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Meditatief  : 
Soms kun je zo moedeloos worden van al het 
leed in de wereld, donaties van geld en goederen, 
praktische hulp, een luisterend oor… we doen 
veel maar het lijkt soms zo weinig, het is soms 
moeilijk hoopvol te blijven, daarom onderstaand 
gedicht. 
 
Ik wilde dat ik in één gebaar 
bedroefde mensen kon helpen 
en hun tranen kon stelpen 
 
Ik wilde dat ik in één gebaar 
in een verduisterd leven 
weer wat licht kon geven 
 
Ik wilde dat ik in één gebaar 
pijn en angst kon laten verdwijnen 
opdat de zon voor ieder zou schijnen 
 
Ik wilde dat ik in één gebaar 
een ieder vriendschap kon geven 
en het gevoel van samenzijn in het leven 
 
Ik wilde dat ik in één gebaar 
voor familie, vrienden en kinderen 
wat van het verdriet kon minderen 
 
Ik wilde dat ik in één gebaar 
de mensen elkaar kon laten beminnen 
maar ik heb slechts wat woorden en zinnen 
 
Ik wilde dat ik in één gebaar 
begrip en mededogen kon laten groeien 
opdat een nieuwe liefde kan bloeien 
 
Ik wilde dat ik in één gebaar 
nee, ik ben geen tovenaar 
maar toch ken ik één gebaar 
 
Nu even de handen vouwen, 
stil zijn en in vol vertrouwen 
roep ik de naam van onze Heer 
en leg alle zorgen bij Hem neer… 
 
Alie van Krieken 
 

 

Orde van dienst zondag  
23 oktober 2022. 
 
In deze dienst gaat Mevr. Ds. H.P. Hummel uit 
Rotterdam voor. We wensen u een goede dienst. 
Vanwege de herfstvakantie is er geen 
kindernevendienst.  
 
VOORBEREIDING - Welkom / afkondigingen – 
Zingen: lied 121 Ik sla mijn ogen op en zie - Stil 
gebed, bemoediging en groet – Zingen: Klein 
gloria – Kyriëgebed - Lofprijzing - Zingen 
glorialied: lied 868, 1-2-5 Lof zij Heer, de 
almachtige koning der ere – Leefregel - Zingen 
antwoordlied: lied 310, 1 en 2 Eén is de Heer, de 
God der goden 
 
DIENST VAN HET WOORD - Gebed van de 
zondag om verlichting met de Heilige Geest – 
Schriftlezing uit O.T.: Micha 6, 1-8 - Zingen: lied 
992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons - 
Evangelielezing: Lucas 18, 9-14 - Zingen: lied 
313, 1 en 5 Een rijke schat van wijsheid - Uitleg 
en verkondiging - Meditatief orgelspel - Zingen: 
lied 995, 1 en 2 O Vader, trek het lot U aan 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN - Gebeden: 
dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk 
Onze Vader – Aandacht voor de collectes - Zingen 
lied 978, 1-3-4 Aan U behoort, o Heer der heren - 
Wegzending en zegen - gezongen AMEN 

 

De bloemen van zondag 23 
oktober zijn  voor de hr. Edelenbos ,voor zijn 
verjaardag.  
 
De bloemen van vorige week zijn naar Mw. B. 
Hordijk-Klerk gegaan voor haar verjaardag. 
 
De bloemen voor Theo Boer worden t.z.t. 
bezorgd..  
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Wel en wee. 
 
De heer Michiel van Hulsteijn ligt nog steeds in 
het IJssellandziekenhuis (afd. neurologie). Op 
termijn zal hij opgenomen worden in een 
verpleeghuis en daar zal een rustige revalidatie 
worden gestart (revalidatie in een 
revalidatiecentrum is nu nog te belastend voor 
hem). 
 
Hij laat weten dankbaar te zijn voor de kaarten 
die hij ontvangt en wil langs deze weg alle 
afzenders hartelijk danken! Ook een bezoekje zal 
hij waarderen; om dit goed te kunnen regelen is 
met mevrouw El van Hulsteijn afgesproken dat de 
afspraken hierover lopen via Jan van der Leeden. 
 
 
De heer Max de Gier heeft afgelopen maandag 
een aanrijding gehad op de fiets, en daarbij zijn 
heup gebroken. Hij is hier aan geopereerd. De 
operatie is goed gegaan, maar de heer de Gier 
voelt zich nog niet goed genoeg om naar huis te 
kunnen. De hoop is nu dat dit zaterdag kan. 
Vervelend genoeg moet nu de operatie aan de 
tumor, die gepland stond op 2 november, ook 
uitgesteld worden. We wensen de heer De Gier 
en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke 
periode. 
 
Mevrouw Janet Sluijter is afgelopen week met 
pensioen gegaan, en heeft dit afgelopen zaterdag 
op haar werk mogen vieren met een gezellige 
middag. We feliciteren haar met haar pensioen en 
wensen haar veel mooie momenten toe in deze 
nieuwe periode van haar leven.  
 
Mevrouw Hordijk-Klerk is op 23 oktober jarig. Een 
hele fijne en mooie dag gewenst. 

 

 

Voedselbank 

 

Het product voor oktober is tandpasta. Er zijn 
13 tubes gebracht. 

U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in 
te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld 
over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 23 oktober: 
 

1ste Leger des Heils 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Leger des 
Heils overmaken op rek.nr. NL10RABO033380073 

Of scan de QR code voor collecte 1 

 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie 
overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 

Of scan de QR code voor collecte 2 

 
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 
o.v.v. van het collectedoel. De Diaconie. 

Groothuisbezoeken. 
 

Zoals u in de zondagsbrief van vorige week 
heeft kunnen lezen willen wij in november van 
dit jaar weer groothuisbezoeken organiseren. 
Het thema wordt 'Aan tafel'. In de brief die 
met de vorige gemeentebrief werd 
meegestuurd vindt u meer informatie over de 
bezoeken en de manier van aanmelden. U 
kunt zich nog aanmelden tot en met 23 
oktober. Op 24 oktober hopen we de indeling 
te maken, daarna hoort u weer van ons. We 
hopen u en jullie allemaal te mogen begroeten 
op één van de groothuisbezoeken. Quirine 
Lodder 
  
Met vriendelijke groet, 
Quirine Lodder 
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Fruitactie 2022    
 
Zoals ook in de nieuwe SamenWijzer is te lezen, 
willen we dit jaar weer fruitbakjes bezorgen bij de 
80+gemeenteleden, en wel 3 november a.s, de 
dag na Dankdag. 
 
We hebben daarvoor uw en jullie hulp nodig om 
een gevarieerd fruitbakje bakje te kunnen 
samenstellen. Net als voorgaande jaren komen 
daarvoor drie inzamelmomenten in de kerk: 
Zondag 30 oktober kan door degenen die dan de 
kerkdienst bezoeken fruit worden meegenomen, 
dat kan worden neergelegd op een tafel in de 
Ontmoetingsruimte. Het kan dinsdagavond 1 
november tussen 19.30u en 20.00u en woensdag 
2 november tussen 9.30u en 10.30u ook in de 
kerk worden afgegeven bij de ingang aan de 
Hoofdstraat. Om een gevarieerd bakje te kunnen 
samenstellen zou het fijn zijn als iedereen wat 
verschillende soorten fruit geeft. Te denken valt 
aan appel, peer, mandarijn, kiwi, druiven en 
sinaasappel. Liever geen bananen. Die zijn 
kwetsbaar, kleuren snel bruin en worden beurs. 
Daarom worden die door ons op het laatste 
moment gekocht. Woensdag 2 november worden 
de fruitbakjes gevuld. ‘s Avonds staan ze tijdens 
de Dankdienst in de kerk en donderdag 3 
november worden ze door de senior-
contactpersonen rondgebracht. We hopen op een 
mooie actie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ENERGIE-MAATREGELEN  
  
Door de gespannen 
geopolitieke situatie, 
ontkomen wij als kerk helaas 
ook niet aan hogere 
energiekosten. Per 31 
december 2022 loopt ons 3-jarig energiecontract 
af. Dit houdt in dat dat wij als kerk per 1 januari 
al gauw 3,5 keer meer moeten betalen voor het 
verwarmen van ons kerkgebouw (€ 10.000,-- aan 
extra energiekosten t.o.v. 2022). Als College van 
Kerkrentmeesters vinden we dit onverantwoord 
en daarom is als doel gesteld om ons gasverbruik 
te reduceren met 25%. Dit is goed voor het 
milieu en goed voor de financiële gezondheid van 
onze kerk.   
 
De resterende maanden van dit jaar worden 
gebruikt om te leren hoe we deze doelstelling 
kunnen behalen. Dit betekent concreet dat wij de 
komende weken de thermostaat met kleine 
stapjes omlaag gaan brengen. Nu wordt de kerk 
op zondag verwarmd tot 19 graden. Dit gaan we 
geleidelijk terugbrengen naar 17,5 graden. In de 
praktijk betekent dit nog steeds een temperatuur 
van boven de 18 graden tijdens de erediensten. 
Doel is om zodoende inzicht te krijgen in het 
bespaarde verbruik zodat we tot een goed 
stookplan voor 2023 kunnen komen. Verder 
wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijke 
aanschaf van een slimme thermostaat.   
 
Het wordt de komende 2 maanden dus iets 
kouder in onze kerk, maar zeker niet koud! Wij 
adviseren u wel om uw kleding hierop enigszins 
aan te passen. Bedankt voor uw medewerking. 
 
Namens het CvK, 
Ruud van Mastrigt, 
voorzitter 
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Dinsdagavond 25 oktober om 19.30 uur is de maandelijkse gebedsavond in de Kamillestraat 60. U / 
jij bent van harte welkom. Vriendelijke groeten Anton en Greta Wagemakers. (0180-511016) 
 

Persbericht 
 
Op zondagmiddag 30 oktober speelt op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en 
omstreken Pauline Seebregts haar Voorstelling “Schuilplaats voor Eenzaamheid”. 
Een voorstelling met verhalen van ‘gewone’ mensen. Over wat eenzaamheid met je doet. En 
de vraag of eenzaamheid misschien toch ook een geschenk in zich draagt. 
 
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen, 
of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat vaak gepaard 
met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst, zinloosheid en soms 
treden er ook lichamelijke en psychische klachten op. Eenzaamheid is een persoonlijke 
ervaring. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of je eenzaam bent. De één heeft er ook 
minder last van dan de ander. 
In de voorstelling haalt Pauline Seebregts verhalen op van mensen, jong en oud, wat doet 
het met je en hoe is het zover gekomen. De integere en waargebeurde verhalen worden met 
warmte, een glimlach en een kwinkslag verteld. Verhalen, afgewisseld met muziek, om over 
na te denken en die soms ook zachtjes ontroeren. 
De voorstelling begint om 15.00 uur en vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 
in Lekkerkerk. De toegang is vrij. Na afloop is er een open schaalcollecte. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoon 0180-662721 of 06-54392483. 
Informatie over de voorstelling kunt u ook nalezen op:  
www.pkn-lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp  

http://www.pkn-lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp

