 15 april, tussen 10:00 en 15:00 uur 

hulpgoederen inleveren op de parkeerplaats 

bij ‘t Venster, Jan Ligthartstraat 68. 

De flyer laat ook een boodschappenlijstje 

zien. 

Voedselbank 
 

Vandaag is het de eerste zondag 

van de maand. U kunt deze hele 

maand een pot of blik groente 

inleveren voor de voedselbank.  

Bij elke kerkdienst zal de krat klaar 

staan waarin u het product van de 

maand kwijt kan. Ook bij andere 

activiteiten zal de krat voor de 

voedselbank er staan. Bent u het 

de eerste zondag vergeten, dan 

heeft u nog mogelijkheden genoeg 

alsnog het product mee te brengen.  

 Alvast bedankt namens de  

 voedselbank en de diaconie. 5 

https://www.pkn-lekkerkerk.nl/
https://www.pkn-lekkerkerk.nl/
mailto:r.denouden@everyangle.com


AGENDA 

Zinzondag VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken met  
“Wie is de Boeddha uit het tuincentrum?” 
 

Vanmiddag verzorgt historicus Hans Luiten op uitnodiging van de VVP in 
Lekkerkerk een lezing over de Boeddha in het tuincentrum. 
In ieder tuincentrum kun je een Boeddha kopen. Duizenden Nederlanders 
mediteren. De Dalai Lama verschijnt bij Collegetour. Het boeddhisme was 
nog nooit zo populair. 
Maar wie was de Boeddha eigenlijk? Heeft hij wel bestaan? Zijn er histori-
sche bewijzen voor zijn bestaan? Wat heeft dat geloof te maken met het 
hindoeïsme? Hoe heeft het boeddhisme zich verspreid? En is het nou een 
filosofie of een godsdienst?  
In de lezing behandelt hij al deze vragen. Maar nog veel meer: Alexander 
de Grote, de enorme Boeddhabeelden die in Afghanistan zijn opgeblazen, 
prachtige muurschilderingen in de Chinese woestijn, Tibetaanse kloosters 
en de herontdekking van de Borobudur. 
Hans Luiten groeide op in de Zaanstreek. Volgde verschillende studies 
geschiedenis. Interessegebieden zijn onder meer Amsterdam, de Zaan-
streek, het Midden-Oosten, Rusland, Centraal-Europa en kunstgeschiede-
nis.  
De zinzondag vindt plaats in onze Grote- of Johanneskerk. Aanvang 
15:00 uur.  
De toegang is vrij. Na afloop een open schaalcollecte. 

Woensdag 5 april, Gebed in de Veertigdagentijd 

Woensdag 5 april verzorgt ds. Rob Maas voor de laatste keer in deze Veertigdagentijd 

een kort ochtendgebed om 11:00 uur in de Grote- of Johanneskerk. Iedereen is van 

harte welkom. Twintig minuten een getijdengebed met een Psalm, liederen, Bijbelle-

zing en korte meditatie. 

 

De Stille of Goede Week in de Ichthuskerk 

Het thema van Kerk in Actie in de Veertigdagentijd is:  

 'Uit liefde voor jou. Ontvangen en delen'. 

Het zijn woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ‘t je echt 

om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn 

tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan 

herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat 

we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigda-

gentijd en de Stille Week geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. 

Pasen kan niet zonder Goede Vrijdag en Goede Vrijdag niet zonder Pasen. Daarom 

zijn de vieringen in de Stille Week niet alleen een opmaat naar Pasen, maar ook da-

gen om bij stil te staan, stil te worden en te verstillen. Dat doen we we door samen te 

vieren op doordeweekse dagen. Dat vraagt om tijd en ruimte in onze agenda. De 

drukte van het leven kunnen we stilzetten door ons te richten op de laatste dagen van 

het leven van Jezus Christus. We volgen Hem drie dagen lang en proberen ons te 

verbinden met de breedte en de diepte van zijn Leven en de betekenis daarvan voor 

ons eigen leven. Jezus Christus gaf zijn lichaam, zijn bloed en zijn Geest voor de we-

reld, de mensheid en voor ons. Dat deed Hij uit liefde voor u en voor jou. Daarom ko-

men we drie dagen samen rondom het Woord (en Sacrament) in stilte en gebed, in 

lied en overdenking. 

 Witte Donderdag (19:00 uur) vieren en gedenken we de instelling van de 

 Maaltijd van de Heer in een Heilig Avondmaalsviering. 
 

 Goede Vrijdag (19:30 uur) gedenken we het lijden en sterven van de Heer. 
 

 Stille Zaterdag (22:00 uur) is er een Paaswake. De paaswake is het feest van 

 het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus' verrijzenis. 

Wij wensen u goede en gezegende avonden en vieringen toe. 

 

 Pasen - Uit liefde voor jou 

In de ochtenddienst eerste Paasdag is het thema ook 'Uit liefde voor jou'. Het is een 

dienst van Jong tot Oud, dus voor iedereen is er aandacht. Een speelse bingo voor de 

allerkleinsten en de jongsten onder ons tijdens de preek en ruimte voor spontane bij-

dragen door de gemeente. Pasen is het feest van de opstanding en het feest van 

een nieuw begin voor iedereen. Het is het feest van ontvangen en (uit)delen. 3 4 

di 4-apr 18:30 Emmastr. 77 JV Meet & Eat 

vr 7-apr 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje 

  8/9-apr   Ichthuskerk Paaswake 

Koffie in de 

Ontmoetings-

ruimte 


