Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Tijd voor God?
‘En Samuël nam een steen en stelde die op tussen
Mispa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer, wat
betekent: rots der hulp, en zei: Tot hiertoe heeft ons
de HEER geholpen.’
1 Samuël 7:12

Ik hoor het regelmatig zeggen: wat gáát de tijd toch
snel! En inderdaad - een dag, een week is voorbij
voor je het weet. Als wij niet oppassen, jagen wij
voort van activiteit tot activiteit, zonder rust. Wat is
het daarom goed en belangrijk om regelmatig stil te
staan en je te bezinnen op wat écht van waarde is en
waar het wérkelijk op aankomt in je leven. Je leeft
uiteindelijk hier op aarde maar één keer…
Ik denk dat wij hier iets kunnen leren van Samuël.
Samuël was door de HEER geroepen als profeet, en
daarbij moest hij het volk Israël ook leiden als richter.
Wat een verantwoordelijkheid! En dan was het ook
nog eens in zijn dagen oorlog tussen Israël en de
filistijnen. Op een bepaald moment behaalt Israël bij
het plaatsje Mispa een grote overwinning, onder
leiding van Samuël, maar uiteindelijk door het
ingrijpen van de HEER zelf. Wij lezen hierover in 1
Samuël 7. En wat gebeurt er dan? Stormt Samuël na
die overwinning door? Gaat hij snel weer over tot de
orde van de dag? Nee. Hij zoekt een grote
zwerfsteen, graaft hem in en laat er de woorden
‘Eben Haëzer’ inbeitelen, dat betekent letterlijk ‘rots
der hulp’- en, zegt Samuël daar dan bij: ‘tot hiertoe
heeft ons de HEER geholpen’. Samuël gedenkt wat
de HEER allemaal in zijn leven heeft gedaan en dankt
Hem daarvoor. Samuël neemt tijd voor God, om
Hem te danken, om Hem te eren, om zijn leven af te
stemmen op Hem, om te vragen naar zijn wil. Hoe is
dat eigenlijk bij ons?Jagen wij maar door, van het één
naar het ander? Of staat u stil bij wat u allemaal te
danken hebt aan Gods goedheid, trouw en genade in
Jezus Christus zijn Zoon? Denkt u na over Gods werk
in uw leven, neemt u tijd voor God? Staan er ook in
uw leven kleine en grote dankbare gedenkstenen
opgericht voor de HEER?
U kunt dat thuis doen. Maar u bent ook van harte
uitgenodigd voor de zondagse kerkdienst, voor het
kringenwerk, voor andere activiteiten in de
gemeente. Neem tijd voor God in je leven, en je mag
het ervaren: Hij is de ware ‘Eben-Haëzer’, ‘Rots der
hulp’, met Hem mag je met vertrouwen de toekomst
tegemoet.
ds. Verschoof
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Kerkdiensten
Zondag 15 september
13e zondag van de zomer
viering Heilig Avondmaal

9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger ds. J. Verschoof
Ouderling
Willy Piet
Collecten
Heart4children (1), Eredienst (2)
Organist
Jaap van Muyden
Gastheer/vr. Annet Roodenburg
KN-dienst
Josina Vonk
Na de dienst staan koffie, thee en limonade
klaar, in de grote zaal van De Ontmoeting,
verzorgd door Clara en Piet de Ruiter.

Zondag 22 septemer
1e zondag van de herfst

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
Gastheer/vr.
KN-dienst

ds. J. Verschoof
Annie Rietdijk
PKN Vredeswerk (1), Eredienst (2)
Jaap van Muyden
Cora de Vries
Clara de Ruiter

Zondag 29 september
2e zondag van de herfst
STARTZONDAG

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

ds. J. Verschoof
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Vanuit de pastorie,
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Terwijl ik dit gemeentenieuws schrijf regent het buiten
pijpenstelen. Is het weer voorbij, die mooie zomer? Hoe dat
ook zij, wat een mooie zomer was het, én als gelovige mag
je leven met het uitzicht: ‘Eens komt de grote zomer waarin
zich ’t hart verblijdt’ (Gezang 747 Nieuwe Liedboek). Eens,
als de bazuinen klinken. Tot die dag zijn wij geroepen te
leven in vertrouwen op de Heer, samen met elkaar en tot
zegen voor anderen.

De zieken:
Wat de in het ziekenhuis of elders verblijvende
gemeenteleden noem ik Piet Vroonland Gzn. (Peppelhof
12). Hij verblijft na een heupbreuk eind juli nu tijdelijk in het
Verpleeghuis
Leythenrode
(2de
étage
A3,
Hoogmadenseweg 55, 2351CP, Leiderdorp). Een kaartje of
een ander blijk van medeleven is altijd een goede zaak.
Ook alle andere zieken thuis veel sterkte toegewenst!

Viering Heilig Avondmaal 15 september as.:
Op zondag 15 september a.s. hopen wij weer de maaltijd
van de Heer te vieren. De Heer nodigt u en jullie allen! Ook
kinderen en jongeren die mee willen vieren zijn van harte
uitgenodigd. Ouders, maakt u uw kinderen hierop attent,
en neemt u ze mee? De maaltijd is er voor iedereen die in
Christus gelooft en Hem liefheeft.
Tot zover dit gemeentenieuws.
Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie en ZWO
Oikocredit
Zoals beloofd in de vorige OpWeg,
hierbij weer een stukje informatie
over Oikocredit.
Wat is Oikocredit? Oikocredit is een coöperatieve
financiële instelling die u de mogelijkheid biedt tot
sociaalethisch investeren. Oikocredit is in 1975 opgericht
vanuit de Wereldraad van Kerken na een oproep van een
aantal geëngageerde jongeren om het beleggingsbeleid van
kerken meer te baseren op de boodschap van het
evangelie. Wie in Oikocredit deelneemt, investeert in
kansrijke, arme ondernemers en draagt bij aan een eerlijker
verdeling van de welvaart in de wereld.
Wat doet Oikocredit? Oikocredit leent al 35 jaar geld aan
groepen
arme,
ondernemende
mensen
in
ontwikkelingslanden. Tegen eerlijke voorwaarden en op
basis van gelijkwaardigheid. Oikocredit levert een bijdrage
aan armoedebestrijding door arme mensen kansen te
geven een eigen bedrijfje op te zetten of uit te breiden.

Interview Exodus
De Diaconie ondersteunt al jaren Exodus Nederland.
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan exgedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun
straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
Onlangs heeft Leen Overbeek meegewerkt aan een
interview van Exodus. Dit interview is te lezen op de
website van Exodus. Op onze eigen website vindt u ook een
link naar dit interview. De moeite waard om even te
bekijken!

Syrië
Wie de foto’s zag sloeg het koud om het hart. Jonge
kinderen, volwassen mannen, gestorven aan wat
waarschijnlijk een aanval met gifgas was. Geen mens is nog
veilig. Geen huis om je te beschermen. Ze werden niet
gedood om wie ze zijn, of wat ze gedaan hebben. Ze
werden gedood, doordat ze ergens waren, woonden, op
straat speelden, rondliepen. Dit is de realiteit waar
hulpverleners, ook kerkelijke hulpverleners in Syrië nu mee
te maken hebben. Zij hebben onze steun nu extra hard
nodig. De Diaconie heeft het afgelopen jaar al diverse extra
giften gedaan voor de noodhulp in Syrië, deze maand
€2.500,-. (Daarnaast ook nog voor Congo (provincie KIVU)
en Wereldvluchtelingen hulp). Maar naast financiële steun
is ook vooral ons gebed belangrijk. Daarom hierbij een
gebed voor Syrië om mee te bidden:

Heer,
Nu het geweld in Syrië zulke wrede en verschrikkelijke
vormen aanneemt, bidden we u weer om Syrië, om alle
mensen die daar wonen, om de hulpverleners. Geef hen
kracht en uitzicht Heer. Laat de wereld om hen heen gaan
staan en ze niet in de steek laten. Wijs ons wegen
waarlangs we bij hen kunnen zijn, zodat ze voelen dat ze er
niet alleen voor staan. Laat de oorlogshitsers en
geweldplegers, de bommengooiers en gifgasverspreiders bij
zinnen komen. Want dit kan, dit mag toch niet zo
doorgaan? Redt ons, redt hen toch van dit onheil. Leidt ons
uit de verkramping en laat ons wegen zien om te gaan.
Heer, kom ons bevrijden.
Amen.
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Collectes komende diensten
Op zondag 15 september is de avondmaalscollecte zoals

gewoonlijk bestemd voor Heart4Children. U ondersteunt
daarmee de verdere bouw van het kinderdorp in Oeganda.
Op 22 september wordt er gecollecteerd voor het
Vredeswerk van de Protestantse Kerk. De vredesweek en
de vredesweekcollecte staan in het teken van Syrië. Syrië
bevindt zich in een burgeroorlog waar geen einde aan lijkt
te komen. In het land is gebrek aan alles. Kinderen kunnen
niet naar school, zieken worden niet verzorgd en er is een
ernstig tekort aan levensmiddelen, vooral aan brood. De
Protestantse Kerk wil helpen en doet dat in Syrië ook via de
organisatie IKV Pax Christi, die burgercomités ondersteunt
die zich inzetten om in deze extreme omstandigheden hulp
te bieden, met voedsel, onderdak en educatie. Maar ook in
Nederland steunt de Protestantse Kerk mensen uit
conﬂictgebieden of oorlogssituaties. Stichting de
Vrolijkheid, gesteund door Kerk in Actie, biedt in
asielzoekerscentra programma’s aan vluchtelingenkinderen,
zodat zij weer kind kunnen en durven zijn en zich kunnen
focussen op een veilige toekomst. De collecte is bestemd
voor het vredeswerk van IKV Pax Christi en Kerk in Actie.
Warm aanbevolen!
Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuuring en Jorico Notenboom.
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Tim Keller: Bevrijd van je
zelf
De Amerikaanse popster Madonna
heeft in een interview met het
tijdschrift Voque eens onder
woorden
gebracht
wat
een
breekbaar ego is. Ze erkende te
worden opgejaagd door de angst
middelmatig te zijn. Vandaar haar
voortdurend zoeken naar succes en
het gevoel speciaal te zijn. Massale toejuichingen
bevredigen haar wat dat betreft. Maar na een tijdje wil zij
zich per se opnieuw bewijzen. Vermoeiend! Maar zijn jij en
ik zo anders? Tim Keller denkt van niet. Hij heeft een boekje
geschreven waarin hij stelt dat de aard van ons ego – dat is:
ons ik, ons zelfbeeld – leeg, pijnlijk, druk en kwetsbaar is.
Leeg, want we blijken voortdurend op zoek te zijn naar iets
wat ons eigenwaarde geeft. Pijnlijk, want onze eigenwaarde
wordt voortdurend gekwetst. Druk, want we zijn steeds
maar bezig de leegte op te vullen. En kwetsbaar ten slotte,
want net als een te hard opgeblazen ballon dreigt ons ego
herhaaldelijk leeg te lopen. Tim Keller geeft vanuit de Bijbel
een tegengeluid. Het gaat niet om wat iemand doet, maar
het gaat erom in wie je ten diepste je identiteit hebt.
Voor maar 4,95 in de Boekspot.

Wat verder ter tafel ligt?
Berichten van de Boekspot
Uitgelicht: De Boekspot heeft weer een nieuwe collectie!
Arjan Plaisier: Overvloed en overgave.
Als scriba van de Protestantse Kerk heeft Arjan Plaisier een
meeslepend boek geschreven over geloven, over christenzijn en over de kerk vandaag. Hij schrijft origineel en schept
met zijn rijke taalgebruik prachtige beelden. Als je je eraan
overgeeft is het echt een boek dat bemoedigd. De opzet
van het boek is helder en creatief: bij geloof onderscheidt
hij bijvoorbeeld vier ‘gestalten’ van het geloof, aan de hand
van de seizoenen. Voor de kerk kiest hij vier sterke beelden:
ziekenhuis, theater, parlement en tempel. Plaisier is prima te
volgen in z’n schrijven. Tussen de regels door voert hij
discussies
met
hedendaagse
theologische modes en nieuwigheden.
Hij waardeert en wijst ook grenzen
aan. Plaisier schrijft als pastor, als
theoloog, als iemand die het ‘goud van
de traditie’ vertaalt voor vandaag. Een
echte aanrader.
Er liggen twee exemplaren voor 16,90
in de Boekspot. Negen exemplaren zijn
inmiddels verkocht in de Boekspot.
Bijbestellen kan altijd!

Boeken, o.a. van Anselm Grün (werd nog genoemd in de
preek van Pieta), Henri Nouwen (bestellingen zijn binnen),
nieuwe Liedboeken, mooie agenda’s, kaarten, cd’s,
kraamcadeautjes, etc. Kom gerust vrijblijvend een keertje
kijken.
De BOEKSPOT is open op woensdagmorgen tijdens het
OPEN HUIS van 10.00 tot 11.30 uur en ’s zondags na de
morgendienst.
Op donderdag 3 oktober is er om 20.00 uur een
bijeenkomst voor alle vrijwilligers in de Ontmoeting. Als u
tips en tricks hebt om het Open huis en de Boekspot nog
beter te laten verlopen dan horen wij het graag (mailen kan
naar pverschoof@filternet.nl).
Met een hartelijke groet,
namens het missionair team en alle vrijwilligers,
Petra Verschoof.

Berichten van de koster
De zomer loopt op zijn einde, de kinderen zijn weer naar
school en zo is er ook een einde gekomen aan mijn
verlofperiode. Een periode die mogelijk was doordat mijn
kostertaken zijn waargenomen door Joost Boot, Bob
Buikema en Bert de Vos. Heren ook via deze weg ‘Dank
daarvoor!’.
Vanaf heden kunt u mij weer vinden in en om Ontmoeting
en Dorpskerk, spreken via telefoon en/ of schrijven via
email.
Graag tot ziens,
Wanda Vissers, koster.
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Overige berichten
Open Monumentendag
Tijdens de landelijke Open Monumentendagen zal de
Dorpskerk a.s. zaterdag, 14 september, van 10.00 tot
17.00 uur geopend zijn voor publiek. In Kaag en Braassem
is er zelfs een fietstocht langs alle 18 monumenten in de
gemeente georganiseerd. Dit staat verder uitgebreid op de
website van de kerk >www.pgleimuiden.nl<. De
Dorpskerk, een rijksmonument, heeft diverse interessante
historische objecten. Vanaf de 11e eeuw heeft er aan de
Dorpsstraat in Leimuiden altijd een kapel of kerk gestaan.
De huidige kerk, die in 2012 grondig is gerestaureerd,
dateert uit 1805. Voor de
bezoekers is er koffie en er zal
historische informatie worden
gepresenteerd.
Een ieder is welkom op zaterdag 14 september a.s!
Bert Tijselink

Bijbelgesprekskring ‘Filippenzen’
DV Donderdag 19
september a.s. gaat de
Bijbelgesprekskring van start over de brief van Paulus aan
de Filippenzen. Deze brief staat wel bekend als de ‘brief van
de blijdschap’, omdat vreugde in deze brief een centraal
begrip is. Wij hopen 7 á 8 keer bijeen te komen, op
donderdagochtend in ‘De Ontmoeting’, van 10.00 - 11.30
u.. De bedoeling is dat iedereen van te voren het te
bespreken Bijbelgedeelte leest, wij praten er tijdens de
gespreksring op door, en gaandeweg leg ik een aantal lijnen
en verbanden en geef ik een stukje uitleg. Echt voor
iedereen een mooie gelegenheid om met een opbouwend
Bijbelgedeelte bezig te zijn, jezelf zo te verrijken, en elkaar
te ontmoeten rondom het Woord. Neemt u uw Bijbel
mee?! Hartelijk welkom, op donderdag 19 september a.s..
10.00 u. in ‘De Ontmoeting’. Graag van te voren doorlezen
Filippenzen 1:1 t/m 11.
ds. Verschoof

Gelukkig wie vrede sticht
‘Gelukkig wie vrede sticht, want zij zullen kinderen Gods
genoemd worden’ (Matteüs 5:9). Dat is het motto
geworden van de komende Vredesweek.
Het Oecumenisch Beraad, een initiatief van de
gezamenlijke kerken Leimuiden en PKN Rijnsaterwoude,
organiseert in de Vredesweek een bijeenkomst in de
Woudse Dom op vrijdagavond 27 september 2013,
aanvang 19.30 uur. Pastor Jack Glas en ds. Jelis Verschoof
zullen de bijeenkomst leiden.
U bent van harte uitgenodigd voor 27 september a.s. Na
afloop van de dienst is er koffie/thee of limonade en
gelegenheid om samen na te praten. Tot ziens in de
Woudse Dom!
Namens het oecumenisch beraad:
Willy Piet, Jan Schoenmaker, Anja Vink, Riet Endenburg,
Djoeke de Wagenaar, Gerard Verbeek, Anneke Beenakker,
ds Jelis Verschoof.
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Startzondag 29 september 2013
Op zondag 29 september is de jaarlijkse startzondag, het
begin van komende kerkelijk seizoen. Het thema is: met
hart en ziel. Het gaat over de roeping van Abraham. Er zal
medewerking verleend worden door het gelegenheidskoor
en de jeugd zal nadrukkelijk bij de dienst betrokken
worden.
Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Daarna staan er - onder het genot van lekkere
hapjes en een drankje - ook activiteiten gepland (deelname
niet verplicht) zoals een sjoelcompetitie en een presentatie
door Bert Tijselink over het monument De Dorpskerk. Ook
zal via de beamer in de Ontmoeting aandacht worden
besteed aan de komende activiteiten in het kerkelijk jaar
2013/2014. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om niet
met een gezamenlijke lunch af te sluiten, zodat u vanaf
ongeveer 13.00 uur nog voldoende zondag overhoudt voor
eigen activiteiten.
Graag tot 29 september!
Namens de commissie startzondag,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring.

De clubs gaan weer beginnen!
Dit jaar valt de start van het clubseizoen op de Startzondag!
We gaan met alle clubs een middag naar het strand. Wil je
dit jaar graag meedraaien op de jongensclub, de
meidenclub of de tienerclub, kom dan kennismaken op
deze startmiddag. We verzamelen op zondag 29 september
om 11:30 uur bij De Ontmoeting. We gaan naar het
strand, dus hou daarbij rekening met wat voor weer het is!
Rond 15:00 uur hopen we weer terug te zijn bij De
Ontmoeting. GRAAG OPGEVEN ALS JE MEE WILT
(ariesiebeling@hotmail.com).
Voor het komende seizoen hebben we uiteraard alweer
allemaal leuke plannen en activiteiten bedacht. Dus ben je
tussen de 8 en 15 jaar oud, zorg dan dat je er bij bent!
 Jongensclub (groep 5-8) maandag 19:00-20:30 uur
 Meidenclub (groep 5-8) woensdag 19:00-20:15 uur
 Tienerclub (12-16 jaar)
vrijdag, eens in de twee
weken 20:00-21:30 uur
Check ook de website: clubsleimuiden.webs.com
Met vriendelijke groeten van de jeugdstichting
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Gezamenlijke Leeskring Henri Nouwen
‘Een parel in Gods ogen’
U bent nog hartelijk welkom bij de leeskring over het boek
‘Een parel in Gods ogen’ - ondertitel: ‘gedachten over de
betekenis van een mensenleven’ van Henri Nouwen.
Nouwen gaat in dit boek in op vragen als: wat is de
betekenis van mijn leven, hoe ga ik om met zaken als
zelfafwijzing, gebrokenheid in mijn leven etc..
De bedoeling van de leeskring is dat iedereen voor zichzelf
het boek thuis leest; en dat wij dan 2 keer bij elkaar komen
en wel op donderdagavond 17 oktober (bespreking pag. 1
tot 69 ‘Breken’) en 14 november (bespreking pag. 69
‘Breken’ tot slot) om 20.00 u. in ‘De Ontmoeting’ te
Leimuiden. De kring is een gezamenlijk initiatief van ds.
Hanneke Ouwerkerk en ondergetekende en wordt van
harte aanbevolen door pastores Anneke Beenakker en Jack
Glas.
Op zondag 15 september a.s. is er meteen na de
ochtenddienst (ongeveer 11.00 u.) een korte
informatiebijeenkomst in de Woudse Dom te
Rijnsaterwoude en in de ‘De Ontmoeting’ in Leimuiden
waarin u nadere informatie kunt krijgen en wij verdere
afspraken maken. Als u vragen hebt, neemt u gerust even
contact op. Het boek is verkrijgbaar o.a. via de Boekspot in
‘De Ontmoeting’, of in de boekhandel, en kost €12,95.
Voor verdere informatie: ds. Hanneke Ouwerkerk, 0172
532848 tel: email: ouwerkerkmj@gmail.com of ds. Jelis
Verschoof,
tel:
0172
701081,
email
ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl.
Iedereen van harte welkom!
ds. Verschoof.

Basiscursus Christelijk geloof ‘7 + 1’
Ik wil u en jullie graag hartelijk uitnodigen voor de
interessante en leerzame ‘Basiscursus Christelijk geloof 7
+ 1’. Vorig jaar is deze cursus ook gegeven.
Op deze kring willen wij elkaar ontmoeten rond een achttal
thema’s, namelijk: Geloven is altijd anders, God ervaren
door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een
kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stilte zoeken in het
gebed, Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de
toekomst. Elke avond wordt ingeleid met een kort
aansprekend filmpje dat over het thema van die avond
gaat. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek. Het accent ligt
op ontmoeting met elkaar en met God. De kring is voor
iedereen toegankelijk: voor wie kennis wil maken met de
hoofdlijnen van het christelijk geloof, voor wie zoekt naar
een ‘upgrade’ van zijn of haar geloven, en voor wie een
stukje verdieping zoekt. Wij gebruiken bij de kring het boek
‘Ontmoetingen met God, Een basiscursus geloven’ van ds.
Peter Hendriks, PKN predikant te Hengelo, te bestellen bij
de Boekspot of in de boekhandel, voor 13,50 euro.
Hier zijn alvast de data: op dinsdagavond 29 oktober; 12
november; 26 november; 10 december en in 2014: 14
januari; 28 januari; 11 februari; 25 februari; reservedatum
4 maart, steeds van 20.00u tot max. 22.00 u..
Voor info: ds. Verschoof, tel. 701081.
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Kinderen en jongeren welkom aan de tafel van
de Heer
Bij de viering van de maaltijd van de Heer zeg ik altijd: ‘De
Heer heeft zijn tafel opengesteld voor wie in Hem geloven
en Hem liefhebben.’ Er geldt dus geen leeftijdsgrens, het
gaat om geloof in en liefde tot de Heer. Ook dus als kind,
als jongere ben je van harte uitgenodigd.
Maar misschien wil je eigenlijk wel meedoen, maar heb je
vragen over het avondmaal: wat betekent het avondmaal
eigenlijk, wat gedenken en vieren wij, etc..
Graag willen wij - jeugdouderling Liset van Steenbrugge en
ik - daarvoor een bijeenkomst beleggen, om met elkaar
hierover te spreken.
Deze zal zijn op donderdag 7 november a.s. 19.30 u. in ‘De
Ontmoeting’. Het zou fijn zijn als je je even van te voren
opgeeft, zodat ik weet op hoeveel aanwezigen ik kan
rekenen!
ds. Verschoof

Verjaardagen 70+
Van harte gefeliciteerd
15 sept.
15 sept.
15 sept.
16 sept.
17 sept.
17 sept.
17 sept.
21 sept.
23 sept.

dhr. C. Kinkel
Peppelhof 29, 2451 CT Leimuiden
dhr. J. Brus
Scholekster 18, 2451 VM Leimuiden
mevr. G.A.M. Schuuring-Oostwouder,
Wilgenlaan 58, 2451 CA Leimuiden
mevr. A. Kroon-van der Luit
Lijsterbeslaan 25, 2451 BM Leimuiden
dhr. H.R. Niemeijer
Drechtlaan 6, 2451 CM Leimuiden
mevr. K.P. Rienks-Dalebout
Drechtlaan 123, 2451 CL Leimuiden
mevr. A.S. van Egmond-Cammenga
Goudenregenstraat 6, 2451 BK Leimuiden
mevr. E. Brussen-Hartman, Lindenlaan 3,
2451 CB Leimuiden
mevr. H. de Hartog-Verkade
zorgcentrum 'Topaz Overrhijn', Willem de
Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden
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Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Vertrokken
Annelinde Buikema, van Rietlanden 40 naar Uilenstede
447 te Amstelveen

Ingekomen

vanuit de Meerkerk te Hoofddorp: Jan (20-04-1951) en
Petra (22-12-1955) Meijer-Touw, Kloofpad 33.

Agenda

Za. 14 sept
Zo. 15 sept.
Do. 19 sept.
Woe. 25 sept
Vrij. 27 sept.
Zo. 29 sept.
Zo. 29 sept.
Do. 3 okt.
Do. 17 okt.
Di. 29 okt.
Do. 7 nov.

Open monumentendag: 10:00-17:00 uur, Dorpskerk
Informatiebijeenkomst gezamenlijke leeskring Henri Nouwen: 10:30 uur, De Ontmoeting (na de kerkdienst)
Bijbelgesprekskring Filippenzen: 10:00-11:30 uur, De Ontmoeting
Kerkenraadsvergadering: 20:00 uur, De Ontmoeting
Vredesweekbijeenkomt: 19:30 uur, Woudse Dom Rijnsaterwoude
STARTZONDAG: 09:30-13:00 uur, Dorpskerk en Ontmoeting
11:30-15:00 uur, De Ontmoeting/ strand: Startactiviteit clubzeizoen
Bijeenkomst vrijwilligers boekspot/ open huis: 20:00 uur, De Ontmoeting
Leeskring Henri Nouwen: 20:00 uur, De Ontmoeting
Basiscursus Christelijk geloof 7+1: 20:00 uur, De Ontmoeting
Kinderen en jongeren welkom aan de tafel van de Heer: 19:30 uur, De Ontmoeting

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info @pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl
Predikant

Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden

Jongerenwerker

Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com, JOP Jongerenwerker

Koster

Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl

Kerkenraad

Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl

Col v. Kerkrentm.

Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl

Col. v. Diakenen

Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl-Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl

Collectebonnen

Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl; vooraf te voldoen per bank/giro
t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden bankrekening: NL03 RABO 012 77 03 195; rekeningnummer SKG NL61FVLB0635800551

ZWO

Johan Schuuring (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl;giften t.n.v. Diaconie Prot. gem. te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De ‘Op Weg’ verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.
Bezorging Joke Rietdijk (509427) – Kopij\Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wanda Vissers (06-43400295), Annet Roodenburg (500149)

Bijlage 1
Via Bert Tijselijk ontvingen wij het, op de volgende pagina(s) geplaatste, artikel wat komt uit ‘Samenstromen d.d. 07-09-2013.
De reden waarom tot plaatsing is overgegaan is tweeërlei: 1) 950 jaar geleden waren ook onze ouders RK en 2) Juist nu met
Open Monumentendag is het een mooie tijd om deze geschiedenis nog eens na te lezen.
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Bijlage 2

Hallo allemaal,

De zomervakantie is helaas weer voorbij, maar niet getreurd want de clubs zullen weer gaan starten! In de maanden
september tot en met maart zullen we weer wekelijks een avond bezig zijn met wat leuks, waarna we dit in maart
afsluiten met een spetterend kampweekend. We nodigen iedereen vanaf groep 5 uit om langs te komen.
Zondag 29 september: Startmiddag

Tijd:11.30 uur
Waar: verzamelen bij De Ontmoeting
We gaan naar het strand, dus hou daarbij rekening met wat voor weer het is!
GRAAG OPGEVEN ALS JE MEE WILT (ariesiebeling@hotmail.com)
De volgende clubs zullen er het komende seizoen gehouden worden:

Jongensclub (groep 5-8)
Maandag 19.00 – 20.30 uur
Voor informatie: Adriaan (06 24248543) of Niels (0653920171)
Meisjesclub, (groep 5-8)
Woensdag 19.00 – 20.15 uur
Voor informatie: Sabrina (06-11136720)
Tienerclub, (12-16 jaar)
Vrijdag, eens in de 2 weken: 20.00-21.30 uur
Voor informatie: Manouk (06 16288128)

Het clubwerk is een activiteit van de Stichting Christelijke Jeugd in Leimuiden.
Secretaresse: Nienke van der Burgt (0612659943) - Voorzitter: Liset van Steenbrugge (06-22916435) - Penningmeester: Wim Vonk (…)

