welkom
openingsweek

de ontmoeting

Van harte welkom
Graag ontmoeten wij u als inwoner van onze dorpen tijdens de openingsweek van onze gerestaureerde
Dorpskerk (een rijksmonument) en ons nieuwe kerkelijk centrum “De Ontmoeting”.
Dit boekje schetst wat er op de verschillende data gebeurt.
Voor zover niet direct betrokken bij de Protestantse Gemeente Leimuiden heeft u er misschien van
gehoord of hebt u gezien dat aan de Dorpsstraat hard is gewerkt, gerenoveerd en gebouwd. De bouwwerkzaamheden zijn nu klaar en wij zijn blij dat we van twee locaties naar één locatie gaan.
In navolging van de landelijke fusie van beide kerken besloten begin 2007 ook de kerkenraden van de
Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Leimuiden definitief te fuseren. In december 2008
was de fusie een feit. Besloten is door te gaan als de Protestantse Gemeente Leimuiden op de locatie
Dorpsstraat 49/51 in het centrum van het dorp.

Christelijke Jeugd
Vereniging (CJV)
pagina 13 →

Ook in de nieuwe situatie willen we een gastvrije gemeente zijn, open staan voor en verbonden zijn
met de lokale gemeenschap. Dit kan o.a. door ons kerkgebouw (een rijksmonument en dus eigenlijk
van ons allemaal) bijvoorbeeld ten dienste te stellen voor het sluiten van burgerlijke huwelijken. Dit
kan ook door de beschikbaarheid van “De Ontmoeting” voor jongerenwerk, vergaderingen en culturele
bijeenkomsten. Daarnaast is er aan de achterzijde van het gebouw een mortuarium gevestigd met een
eigen ingang, bedoeld voor de gehele gemeenschap.
De opening van “De Ontmoeting” en de heringebruikname van de Dorpskerk vieren we met een week
van bijzondere activiteiten. Een feest van zondag 3 februari tot en met 10 februari 2013. Via dit boekje
brengen we u op de hoogte en laten we zien op welke momenten u kennis met ons en ons gebouw
kunt maken.
Iedereen van harte welkom bij een van de activiteiten en natuurlijk ook daarna.

Hartelijke groet namens
de Protestantse Gemeente Leimuiden.

zondag 3 februari
10.00 – 11.00	Feestelijke openingsdienst door
ds. Jelis Verschoof met muzikale en
vocale bijdragen van o.a. Peter Groot,
Renate Kalf en Mark Louter
11.00 – 11.30 Toespraken
11.30 Ballonnen oplaten en koffiedrinken
12.30 Gezamenlijke lunch
13.30 – 15.00	Lunchconcert zangeres Elise Mannah en
pianist Henk Doest

“Wat maakt een gebouw tot een warm en lévend gebouw? Mensen! Wij hebben nu in het hart van ons dorp
een prachtig gerestaureerde historische Dorpskerk en een
splinternieuw centrum ‘De Ontmoeting’. Beide gebouwen
doen hun deuren graag open voor u en jullie allen, als een
plek voor gezelligheid, voor gesprek en bezinning over de
Bron van ons bestaan.
Hartelijk welkom bij de feestelijke openingsdienst die ik mag leiden en
ook daarna, 7 dagen per week!”

Dominee Jelis Verschoof

Over Elise Nadat ze als kind al in veel verschillende koren en bandjes zong is ze nu
uitgegroeid tot een professionele zangeres. Ze heeft inmiddels twee albums uitgebracht
‘Altijd’ en ‘Overal’ met o.a. het prachtige lied ‘Daar zeg je U tegen’.
De meeste teksten schrijft Elise zelf en ze laat zich graag inspireren door verhalen van
mensen, het geloof en de natuur.
Veel van haar teksten bevatten inzichten. Het nummer ‘Dansend’ gaat bijvoorbeeld over
kleine geluksmomenten waar wij als mensen vaak aan voorbij gaan. ‘Heb je heimwee
naar wat was of verlang je naar wat komt, sluit dan niet je ogen voor wat is. Anders
loop je heel wat mis…’
Luister en geniet: www.elisemannah.nl.
Over Henk De muzikale carrière van de enthousiaste pianist Henk Doest begon bij
het klassiek e orgel. Hij improviseerde veel en ging naar school om jazz en pop piano te
studeren aan het conservatorium van Zwolle. Als toetsenist is hij onder andere actief bij
New Day, Neal Morse, Martin Brand en Gerald Troost.

Vanwege de feestelijke opening: gratis toegang!

maandag 4 februari
19.00 – 21.00	Open huis met:
• Rondleidingen door de bouwcommissie
• Slideshow in de Dorpskerk van mooie momenten
uit het kerkelijk leven tot nu toe
• Kunstexpositie van Engelien van der Weijden
uit Aalsmeer in de corridor of de ‘kloostergang’
zoals het ook al genoemd wordt
• Iconenexpositie in ‘De Ontmoeting’ van
dhr. J. L. Obdeijn uit Leimuiden

Over Engelien van der Weijden In haar werk is Engelien haar eigen weg
gegaan. Ze heeft veel opgestoken bij verschillende opleidingen en werkzaamheden
en ze heeft zichzelf beter leren kennen. Sinds enige jaren is ze overtuigd dat het de
hand van God is, die haar leidt en begeleidt. Ze laat zich nu vooral inspireren door
Bijbelse teksten en gebeurtenissen, bijvoorbeeld door de Psalmen en door Hooglied.
Geëxposeerde werken De tekeningen van Psalmen zijn potloodtekeningen
met soms wat bladgoud en een enkel detail in kleurpotlood. Ze zijn zeer gedetailleerd en er is zoveel op te zien, dat ze van heel dichtbij inspireren en je in fantasie
meevoeren naar het Oude Testament. • Het Bijbelse Hooglied is uitgebeeld in drie
grote werken in olieverftechniek. Zij tonen de liefde zoals deze bedoeld is tussen
God en de mens. Deze werken zijn van groot formaat, vol kleur en verrassing.
De kans is groot dat ze iets met je doen.
www.engelienvanderweijden.nl

dinsdag 5 februari
19.00 – 21.30 	Zangworkshop ‘Eigentijdse Mattheüs Passie’
o.l.v. Theo van der Hoorn

Als u van zingen houdt, het leuk vindt om een avond mee te zingen met het grote
passiekoor (80 koorleden) en alvast een indruk wilt krijgen van de Eigentijdse Mattheüs
Passie, dan kunt u vrijblijvend en kosteloos een avond meezingen.
Graag van te voren opgeven via info@passieleimuiden.nl zodat Theo rekening
kan houden met de liedkeuze.

laat u rondleiden door
de bouwcommissie
4 en 7 februari

woensdag 6 februari
“Ik heb enorm veel zin om in dit nieuwe gebouw veel
mensen te mogen ontvangen. Dat het gebouw, zoals
iemand zei, een plaats mag zijn van ontmoeten en
ont-moeten. Ik zie naar u en jullie uit.”
Wanda Vissers is sinds 2011 koster van de Protestantse
Gemeente, zij is te bereiken op 06 43400295

Koster Wanda Vissers

10.00 – 11.30	Opening van de wekelijkse Open huis
ochtenden op woensdag met koffie
en ontmoeting in ‘De Ontmoeting’.
Tevens opening van de ‘Boekspot’!
20.00	Lezing ‘Kunst in de Dorpskerk’:
een avond in woord, beeld en muziek
kunstenaar/theologe Anne-Marie van
der Wilt (www.zin-in-kleur.com)
Zaal open vanaf 19.30
Boekspot Bijna iedereen heeft dat wel eens gehad: je leest een boek en raakt er zo door geboeid dat je, nadat je de
laatste bladzijde hebt omgeslagen, je bedenkt dat zo’n boek ook voor een ander reuze interessant kan zijn. Soms geef
je zo’n boek dan door aan ’n vriend of familielid. Maar vaker blijft een boek toch weer voor lange tijd ongelezen op de
plank staan. Da’s jammer, want goede boeken verdienen het om gelezen te worden. Boeken zoeken lezers…

bij woensdag →

Lezing Uitleg en achtergrond va n de glazen kunstontwerpen van de
Protestantse gemeente Leimuiden in de stilte-/gedenk hoek en de audiohoek
en het ontwerp op de ramen van de corridor (‘kloostergang’).
Afgewisseld door muziek en zang.

In de ‘Ontmoetingszaal’ staat na de opening een kast, waar iedereen die dat wil zulke boeken kan achterlaten en lenen.
Een Boekspot heet zo’n plek. Een Boekspot is een boekenkast waar bezoekers boeken een tweede leven gunnen door ze
met elkaar te delen. Wij samen bouwen gaandeweg een verzameling boeken op, die voor ons mooi, spannend, ontroerend of uitdagend zijn. Romans, fictie, non-fictie, dichtbundels, alles is mogelijk. Breng je boek mee, leen een boek, zet
ze weer terug in de kast en praat er met elkaar over. Zo brengen boeken ons weer op een andere manier in verbinding
met elkaar.
Op de Open huis ochtenden kunnen allerlei mensen ‘binnenwaaien’ die zin hebben in een kop koffie, een praatje of die
een boek willen lenen of kopen. Voor nieuwe opbouwende boeken is er een tweede kast ingericht. Deze collectie van
nieuwe boeken wordt iedere zes weken geactualiseerd en aangeleverd vanuit een christelijke boekhandel. Op de Open
huis woensdagochtenden en zondags na de morgendienst kunt u de boeken inzien en eventueel kopen.

donderdag 7 februari vrijdag 8 februari
Theatervoorstellingen ‘Van kikker tot prins!’
voor alle basisscholen van Leimuiden/Rijnsaterwoude
9.00 – 10.00	voorstelling voor de onderbouw
10.30 – 11.30 voorstelling voor de middenbouw
13.30 – 14.30 voorstelling voor de bovenbouw
19.45 – 22.00 Workshop:  ‘Christen, oh ja?’
‘Van kikker tot prins!’ is een hele leuke voorstelling met een mooie boodschap.
We vertellen op creatieve wijze het verhaal van Mefiboseth en koning David. We
ontdekken dat iedereen een talent
heeft en op zijn eigen manier waardevol is! Henkie, de buikspreekpop komt twee keer
langs. Hij is dit jaar een dierenverzorger
en dus verandert er ook letterlijk een kikker in een prins!
‘Van kikker tot prins!’ is een interactieve voorstelling waarbij veel kinderen op het
podium en in de zaal betrokken worden. Het is een humorvolle voorstelling met veel
afwisseling en diepgang, die jong en oud zal aanspreken.

Christen, oh ja? Wat betekent Christen zijn eigenlijk? Voor sommigen een zekerheid, maar voor velen een vraagteken. Het is een onderwerp waar we het eigenlijk niet
vaak over hebben. Het is niet cool, zeker omdat het Christen zijn eigenlijk bijna alleen
negatief in het nieuws komt. Toch zijn er momenten dat je denkt, is er meer tussen
hemel en aarde? Open voor iedereen die op zoek is naar verdieping.
Aanvang: 19.45 uur. Koffie vanaf 19.15 uur.
Vrij toegang. Heb je interesse? Opgave uiterlijk voor 4 februari via
opening@pgleimuiden.nl of via Joost Siereveld 06-54974529.

16.30	workshop culinair Bijbels koken o.l.v.
‘kookdominee’ Han Wilmink uit Ommen
19.00	culinair Bijbels-vijf-gangen-diner
helaas is dit diner reeds volgeboekt, maar:

Samen eten kan maandelijks in ‘De Ontmoeting’
(zie de data in de agenda op pag. 14)

Han Wilmink is predikant in de PKN Ommen, auteur van het boek “Bijbels
culinair”, “Koken met Passie” en “Aan tafel! Koken met groepen” (PKN uitgave).
Zie www.bijbels-culinair.nl
Een avond Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van maal en verhaal,
is proeven hoe goed de bijbel smaakt! Kookdominee Han Wilmink zorgt ervoor
dat u na afloop met een schat aan nieuwe smaken en ervaringen huiswaarts gaat.
Zelf geniet Wilmink er altijd van om zo samen met mensen bezig te zijn.
Samen eten verbindt!
Hoe ziet de workshop Bijbels culinair en het diner er uit?
• Kennismaken, uitleg, uitdelen receptuur en kookgroepjes samenstellen
• Samen aan de slag om een vijf-gangen-diner te bereiden
• Wilmink assisteert op pollepelafstand
• Na het koken: aan tafel! Wilmink zorgt voor gekruide verhalen tijdens het eten
• Achtergronden van het voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek
van de maaltijd, anekdotes… Het wordt u allemaal smakelijk opgediend!
• Het menu is inclusief  een heerlijk wijnarrangement!
• De ingrediënten zijn zoveel mogelijk van biologische oorsprong

zaterdag 9 februari
10.00 – 12.00 Open huis met:
• Rondleidingen door de bouwcommissie
• Miniconcerten door het shantykoor ‘De
Marconisten’ (AHOI! Welkom aan boord!),
het Sint Caecilia koor van Leimuiden/
Rijnsaterwoude en de organisten
• Slideshow in de Dorpskerk van mooie
momenten uit het kerkelijk leven tot nu toe
• Kunstexpositie van Engelien van der Weijden
uit Aalsmeer in de corridor of ‘kloostergang’
• Iconenexpositie in ‘De Ontmoeting’ van
dhr. J. L. Obdeijn uit Leimuiden
20.00 	Cabaret ‘In your Dreams’ met Jo de Rijck
(vanaf 12 jaar)

Jo de Rijck maakt je stoutste dromen waar in zijn
nieuwe cabaretvoorstelling! Geen bijlen of brandende
fakkels deze keer, enkel dozen, Rudy en een onschuldige kettingzaag. Iedereen heeft dromen maar niet
iedereen maakt ze waar. Geen nood, Jo zet je op
weg in een zinvolle voorstelling over hoop, liefde
en kartonnen dozen.

zondag 10 februari
11.00	
Een interactieve kerkdienst
o.l.v. jongeren (CJV)

Beste lezer,
De cjv staat voor christelijke jeugdvereninging (16+).
Belangrijk voor ons is om diensten te organiseren
waarin jong en oud met elkaar in gesprek gaan.
Wij vinden het een eer om deze openingsweek met een
mooie dienst te mogen afsluiten.
Wij hebben hard ons best gedaan om het voor een
ieder aantrekkelijk te maken. Ook als u geen regelmatige kerkbezoeker bent, bent u meer dan welkom.
De bedoeling is tenslotte om elkaar te ontmoeten.
Graag willen het met u hebben over dromen. De
dromen die wij ’s nachts hebben en wat die voor ons
betekenen, maar vooral ook stilstaan bij de dromen
die je voor de toekomst hebt. Tijdens de dienst staat
het doel ‘Stichting Droomdag’ centraal. Deze stichting
helpt om de laatste dromen waar te maken van gezinnen waarvan een ouder een ongeneeslijke ziekte heeft.
Helpt u mee deze dromen waar te maken?!
Wij zien u heel graag op zondag 9 februari vanaf 10:30!
De dienst begint om 11.00 uur.

Groet van de CJV

agenda
wat kunt u in 2013 verder in ‘De Ontmoeting’ verwachten?
Iedere woensdagmorgen (10.00 -11.30 uur): ‘Open huis’ met koffie,
ontmoeting en gelegenheid om Boekspot (leen- en nieuwe boeken) te bezoeken.
Maandelijkse open maaltijdavond in ‘De Ontmoeting’: woensdag 13 maart,
donderdag 18 april, donderdag 16 mei, donderdag 20 juni, donderdag 5 september,
donderdag 10 oktober en woensdag 6 november. Mee-eten? Graag van te voren
opgeven bij Jeannette Meijer, tel. 507551. Kosten: 3 euro.
ekt allerlei mensen’
het is er heel gezellig en je spre
‘De kookploeg kookt lekker,
7 + 1 avonden: ‘Verkenning Christelijk geloof’ 12, 26 februari; 12 maart;
2, 16, 23 april; 7, 14 mei. Voor info en/of opgave: dominee Jelis Verschoof, tel. 701081.
29 maart: Uitvoering ‘Eigentijdse Matteüs Passie’ (www.passieleimuiden.nl). Entree: 5 euro.
14 april: Rome: informatie bijeenkomst (11.00 - 12.00 uur) over 5-daagse groepsreis
o.l.v. Jelis en Petra Verschoof van vrijdag 11 t/m dinsdag 15 oktober. Zie website: www.pgleimuiden.nl.
17 april: Inleiding gemeenteavond: ‘Wat is ons DNA als kerkelijke gemeente?’
door Nienke Dijkstra-Algra, projectmedewerker van het landelijk missionair team van de Protestantse
Kerk in Nederland.
18 april: Eerste filmavond in ‘De Ontmoeting’: ‘Intouchables’ Een mooi verhaal van twee
mensen – een sterke zwarte en een zwakke witte – die elkaar leren dienen. Een ‘klein’ teken van hoe het
anders kan… Aanvang: 19.45 uur. Zaal open: 19.30 uur. Entree: 3 euro.
6 juni: Tweede filmavond in ‘De Ontmoeting’: ‘The Source’ Ergens tussen Noord-Afrika en
het Midden-Oosten ligt een dorpje waar vrouwen volgens de traditie al eeuwenlang het was- en drinkwater
halen. De bron bevindt zich op de top van de berg onder de brandende zon. Leila, een jonge bruid, weigert dit
nog langer te doen. Er rijpt een plan: de vrouwen komen in verzet, ze gaan in vrijstaking. Het is geen fictie,
maar een waar gebeurd verhaal (in 2001, in een dorpje in Turkije). Aanvang: 19.45 uur. Zaal open: 19.30 uur.
Entree: 3 euro.

Redactie Petra Verschoof
Foto’s Eli Hoogendoorn
Ontwerp Thom Janssen (www.geenbitter.nl) & Lotte de Ruiter

gratis cup cake
bij de koffie
voor de eerste
200 bezoekers
tijdens het
Open huis
zaterdag 9 februari
10.00 - 12.00

