Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
De belangrijkste ‘uitvinding’
‘Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven
we dat we ook met Hem zullen leven, omdat we
weten dat Christus, nu Hij uit de dood is opgewekt,
niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer
over Hem.’
Romeinen 6: 8, 9

Ik las dat het Britse blad Focus een lijst heeft
gepubliceerd met de 100 belangrijkste uitvindingen
die de mensheid verder hebben geholpen. Maar liefst
1000 wetenschappers, wetenschapsjournalisten en
andere deskundigen hebben zich met deze vraag
beziggehouden. Zo ontstond de top 100 van de
belangrijkste uitvindingen aller tijden.
Het is een wonderlijke lijst geworden. Zo staat op 95
de wegwerpluier, de paperclip op 94, de schaar op
74, het wiel op 5, het vuur op 4, de drukpers op 3,
de computer op 2 - en weet u wat er op nr. 1 staat?
De WC! Niets menselijks is ons vreemd…
Maar in ieder geval: uitvinden zit ons mensen in het
bloed. Dingen bedenken, ontwikkelen die het leven
makkelijker maken. En wat zijn er al niet een
geweldige uitvindingen gedaan! De menselijke
mogelijkheden om ontdekkingen te doen lijken
onbegrensd.
Maar één ding zullen wij mensen toch nooit kunnen
uitvinden: namelijk een middel dat ons mensen
bestand maakt tegen ziekte en dood. Een pil die
eeuwig leven schenkt, zal er niet komen. Elk mens
weet bij zijn geboorte, dat hij sterven zal. Je moet er
niet altijd bij stilstaan. Maar ik vind het toch altijd een
moeilijke, verdrietig stemmende gedachte. Dat alles,
hoe mooi en goed ook, toch eens eindigt in de dood.
Maar wat opent het Paasfeest dan een geweldig
perspectief!
Jezus was gestorven. En Hij was bijgezet in een
rotsgraf. Een grote steen maakte scheiding tussen
Hem en ons. Maar die steen maakte geen scheiding
tussen Hem en God. Want op de Paasmorgen deed
God wat voor ons onmogelijk is. Hij wekte zijn Zoon
op uit de dood: Jezus leeft!
En weet u wat God erbij beloofd heeft? Dat wat met
Jezus gebeurd is, ook met ons gebeuren zal. Paulus
zegt het zo: als je mét Christus bent gestorven d.w.z.: als je niet meer voor jezelf leeft, maar jezelf
aan Hem hebt toevertrouwd en Hem navolgt - dan
mag je geloven dat ook jij mét Christus mag leven!
Dan mag je weten: de dood heeft geen macht meer
over Christus, nee, het is omgekeerd: Christus is
machtiger dan de dood.
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En iedereen die Hem volgt en zich aan Hem
toevertrouwt, houdt Hij vast, in de dood, door de
dood heen, naar een voor altijd mogen zijn bij Hem.
Als je je daarvoor openstelt, dát leert geloven doe je
de belangrijkste uitvinding die je in je leven kunt
doen: ‘Jezus leeft, en ik met Hem!’
ds. Verschoof

Kerkdiensten
Zondag 13 april
6e zondag van de 40 dagen
Palmzondag

09.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Gastheer
Collecten

ds. H.R. Plomp, Oegstgeest
Leen v.d. Sar
Johan Schuring
KIA
Werelddiaconaat
(1),
Erediensten (2)
Organist
Jaap van Muyden
KN-dienst
Clara de Ruiter
Na de dienst wordt in de grote zaal van De
Ontmoeting koffie, thee en limonade
geschonken door Clara en Piet de Ruiter.

Donderdag 17 april
Witte Donderdag
viering Heilig Avondmaal

19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist

ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
Heart4Children (1), Eredienst (2)
Henk de Jong

Vrijdag 18 april
19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Organist

Goede Vrijdag

ds. J. Verschoof
Willy Piet
Henk de Jong

Zaterdag 19 april
21.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Organist

Stille Zaterdag

dhr. Jan Schoenmaker
Henk de Jong
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Zondag 27 april

Zondag 20 april
10:00 uur – Dorpskerk

Pasen

Voorganger

Voorganger
Ouderling
Gastheer
Collecten

ds. J. Verschoof
Ineke Griffioen
Wim Groot
PKN
Jeugdwerk
JOP
(1),
Erediensten (2)
Organist
Mark de Koning
KN-dienst
Elly van Emmerik
Na de dienst wordt in de grote zaal van De
Ontmoeting koffie, thee en limonade
geschonken door Astrid en René Muijs.

Vanuit de pastorie,

9.30 uur – Dorpskerk

Zieken
Joke Kroon-Dijkgraaf (Wilgenlaan 52), die 23 maart jl.
moest worden opgenomen i.v.m. een herseninfarct, is
verhuisd van het LUMC naar Topaz Revitel, kamer 830,
Bargelaan 198, 2333 CW Leiden. Joke verblijft daar voor
revalidatie.
Piet Vroonland (Peppelhof 12) verblijft in het verpleeghuis
Overrhyn (Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden), op
afdeling Witte Singel kamer 1103.
Jannie van Ravenhorst - Arlar (Lindenlaan 29) is verhuisd
van het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp naar Verpleeghuis
Oudshoorn, Delftzichtweg 1, 2402 NB Alphen aan den
Rijn. Zij verblijft op afdeling De Brug, kamer 14.
Velen van u weten dat eind vorig jaar bij Annie Rietdijk van der Plas (Griede 23) opnieuw borstkanker was
geconstateerd. Zij heeft nu 3 van de in principe 6
chemokuren gehad, en nu is er een tussentijdse scan
gemaakt om het resultaat van de chemokuren tot nu toe te
toetsen. Uit deze scan bleek dat de plekken met
kwaadaardige cellen dankzij deze drie kuren aanzienlijk
kleiner geworden zijn. Wat een prachtig nieuws. Wij
danken daarvoor de Heer en de inzet van de artsen en het
medisch personeel en bidden voor Annie dat het zo verder
mag gaan!
Zoals het er nu voorstaat moet Gerrit van Nieuwpoort
(Esdoornlaan 9) op woensdag 16 april a.s. in het
Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp worden geopereerd aan
zijn rug.
Naast deze gemeenteleden denken wij ook aan alle andere
gemeenteleden die bezig zijn met kuren, behandelingen,
onderzoeken etc.. Alle zieken en hun geliefde veel sterkte
en goede moed en zo mogelijk ook een goed herstel
toegebeden.

ds. J. Verschoof

Paasontbijt zondag 20 april
Ook dit jaar wordt weer een paasontbijt georganiseerd.
Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich opgeven via het
formulier verderop in deze Op Weg, via onderstaand email
adres of door in te tekenen op de lijst die hangt in de
Kloostergang van De Ontmoeting. Ook kunnen we nog
hulp gebruiken bij de voorbereiding.
Wanda Vissers, koster,
tel. 06-43400295,
email: koster@pgleimuiden.nl.

ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Als u dit nummer van Op Weg in handen krijgt, is het bijna
zondag 13 april Palmzondag: het begin van Stille of Goede
Week. In het onderstaande leest u meer over de diensten
die in deze bijzondere week gehouden worden. Maar eerst
e.e.a. aan pastoraal nieuws.

2e zondag van Pasen

Verhuisd
Gre Kooij-Brussen (Scholekster 4) is m.i.v. 28 maart jl.
verhuisd naar Zorgcentrum Woudsoord, kamer 2.02,
Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge. Arie Kooij blijft aan
de Scholekster wonen. Moge u het beide ervaren wat de
psalmist van Psalm 68 schrijft: ‘Dag aan dag draagt de
HEER ons; die God is ons tot heil’.

Kerkdiensten
In de dienst op Palmzondag 13 april a.s. hoopt ds. Henk
Plomp te Oegstgeest voor te gaan. Met deze dienst begint
de Stille of Goede Week. In deze week leven wij toe naar
de drie dagen van Pasen, met de officiële Latijnse benaming
het zgn. ‘Paastriduüm’ - Witte donderdag, Goede Vrijdag
en Stille Zaterdag. Op alle drie de avonden is er een
bijeenkomst.
Op Witte Donderdag vieren wij samen de maaltijd van de
Heer. Deze dienst begint om 19.30. uur.
Op Goede Vrijdag gedenken wij het sterven van de Heer en
doven wij aan het einde van ons samenzijn de Paaskaars.
Ook dit samenzijn begint om 19.30 uur.
Op Stille Zaterdag gedenkt de Kerk het verblijf van Jezus in
het graf; tegelijk valt over het graf van Jezus ook al het licht
van Paasfeest. Dit avondgebed wordt geleid door Jan
Schoenmaker en begint ’s avonds om 21.30 uur.
En dan, dan mogen wij zondag 20 april het Paasfeest
vieren: de Heer is waarlijk opgestaan! Het belooft een
feestelijke dienst te worden: de nieuwe Paaskaars en de
nieuwe kinderpaaskaars zullen worden binnengedragen, en
naast het orgel, bespeeld door Marc Koning zal ook het
Aalsmeers Saxofoonkwartet muzikale medewerking
verlenen. Ook zal de Heilige Doop bediend worden aan
Pepijn Möllers.
LET OP: i.v.m. het Paasontbijt vóór de dienst en ook om de
gemeenteleden die ’s ochtend op de begraafplaats zingen
in staat te stellen aan het Paasontbijt deel te nemen, begint
de Paasdienst op eerste Paasdag om 10.00 uur.
U en jullie allen van harte welkom!

Op Weg 292

blad 3 van 7

Het witte kanselkleed

Openbare Geloofsbelijdenis Levi Verschoof

Na de kleur paars in de 40-dagentijd hangt er op het
Paasfeest een wit kanselkleed. Met dank aan Bert Tijselink
geef ik graag door wat hij mij toestuurde over deze kleur
van het kanselkleed op het Paasfeest en in de tijd na Pasen.
“Het gebruik van kleuren in de kerkdienst om het verloop
van het kerkelijk jaar aan te duiden is volgens historici al
tien eeuwen oud. In Leimuiden gebruiken wij als liturgisch
element daarvoor het antependium, het kanselkleed.
Vanaf Pasen tot en met de zondag ná Hemelvaart (en later
vanaf Kerst tot en met de zondag ná Epifanie) is het
kanselkleed wit. Wit is de feestkleur, de kleur van reinheid,
nieuw leven en opstanding. Het verwijst ook naar Jezus als
de zon der gerechtigheid.
De afbeelding op het kleed in onze kerk laat een cirkel zien.
De cirkel kan verwijzen naar heelheid en het verlangen
ernaar. Ook is de cirkel symbool voor God zelf, de cirkel
heeft namelijk geen begin en geen einde. Uit de cirkel
komen stralen voort die ons mensen verwarmen en
beschijnen. Ook nodigen ze ons mensen uit om in Gods
Licht te staan.”

Op zondag 13 april a.s. hoopt onze zoon Levi belijdenis te
doen van het geloof. Hij doet dat in de Witte Kerk te
Nieuw Vennep. Er waren bij ons niet méér jongeren die zich
hadden aangemeld voor belijdeniscatechese, en om in je
eentje bij je vader belijdeniscatechese te volgen en
belijdenis te doen… Daarom heeft Levi met enkele
vrienden
van
het
HVC
te
Nieuw
Vennep
belijdeniscatechese gevolgd bij ds. C. van den Berg van de
Witte Kerk aldaar, en wil hij ook graag in die groep
belijdenis doen. Daarna wordt hij in onze gemeente
ingeschreven als belijdend lidmaat. De kerkdienst in de
Witte Kerk begint zondag 13 april as. 09.30 u. Binnenkort
zal Levi in ons midden iets over deze dienst vertellen.

Bediening Heilige Doop Pepijn Möllers
Op eerste Paasdag zondag 20 april a.s. zal de Heilige Doop
bediend worden aan Pepijn Hendrikus Antonius Möllers,
geboren 20 december 2013, zoon van Christiaan en
Catinga Möllers - Pluimers (Aak 9, 2377CL Oude
Wetering). In de vroege kerk werden mensen die tot het
christelijk geloof overgingen gedoopt in de paasnacht: door
de dood heen mochten zij met Christus opstaan tot een
nieuw leven. Van dat nieuwe leven met Christus getuigt
nog steeds het witte doopkleed dat bij de kinderdoop
wordt gebruikt. Moge de kleine Pepijn eens komen tot dit
nieuwe leven met Christus, en jullie Christiaan en Catinga
wijsheid en trouw toegewenst bij de geloofsopvoeding van
jullie kind.

Permanente Educatie
In het kader van de door de PKN verplicht gestelde
‘permanente Educatie’ ben ik nu begonnen met een cursus
van drie dagen ‘Ouderenpastoraat’, op 8 en 22 april en 6
mei aan de Christelijke Hogeschool te Ede.

Pater Frans van der Lugt
Net voordat ik deze kopij van Op Weg wilde afsluiten
hoorde ik op het journaal dat de Nederlandse pater Frans
van der Lugt, die al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw in
Syrië werkte en uit solidariteit met de Syrische bevolking in
de belegerde stad Homs blééf, ook al mocht hij vertrekken,
vandaag (7 april) lafhartig vermoord is. ‘Het Syrische volk
heeft mij zoveel gegeven; als het Syrische volk nu lijdt, wil ik
delen in hun lijden en hun pijn’ - zo bleef deze moedige
Jezuïetenpater op zijn post en deelde hij in het lijden van de
bevolking van Homs. In een preek van 9 februari jl. over de
zaligsprekingen van Jezus heb ik hem nog genoemd als een
moedig getuige van de Heer. Moge de hemelse vrede zijn
deel zijn! En laten wij blijven bidden voor de Syrische
bevolking, die zo vreselijk lijdt: Kyrie Eleison.
Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet, en
Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof.

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie en ZWO
Paasgroetenactie
Zondag 13 april houden wij de jaarlijkse Paasgroetenactie.
U kunt een kaart kopen voor €1,50 en voorzien van alleen
uw naam. Wij doen de kaart voor u op de post. De kaarten
gaan naar gevangenen in binnen- en buitenland die vaak in
een uitzichtloze positie leven. Het is een paasgroet van onze
PGL met de mededeling dat Christus waarlijk is opgestaan.
Via de nieuwsbrief van Kerk in Actie vernamen we dat het
de mensen elk jaar weer goed doet om een bemoedigende
groet te ontvangen. Er zijn inmiddels tienduizenden kaarten
verkocht. Zo kunnen gedetineerden, mensenrechtenorganisaties en activisten ook dit jaar weer ervaren dat er
met hen meegeleefd wordt.

Collectes
Zondag 13 april: Collecte Kerk in Actie Totale Werk - Sta
stil bij droogte in Burkina Faso
Centraal staat de christelijke organisatie ODE, partner van
Kerk in Actie, in Burkina Faso. Door extreme droogte
mislukt de oogst in Burkina Faso al jaren. Hierdoor lijden
veel mensen honger, want 80% van de bevolking leeft er
van de landbouw. Onder de naam ODE werken tien kerken
samen aan duurzame landbouw en organisatie van boeren.
Zij ondersteunen de boeren zodat zij betere prijzen krijgen
voor hun producten. Dankzij irrigatie, waterputten,
zaaigoed, meststoffen en microkredieten, bijvoorbeeld voor
het opzetten van kleinschalige bedrijven, hebben ze al veel
boeren en boerinnen blijvend geholpen. Hierdoor is er voor
de gezinnen voldoende geld voor voedsel, gezondheid en
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onderwijs. Op deze palmzondag vragen wij uw bijdrage
voor de gezinnen in Burkina Faso en andere projecten van
Kerk in Actie. Kom in beweging… en geef voor het werk
van Kerk in Actie. Uw steun is nodig.
Witte Donderdag 17 april: We vieren in de avonddienst het
Heilig Avondmaal. Het is inmiddels gebruikelijk dat de
collecte dan bestemd is voor Heart4Children, het
kinderdorp in Oeganda.
Zondag 20 april: Collecte JOP Pasen - laat van je horen!
Met Pasen is de landelijke collecte bestemd voor JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het is het verlangen van JOP, en van de jeugdwerkers die
JOP ontmoet, dat elk kind zich geliefd weet door God.
Daarom zet JOP zich in voor aansprekend jeugdwerk met
inspirerende activiteiten en materialen.
Met Pasen breekt een nieuwe morgen aan en is het tijd om
van je te laten horen: voor iedereen is er het goede nieuws
van Jezus’ opstanding. In het jeugdwerk kunnen kinderen
en jongeren ontdekken wat dit goede nieuws en wat
geloven voor hen betekent. Dat vraagt om een bijdrage van
iedereen. Daar hebben we elkaar, jong en oud voor nodig.
Zonder uw steun kan JOP dit werk voor kinderen, jongeren
en de jeugdwerkers niet uitvoeren. We bevelen de collecte
van harte bij u aan!
Namens ZWO en Diaconie,
Jorico Notenboom.

Overige berichten
Paas-zingen op het kerkhof
Paasmorgen - na al het verdriet en lijden van Jezus, wat we
geprobeerd hebben mee te beleven op witte donderdaggoede vrijdag en stille zaterdag, breekt op zondag de
feestmorgen van de opstanding van Gods zoon aan.
We nodigen u/jou uit om met ons op de herinneringsplek
bij uitstek van onze ons voorgegane geliefde doden, samen
de jubel te laten horen over de overwinning op de dood
door Gods opgestane zoon Jezus.
We willen dit doen om 9 uur op het kerkhof, waarna er
gelegenheid is om ev. aan het Paasontbijt mee te doen en
daarna om 10 uur de Paasdienst zal beginnen.
Wim Groot.

Verjaardagen 70+
Van harte gefeliciteerd
12 april
14 april
20 april
24 april

mevr. G. van Rijn-van Andel
zorgcentrum 'Woudsoord', Weteringpad
3 kamer 106, 2481 AS Woubrugge
mevr. K.Kort-van Tuijl
Cederplein 46, 2451 XV Leimuiden
mevr. J.H. van den Berg-Storm
Acacialaan 46, 2451 XZ Leimuiden
mevr. W.M. Moret
Cedeplein 44, 2451 XV Leimuiden

Terugblik solidariteitsmaaltijd
Een terugblik op de gezamenlijke solidariteitsmaaltijd 3
april j.l. waaraan ruim 80 mensen hebben deelgenomen.
Met elkaar hebben we soep en brood gedeeld. Een sobere,
maar wel smaakvolle en gezellige maaltijd. Het was fijn om
deze maaltijd gezamenlijk met de voorbereidingsgroep van
de solidariteitsmaaltijd te organiseren. De bijdrage voor
deze maaltijd komt ten goede aan de vastenactie ‘Bouwen
aan een huis in Sierra Leone’ en heeft het mooie bedrag van
€ 500,- opgebracht. Alle deelnemers en
gevers hartelijk dank!

Vooruitblik gezamenlijke maaltijd
De volgende gezamenlijke maaltijd is al
weer in ’t zicht, namelijk op donderdag 1
mei a.s om 18.00 uur in De Ontmoeting.
U kunt zich hiervoor aanmelden vòòr 28
april bij: Agnes Hogeboom tel. 509633
en Jeannette Meijer tel. 507551.
Namens de voorbereidingsgroep gezamenlijke maaltijden,
Jeannette Meijer.

Bestaat God?
Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen
en zijn baard te laten trimmen. De kapper ging aan de slag
en er ontstond een goed gesprek. Ze spraken over alles en
nog wat. Toen ze uiteindelijk op het onderwerp "GOD"
kwamen, zei de kapper: "Ik geloof niet dat God bestaat "
"Hoe komt u daarbij"? vroeg de klant.
"Nou je hoeft maar de straat op te lopen om te zien dat
God niet bestaat, vertel mij dan maar eens waarom er
zoveel zieken zijn, en zoveel kinderen die in de steek zijn
gelaten. Als God bestond, zou er niet zoveel ellende,
oorlogen, lijden of pijn zijn in de wereld. Ik kan me geen
liefdevolle God voorstellen die al die dingen zou toelaten.
De klant liet het even bezinken, maar antwoordde niet
omdat hij er geen discussie over wilde beginnen.
De kapper maakte zijn werk af en de klant verliet de winkel.
Op straat zag hij een man met lang, smerig en slordig haar
en een ongetrimde baard. Hij zag er vies en onverzorgd uit.
De klant draaide zich om, stapte de kapsalon opnieuw
binnen en zei tegen de kapper: "Zal ik u eens wat vertellen:
kappers bestaan niet."
"Hoe kunt u dat nu zeggen?" vroeg de kapper verbaasd. "Ik
ben hier en ik ben een kapper. een ik heb u net geknipt!"
"Nee!" riep de klant uit. "Kappers bestaan niet, want als ze
wel bestonden zouden er geen mensen met vies, lang haar
en ongetrimde baarden zijn, zoals die man daarbuiten."
"O, maar kappers bestaan wel! Alleen komen sommige
mensen gewoon niet naar ons toe. "Precies!" viel de klant
hem bij. "Dat is het hele eieren eten! God bestaat ook!
Maar mensen gaan niet naar Hem toe en zoeken Hem niet.
Daarom is er zoveel pijn, verdriet en ellende in de wereld".
Het bovenstaande heb ik gelezen en vond ik de moeite
waard om het door te geven.
Piet Rietdijk Sr.
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Berichten van het Missionair Team
‘Burgemeester bezoekt Open Huis’
Wist u dat …. woensdagmorgen 2 april j.l. de burgemeester
onverwachts het Open Huis in de Ontmoeting bezocht
heeft? Wat een verrassing! En weet u wat haar reactie was?
“Ik was blij verrast te zien dat er zo veel mensen waren die
gebruik maken van de gelegenheid om elkaar te spreken in
een gezellige omgeving. De ontmoeting doet zo recht aan
haar naam! Het is een prachtig initiatief dat naar ik hoop
ook in andere kernen overgenomen zal worden. Ook hoop
ik dat mensen elkaar op deze ochtenden zullen inspireren
en verder helpen. Ik noemde het al even in mijn woordje:
samen een scootmobiel tocht maken, of elkaar voorlichting
geven over een onderwerp dat niet bij iedereen bekend is,
zoals het gebruik van internet of een I pad. Enfin: de
mensen moeten dat zelf bedenken en er energie in steken.
Het was goed te zien dat er weer vrijwilligers bij waren die
de koffie verzorgden. Ik hoop dat het ook een bredere
groep mensen aan zal gaan trekken, zoals bijvoorbeeld
mensen uit het buitenland die de taal nog niet goed
machtig zijn en (te) veel alleen thuis zitten. Kortom: ik ben
enthousiast en wens de initiatiefnemers veel succes!”
Met vriendelijke groeten,
Marina van der Velde-Menting,
Burgemeester Kaag en Braassem.

Initiatieven
Het idee van het ‘Zomerpalet’ (onderdeel van de Stiwo) om
in de zomer een keer tijdens het Open Huis een notaris uit
te nodigen die allerlei informatie kan geven over erfrecht is
één van de initiatieven die goed aansluit bij de ideeën van
de burgemeester. Uiteraard staat voorop dat de mensen bij
de koffie alle gelegenheid moeten hebben elkaar eerst te
kunnen spreken en zal de informatie van de notaris de
tweede helft van de morgen gegeven worden. Het ziet er
dan als volgt uit: 10.00 – 11.00 uur koffie en ontmoeting 11.00 – 11.45 uur informatie van de notaris en
gelegenheid om vragen te stellen. De exacte datum volgt
later.

BOEKSPOT, Leenboeken
Verder is de Boekspot met de uitleenboeken een prachtige
manier voor ontmoeting en verdieping. De zelfingebrachte
boeken zijn vaak favoriete boeken van de bezoekers die zo
mogelijk voorzien worden van een inlegkaart waarop staat
waarom je het boek aan een ander zou willen aanbevelen.

BOEKSPOT, De boekentafel
SELA ‘Via Dolorosa’: Raakte het lied ‘Via Dolorosa’ van Sela
u ook zo tijdens de dienst van afgelopen zondag? Het was,
om zo te zeggen, echt een kippenvel moment. De cd van
Sela kwam uit in 2012 en bevat nieuwe liederen om alleen
naar te luisteren en om samen te zingen. De eigentijdse
teksten voeren je mee langs de hoogte- en dieptepunten
van het Paasfeest. Een echte aanrader voor de tijd van
Pasen! Bestellen kan bij de Boekspot of via
pverschoof@filternet.nl

blad 5 van 7
Netwerkers
Het Open Huis en de Boekspot zijn vanuit het missionaire
werk van de protestantse gemeente Leimuiden ruim een
jaar geleden gestart. Waarom eigenlijk?
Het heeft te maken met missie. Met gezonden zijn. Als
protestantse gemeente zijn we er niet alleen voor onszelf.
Geen gesloten kring, maar een gemeenschap die
uitnodigend is. Naar buiten gericht, in getuigenis en dienst.
In woord en in daad. Het Evangelie is tè kostbaar om alleen
voor jezelf te houden. Je gunt anderen het goede nieuws
over Jezus Christus.
Maar dat naar buiten gericht zijn in woord en daad gaat
niet vanzelf.
Mensen in onze omgeving zien het kerkgebouw,
ontmoeten daar mensen die geloven. Dat geeft een indruk.
Positief of negatief. Je hoeft je dus niet af te vragen of je
een missionaire gemeente bent, je bent het al. Dat kan
ontspannen. Wel blijft de vraag: hoe dan?
In de 1ste plaats vraagt het een open hart voor de Geest
van God. Samen zoeken naar visie, dromen dromen,
gezichten zien. Opnieuw het verlangen en verwachten van
God. De hoop hervinden.
Hoe kun je vervolgens dan die brug slaan naar mensen die
niet betrokken zijn bij de gemeente van Christus?
Als je toetreders tot de kerk vraagt wat voor hen
doorslaggevend was, is het altijd: relaties. Het gaat niet om
aantrekkelijke cursussen of mooie programma’s, hoe
belangrijk ze ook zijn. Het gaat niet om laagdrempelige
vieringen, mooie folders, hoewel het allemaal wel
ondersteunend kan zijn in de relaties die gelegd zijn.
Het hart van de gemeente klopt in dè netwerken, in hèt
netwerken van jou zelf.
Jij bent het visitekaartje, de ambassadeur (of hoe je het zelf
maar noemen wilt) en met jou uitnodigende stijl kan het
Evangelie ter sprake komen als troost, houvast en
inspiratiebron in het leven. Niet dwingend of opgelegd,
maar gastvrij en gunnend.
In relaties leggen en onderhouden komt je hele persoon
mee. Het gaat om ontmoetingen waarin mensen hun leven
met elkaar delen. Bij de maaltijd, in huiselijke sfeer, in de
ontmoetingsruimte, in echt contact over alles wat je
bezighoudt.
Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 2:8: In die gezindheid,

vol van liefde voor u, waren we niet alleen bereid u te laten
delen in Gods Evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo
dierbaar was u ons geworden.
Persoonlijke ontmoetingen waarin je achter je neus
vandaan komt. Waarin je durft te delen wat er in je leeft,
aan vragen, vreugden en zorgen. Waarin ruimte is voor de
ander, zijn twijfels, vragen en kracht. Op een geschikt
moment kun je heel ongedwongen God ter sprake brengen.
De meeste van ons zijn van een generatie die niet echt
geleerd heeft op een persoonlijke manier over geloof te
praten. Geloof was een zaak van de juiste antwoorden
leren, niet een ontmoeting of een relatie. Het verlangen
naar gesprekken rond zingeving en geloof is er wel.
Helemaal in deze tijd. Tegelijk voelen we ons vaak
sprakeloos, durven we niet, voelen we onze onmacht.
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Als gasten en nieuwkomers vragen gaan stellen is het van
belang dat we onze eigen schaamte voorbij gaan en bereid
zijn het gesprek wel te voeren. Dat betekent niet dat de
antwoorden op een plank klaar liggen. Het betekent dat je
iets mag laten zien van je zelf, wie ben je, wat is jouw
levensbron in het leven?
Hartelijke groet van het missionair team,
en dat er maar veel mooie ontmoetingen mogen volgen.

Agenda

Zo. 20 april
Zo. 20 april

Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831 - E-mail:
ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Do. 1 mei
Woe. 7 mei

Paasontbijt
08:45 uur, De Ontmoeting
Paaszingen op kerkhof
09:00 uur, Algemene Begraafplaats
Gezamenlijke maaltijd
18:00 uur, De Ontmoeting
Wijkcontactavond wijk 1
(i.p.v. di. 7 mei als vermeld in uitnodiging)

Geen mededelingen.

WIJKCONTACTAVOND
De uitnodigingen zijn inmiddels rondgebracht en de eerste aanmeldingen zijn binnen.
Nu staat er op de uitnodiging van wijk 1 (Willy Piet) een storende fout. De avond is niet op dinsdag 7 mei maar op
WOENSDAG 7 MEI.
U kunt zich opgeven voor deze avond bij de wijkouderling. De uitnodigingen worden niet bij u opgehaald, zoals staat vermeld.
Met hartelijke groet, namens de wijkouderlingen, Jan Schoenmaker.

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info @pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl
Predikant
Jongerenwerker
Koster
Kerkenraad
Col v. Kerkrentm.
Col. v. Diakenen
Collectebonnen
ZWO

OpWeg redactie

Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek@hotmail.com, JOP Jongerenwerker
Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, e-mail: koster@pgleimuiden.nl
Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Annie Rietdijk-van der Plas (scriba) tel 508398 scriba@pgleimuiden.nl
Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Piet Vroonland (secr), tel. 508831, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl-Jorico Notenboom(secr.),tel. 507919, diaconie@pgleimuiden.nl
Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl, vooraf te voldoen per bank t.n.v.
Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551
Johan Schuuring (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

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)
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Bijlage

Op paaszondag, 20 april, wordt weer een heerlijk paasontbijt
georganiseerd.
Iedereen is van harte welkom!
We zullen starten om 08.45 uur.
Zaal open om 08:30 uur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik kom/ wij komen graag naar het paasontbijt!

Naam:

..............................................................................................

Aantal personen:

..............................................................................................

Graag vóór vrijdag 18 april inleveren op Dennenlaan 24 (Wanda Vissers) Je kunt ook een email sturen naar
koster@pgleimuiden.nl of je gegevens invullen op de flyer in de Kloostergang van De Ontmoeting.

