Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Ophra Winfrey:
‘Wat maakt ons gelukkig?’
‘Eén van de tien melaatsen, die zag dat hij door
Jezus genezen was, keerde terug en loofde God
met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om
Hem te danken’.
Lucas 17:15,16a
Onlangs was er op de TV een programma van de
bekende Amerikaanse presentatrice Ophra
Winfrey. De vraag die in deze uitzending centraal
stond was: ‘Wat maakt ons gelukkig?’
Er werden allerlei dingen genoemd die ons gelukkig
maken kunnen.
Maar als één van de belangrijkste redenen om
gelukkig te worden of te blijven noemde Ophra
Winfrey: dankbaarheid.
Letterlijk zei ze: ‘It is gratefullness that makes us
happy’- ‘Het is dankbaarheid, waardoor wij
gelukkig worden’.
Ik vond dat een boeiende gedachte.
Is er inderdaad misschien niet soms weinig
geluksgevoel in ons leven, omdat er misschien ook
weinig dankbaarheid is?
In het evangelie lezen wij over een ontmoeting van
Jezus met tien melaatse mensen.
Zij roepen: ‘Jezus, heb medelijden! Kyrië, eleison!’
En dat gebeurt! Al deze melaatse mensen mogen
genezing ervaren.
Maar slechts één keert terug, een Samaritaan, een
buitenstaander.
Bij hem is het niet alleen het gebed, het ‘Kyrië’, nee,
er klinkt daarna ook het Gloria: ‘Hij loofde God met
luide stem en viel neer aan Jezus’ voeten om Hem
te danken’.
Negen van de tien melaatsen vergaten God,
vergaten Jezus, alles wat zij van Hem hadden
ontvangen.
Hoe is dat bij u, bij jou?
Maar één man keerde terug met een hart vol
dankbaarheid.
Hoe gaan wij door het leven, als die éne, met een
dankbare levenshouding?
Als je er goed over nadenkt - wat zijn er niet een
kleine én ook grote dingen waarvoor wij dankbaar
mogen zijn.
En helemaal: je mag dankbaar zijn voor Jezus
Christus, voor wie Hij is, voor wat Hij heeft gedaan,
in zijn lijden en sterven, zijn dood en verrijzenis, ook
voor jou.
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Het mooie is: met zo’n dankbare levenshouding ga
je steeds méér oog krijgen voor wat je allemaal
ontvangt.
Zo’n dankbare levenshouding is ook een keuze.
Henri Nouwen schrijft: ‘Hoe meer wij kiezen voor
dankbaarheid, hoe minder moeite het ons kost om
redenen tot dankbaarheid te zien, alle dagen,
overal om ons heen. Dankbaarheid brengt
dankbaarheid voort.’
Daarom zingt de Kerk het met de woorden van
Gezang 71:3:
Heer, als wij, melaats van harte,
tot U roepen uit de verte
en Gij zegt: `gaat heen, wordt rein'.
laat ons als die ene zijn.
Laat de dank in onze monden
woorden vinden voor het wonder.
Laat ons lovend tot U gaan
om wat Gij ons hebt gedaan.

Kerkdiensten

ds. Verschoof

Zondag 10 november
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. J. van Wallinga
uit Leiderdorp
Ouderlingen Jan Schoenmaker
Gastheer
Pieter Meijer
Collecten
Voedselbank Kaag&Braassem (1)
en Dankstondcollecte (2)
Organist
Henk de Jong
KN-dienst
Josina Vonk
Na de kerkdienst is er koffiedrinken

Zondag 17 november

VIERING HEILIG AVONDMAAL

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Gastvrouw
Collecten
Organist
KN-dienst

Ds. J. Verschoof
Leen van der Sar

Petra Verschoof
Heart4Children
(Avondmaalscollecte) en erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Clara de Ruiter

Zondag 24 november
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. J. Verschoof
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Uit de pastorie, Kerklaan 60
Uit de gemeente:

Graag weer even wat nieuws vanuit onze kerkelijke
gemeente.

Rond de kerkdiensten:

- Zondag 3 november jl. mochten wij getuige zijn van de
bediening van de heilige doop aan Kayleigh Lydia van
Nieuwpoort. Mooi dat wij met zovelen daarvan getuigen
mochten zijn. Een goed gevulde kerk doet iedereen goed!
Met deze doopbediening is ook het originele doopvont
weer in gebruik genomen, ook dat een bijzonder
moment. Het belangrijkste is echter natuurlijk toch: de
doop zélf, als teken van Gods trouw en liefde in zijn Zoon
Jezus Christus ook voor de kleine Kayleigh. Moge onze
levenshouding een positieve uitstraling zijn voor de
kinderen en jongeren in onze gemeente. De kinderen van
de kindernevendienst hadden voor de doopouders een
mooie doopakte gemaakt, leuk!
- Woensdag 6 november vierden wij dankstond, na een
gezellige maaltijd voor iedereen. Wat dat betreft steeds
weer hulde voor de kookgroep en hun hulptroepen, want
ook zó kunnen wij gemeente van Christus zijn in en voor
ons dorp.
Wat betreft de dankstond: een goede gewoonte om
midden in de (werk)week bijeen te zijn om de HEER te
danken voor al zijn gaven en Hem te bidden voor alle
vragen en zorgen die er zijn, voor werkenden en
werkzoekenden. Wij luisterden naar de ontmoeting van
Jezus met 10 melaatse mannen die allemaal door Hem
genezen worden - maar 9 van de 10 komen niet meer
terug. Wat vinden veel mensen vanzelfsprekend terwijl
het toch een goede gave van God is, waarvoor wij Hem
van harte mogen danken!
- Zondag 17 november a.s. hopen wij weer de maaltijd
van de Heer te vieren. Wij worden allen door de grote
Gastheer Jezus Christus uitgenodigd om bij Hem aan
tafel aan te zitten, Hij deelt met ons brood en wijn, Hij
schenkt ons genade en leven en verzoening en wij mogen
dat aannemen in geloof. Laten wij allen die uitnodiging
met vreugde aannemen, u, jij komt toch óók?
- Zondag 24 november a.s. is het de laatste zondag van
het kerkelijk jaar. Hierover leest u na dit gemeentenieuws
een apart artikel.

Moldavië-team zondag 3 november in de kerk:

Zondag 3 november jl. waren de jongeren van het
Moldavië team uit Leimuiden en Andijk bij ons in de kerk.
Deze
zomer
hebben
zij
kindervakantieweken
georganiseerd voor kinderen in één van de armste landen
in Europa, Moldavië. Zij zijn ook financieel royaal
ondersteund door onze kerkelijke gemeente en gaven na
afloop van de dienst in zaal 1 en 2 een mooie en
professionele presentatie van alles wat zij hadden gedaan
en beleefd. Fijn dat er zoveel mensen naar de presentatie
kwamen. Volgend jaar gaat er ook weer een team naar
Moldavië, dus u hoort er zeker meer van!

Ds. Jelis Verschoof
Zieken:

Piet Vroonland (Peppelhof 12), die al lange tijd verblijft in
Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadenseweg 55,
2351CP, Leiderdorp, 2de étage A3, is nu gelukkig echt
begonnen met revalidatie. Hoewel dat misschien best
nog wel een lang proces zal zijn, is het toch een stap
vooruit.
Tiny Treur-Domburg (Vriezekoop 35 B), die na een
geslaagde operatie weer naar huis kon, moest na enige
dagen toch weer terug naar het ziekenhuis in Leiderdorp
vanwege ontstane complicaties. Na zo nog anderhalve
week in het ziekenhuis te hebben gelegen kon zij deze
week gelukkig weer naar huis, nu hopelijk definitief.
Om veel sterkte en kracht, kracht lichamelijk en kracht
van omhoog bidden wij voor alle gemeenteleden en hun
geliefden die gezondheidsproblemen hebben.

Jubileum:
Op DV woensdag 13 november a.s. hopen Cees en
Corrie Horsman-Cardol (Drechtkade 5a) hun 50-jarig
huwelijksjubileum te vieren. De psalmist van Psalm 68
zegt: ‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil’ (vers 20). Wij wensen jullie als
gemeente een heel mooie dag toe, en nog vele
gezegende jaren samen met elkaar en allen die jullie lief
zijn.

Een digitaal abonnement op ‘Op Weg’?
Op Weg wordt op overal in ons dorp bezorgd, en naar ik
hoor door velen met interesse gelezen. Goed om dat te
horen. Misschien zijn er mensen, of misschien kent u
mensen in uw omgeving die ook geïnteresseerd zijn.
Zij kunnen gratis een digitaal (dus via de computer)
ontvangen. Ook een papieren editie is mogelijk, tegen
een geringe vergoeding. Geeft u als u dit hoort dit even
aan ons door? Ook zó kunnen wij als gemeente voor
iedereen in ons dorp iets betekenen.
Voor informatie ds. Verschoof, tel. 701081 en
ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
Tot zover dit korte gemeentenieuws.
Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Zondag 24 november a.s.
Laatste zondag kerkelijk jaar:
Over enkele weken, zondag 24 november a.s., is het in
het kerkelijk jaar dat de christelijke kerk kent weer de
‘laatste zondag van het kerkelijk jaar’.
Het kerkelijk jaar begint de eerste zondag van Advent, en
eindigt dan een jaar later op de zondag vóór de eerste
zondag van Advent.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar bestaat in
onze kerkelijke gemeente, net als ook in veel andere
kerken, de gewoonte dat de leden van de gemeente, die
in het afgelopen kerkelijk jaar zijn heengegaan, tijdens
een bijzondere kerkdienst nog een keer worden herdacht.
Zij worden dan bij name genoemd, en daarna wordt er
ter nagedachtenis aan hen een kaars aangestoken.
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Nog één keer klinken zo in het midden van de gemeente
hun namen en weten wij ons in herinnering en liefde met
hen verbonden.
Tenslotte wordt er nog een laatste kaars aangestoken
voor alle andere overledenen, die wij in ons hart willen
gedenken.
Ook zullen wij deze zondag aandacht besteden aan de
gedenkhoek die vanaf dat moment in gebruik genomen
wordt.
Deze weken hoop ik contact op te nemen met de familie
van gemeenteleden die dit kerkelijk zijn gestorven om
hen persoonlijk voor deze gedachtenis uit te nodigen.
ds. J. Verschoof

Looprichting viering heilig avondmaal
Nu wij als gemeente weer in de gerestaureerde
Dorpskerk mogen samenkomen wil ik u mede namens de
kerkeraard graag aangeven hoe bij de viering van de
maaltijd van de Heer de looprichting is om aan en van
tafel te gaan.

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen is het
volgende afgesproken:
•
de tafelouderlingen geven u de goede richting
aan.
•
de gemeenteleden die op de voorste rij zitten,
lopen als eerste naar achteren, door het pad dat
vrijgemaakt is tussen de gewone rijen stoelen en
de stoelen die aan de avondmaalstafel staan,
naar de ingang onder de toren.
•
bij de ingang onder de toren aangekomen lopen
zij tussen de rij stoelen aan de avondmaalstafel en
de tafel zelf naar voren, tot bij de liturgische tafel
waar de voorganger staat, en zo gaan zij zitten.
•
als de viering aan tafel voorbij is, gaat iedereen in
dezelfde richting weer terug: dus tussen de rij
stoelen aan de avondmaalstafel en de tafel zelf
terug weer richting de ingang onder de toren, en
vandaar weer terug naar hun plaats.
•
er zijn enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld als
iemand met een scootmobiel komt of als iemand
om medische redenen helemaal vooraan moet
zitten. Deze gemeenteleden zijn bij de kerkenraad
bekend, e.e.a. is met hen goed doorgesproken en
de koster zorgt ervoor dat zij bij de viering op de
voor hen geschikte plaats aan tafel kunnen.
•
mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd even
contact
opnemen
met
de
koster
of
ondergetekende.
Namens de kerkenraad, ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Lieve gemeenteleden,
Op zondag 10 november a.s. hoop ik voor het laatst als
voorganger in uw midden te zijn. In juli jl. wilde de
ouderling van dienst al afscheid van mij nemen, maar hij
was nog wat te vroeg, want er stond nog 1 dienst open.
Helaas heb ik aan het begin van het jaar besloten mijn
agenda leeg te preken en geen nieuwe diensten meer
aan te nemen. Dit besluit heb ik met pijn in mijn hart
(ook nog letterlijk!) genomen. Maar toenemende
gezondheidsklachten noodzaken mij te stoppen.
Op 28 januari 1979 ben ik voor her eerst in een
avonddienst in Leimuiden in de Oosterkerk voorgegaan.
In die jaren was de samenwerking Hervormd –
Gereformeerd nog nauwelijks van de grond gekomen.
Het was dan ook heel bijzonder dat men mij als
Nederlands-Hervormde voorganger had uitgenodigd.
Wellicht onbedoeld toch een aarzelend begin van Samen
op Weg in Leimuiden.
Ruim 34 jaar mocht ik als gastvoorganger dienst doen in
uw midden. In totaal gaat het om 107 kerkdiensten. Ik
kan u verzekeren dat ik mij al die jaren zeer welkom heb
gevoeld. Met veel plezier denk ik ook terug aan de
bijzondere diensten, zoals jeugd- en gezinsdiensten en de
oecumenische diensten met de Rooms-Katholieken.

Gelukkig bleek het later toch mogelijk om gezamenlijke
jeugddiensten met de Hervormden te houden. En de
ontwikkelingen zijn doorgegaan, waardoor het nu
mogelijk is om samen in de prachtig gerestaureerde
Dorpskerk de eredienst te vieren. Wie had dat in 1979
gedacht……
Lieve mensen, wees ervan overtuigd dat ik u zal missen,
al die vertrouwde gezichten en alle hartelijkheid.
Ik bid u Gods onmisbare zegen toe en met elkaar hopen
we een goede dienst te hebben.
Met een vriendelijke groet,
Joop van Wallinga
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Huwelijk

Hierbij wil u/jullie melden dat ik as zaterdag 7 december
in het huwelijk zal treden met Luz Flores Tellez.
Na een aantal jaar samengewoond te hebben en ook al
weer ruim 2,5 jaar een dochter (Carmen) te hebben,
hebben we besloten om dit nu ook definitief voor God
en ook burgerlijk te bevestigen.
De kerkelijke inzegening zal plaatshebben op zaterdag 7
december om 16.15 uur hier in Sucre in de
openluchtkerk La Gruta.
Voor wat betreft de burgerlijke bevestiging hebben we
nog geen definitieve datum cq tijdstip, maar onze wens is
om dit de vrijdag ervoor (6 december) en dan bij ons
thuis plaats te laten hebben.
Op zondag 8 december hebben we dan vervolgens om
11.00 uur de Misa de Salud.

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

Verhuisd
Joost Meijer,
van Hofstraat 1BS
naar Lucasbolwerk 18, 3512 EH
eveneens in Utrecht

Gedoopt 3 november 2013
Kayleigh Lydia,
dochter van
Rob en Patricia van Nieuwpoort-Koning,
Sluiskolk 11

Omdat hier in Bolivia een protestantse kerk niet echt
bestaat, zal de kerkelijke inzegening katholiek zijn.
Hoewel de pastoor al een aantal keer gevraagd heb of ik
niet katholiek wil worden heb ik dit telkens ontkennend
beantwoord.

Spiritualiteit en Geloof

De tekst op onze trouwkaart is de volgende: ((vrije)
vertaling uit het Spaans)
God gaf ons de mogelijkheid om elkaar te kennen en van
elkaar te houden en hierdoor vragen we (aan God) of hij
Ons Huwelijk wil zegenen en dat de liefde voort mag
duren in onze levens, welke begint op deze dag.

Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat de
belangstelling bij mensen voor allerlei niet-religieuze
vormen van spiritualiteit al jaren groeiende is. Dit terwijl
het kerkbezoek en de (actieve) belangstelling voor het
Christelijk geloof al jaren afneemt.
Vanuit het Missionaire Team is de gedachte ontstaan dat
het goed zou zijn dit verschijnsel aan de orde te stellen in
een workshop, zodat verschillende inzichten en ideeën
aan de orde kunnen komen.
We willen tijdens de workshop op een positieve manier
aan de deelnemers inzicht geven in hoe we het Christelijk
geloof in Leimuiden gestalte geven en hoe we dat
persoonlijk ervaren. Maar ook dat er ruimte is voor
verschillen.
Wilt u meepraten over dit onderwerp of er iets over
leren, meldt u dan aan bij Joost Siereveld, die de avond
zal leiden. Het kan mondeling, telefonisch (06-5497
4529) of per E-mail: Joost.siereveld@gmail.com. De
toegang is gratis. Er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor de koffie. Graag aanmelden vóór 25
november a.s.

Na mijn operatie afgelopen mei in Nederland is het een
aantal
maanden
goed
gegaan
zonder
hartritmestoornissen. Alleen vorige maand (1 oktober)
had ik ineens weer problemen en ben een dag
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Mijn hartritme
was weer veel te hoog en ook nog eens onregelmatig.
Na een ruime halve dag en m.b.v. medicijnen is mijn
hartritme weer genormaliseerd. Sindsdien neem ik
medicijnen om mijn hartritme goed te houden en sta ook
onder regelmatige controle van cardioloog en zijn er
geen problemen meer geweest.
Voor het overige gaat het hier in Bolivia goed en ook met
Carmen gaat het goed. Ze is voor Boliviaanse begrippen
erg lang en stevig.
tot een volgende keer
groet, Gertjan van den Berg

Dankstondcollecte, zondag 10 november 2013
Iedere zondag is de tweede collecte bestemd voor onze
kerk. Zondag 10 november a.s. is dat, traditioneel in het
teken van Dankstond , de zogeheten 'Dankstond
collecte'. In het bijzonder wordt deze collecte van harte
door de kerkrentmeesters bij u aanbevolen. Zoals u
bekend, is deze inzameling een aanvulling op de
benodigde inkomsten om als kerkgemeente te kunnen
blijven fungeren. Mogen wij weer op gulle bijdrage voor
deze collecte rekenen? Bij voorbaat zegt het College van
Kerkrentmeesters u daarvoor hartelijk dank!
Het College van Kerkrentmeesters

Vriend of vijand?

Workshop 28 november in ‘De Ontmoeting’, aanvang
19.30 uur
Thema:
Spiritualiteit en Geloof
Vriend of vijand?

Gemeentevergadering
november a.s.

op

woensdag

13

Op woensdag 13 november a.s. wordt u allen
uitgenodigd voor een gemeentevergadering om 20.00
uur in de Ontmoeting. Op deze avond zullen de
jaarrekeningen en de begrotingen van het College van
kerkrentmeesters en van de diaconie worden besproken.
Ook hoopt de kerkenraad dat decharge van de
bouwcommissie kan plaatsvinden. Na de pauze zal dhr.
Cees Kempenaar op uitnodiging van de diaconie
informatie geven over het werk van Oikocredit. Na
afloop is er gelegenheid om nog even met elkaar na te
praten bij een hapje en een drankje.
De stukken voor deze vergadering liggen a.s. zondag
voor belangstellenden in de kloostergang en kunt u per
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mail opvragen via e-mailadres scriba@pgleimuiden.nl.
De kerkenraad hoopt u op 13 november a.s. te
ontmoeten.
Namens de kerkenraad, Annie Rietdijk.

Agenda

Wo 13 nov

Verjaardagen 70+
Van harte gefeliciteerd

Zo 17 nov
Ma 18 nov

09 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
13 nov.
14 nov.
15 nov.

mevr. G. Kooij-Brussen,
Scholekster 4, 2451 VM Leimuiden
dhr. C.M. Horsman,
Drechtkade 5a, 2451 AX Leimuiden
dhr. B. Kanters,
Rembrandt van Rijnsingel 164,
2371 RJ Roelofarendsveen
mevr. A. Wallet-Elenbaas,
dr. Stapenseastraat 32,
2451 AD Leimuiden
dhr. T. Vogelaar,
Cederplein 6,
2451 XS Leimuiden
dhr. E.G. Snellink,
Meerewijck 3, 2451 XE Leimuiden
mevr. K. Noordijk-Boezaard,
zorgcentrum 'Jacobus',
Saskia van Uylenburglaan 1,
kamer 202, 2377 CR Oude Wetering

Oliebollenactie 2013.

Beste mensen,
De herfst heeft zich inmiddels aangekondigd met
stormen en hevige buien, het einde van het jaar nadert
en het oliebollenbakvirus begint al weer de kop op te
steken.
De vergunning bij de gemeente Kaag en Braassem om bij
de Ontmoeting onze kraam te plaatsen, voor de verkoop
van de heerlijke bollen en beignets, is in behandeling.
Aad Treur, Joost Boot en Piet Rietdijk hebben de nieuwe
locatie bekeken en een mix-rijs-en inpakruimte
gevonden.
De dagen waarop gemixt, gebakken, geschild, ingepakt
en schoongemaakt wordt zijn:
maandag 30 december en dinsdag 31 december.
De vaste groep medewerkers ontvangen een mail.
Hoort u nog niet bij deze groep maar wilt u dit jaar ook
van de partij zijn dan delen wij u
graag in.
Meldt u aan zo mogelijk per email bij:
Piet en Annet Rietdijk,
Email rietdijkp@kpnplanet.nl
Tel. 509747

Do 21 nov
Za 23 nov
Iedere
woensdag
Wo 28 nov

20.00 uur in de Ontmoeting
gemeentevergadering
Kinderdienst in de Woudse Dom
(zie verderop in de OpWeg)
19.30 uur Goede Herderkerk Alphen
Kerk en Israel
19.30 uur in de Ontmoeting
filmavond
Excursie Petra
(zie verderop in de Opweg)
10.00 – 11.30 uur
bezoek
de
boekspot
in
de
ontmoeting
19.30 uur in de Ontmoeting
workshop spiritualiteit en geloof

Nieuws van ZWO en Diaconie
Huwelijk

We kregen bericht van Gertjan van den Berg uit Sucre
Bolivia, dat hij op 7 december 2013 as. trouwt met zijn
Luz Flores Tellez. U kunt Gertjan en Luz gelukwensen via
de mail berggertjan@hotmail.com. Sommigen van u
hebben wellicht het adres van zijn ouders en daar kan
natuurlijk ook een kaartje naar toe. We wensen Gertjan
en Luz samen met hun kinderen veel geluk. Gertjan
schreef ook dat
hij weer last hand van
hartritmestoornissen. Gelukkig gaat het met goede
medicijnen weer goed.

Agreds in Ghana

In de vorige OP WEG hebt u kunnen lezen over het
projekt Irpañani in Bolivia. Deze keer zullen we schrijven
over het project Agreds in Ghana (Lifeline Child
Response Programma van de dienst Steun en
Ontwikkeling
van
het
Assemblies
of
God
kerkgenootschap). Het gaat om de opvang van meisjes,
die opgespoord worden en opgevangen worden. Veel
meisjes komen ondervoed bij het centrum aan of hebben
ziektes onder de leden. Velen zijn getraumatiseerd en
hebben begeleiding nodig. Er is niet alleen opvang , maar
de meisjes keren terug naar de dorpen waar ze vandaan
komen met een voltooide beroepsopleiding en een setje
handgereedschap. Een goed voorbeeld is Rebecca. Zij
werd gered op de markt. Als wees kreeg zij met veel
uitdagingen te maken en kon haar opleiding niet
vervolgen. Toen Rebecca werd gevonden en ze haar de
gelegenheid gaven om naar Lifeline te komen greep zij
de mogelijkheid met beide handen aan. Zij wilde perse
een eigen zaakje beginnen. Zij heeft haar
vaardigheidstraining in het Lifecentrum afgemaakt en
kon aan het werk om een eigen inkomen te verwerven.
Rebecca is Lifeline dankbaar dat zij haar hebben
gemaakt wat zij heden ten dage is. Zij eindigt met “ ik
dank God met mijn hart en moge Hij u allen zegenen”.

Geld braderie weeskinderen Tanzania
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Alweer enige tijd geleden, juni 2013, was er in ons dorp
braderie.
Ook onze kerk had er een stand met groenten, plantjes
en een intekenlijst voor een verloting en terras voor
lekkere koffie. We hebben een mooi bedrag opgehaald
met elkaar. Twee weken geleden kregen we bericht dat
met ons geld een uitbreiding is gerealiseerd van de
verblijven van de weeskinderen. Er is nu ook een
eetkamer bijgekomen waar ze met elkaar gezellig
kunnen eten.

Wij worden heel erg bedankt voor onze bijdrage en men
is blij ons te kunnen vertellen wat er met ons geld is
gebeurd. Namens de kinderen en zusters: heel erg
bedankt!!!!!

Schoenendoosactie van Edukans

De Diaconie organiseert in samenwerking met P.C.
Basisschool 'De Schakel' de actie Schoenmaatjes van
Edukans. De kinderen vullen een schoenendoos met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een
simpele schoenendoos een onvergetelijk cadeau. De
schoendozen gaan naar kinderen op scholen, in
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor
straatkinderen in Ghana, Kenia, Malawi, Oeganda,
Albanië, Libanon, Moldavië en Irak.

Ook u kunt helpen!

De komende zondagen 10 en 17 november zal er een
doos in de kloostergang staan waarin u spullen kunt
doen die kinderen in ontwikkelingslanden leuk vinden
om te krijgen, zoals zeep, tandpasta, kam, spiegeltje,
pennen, schriften, gum, kleurboek, jojo, puzzeltje, een
knuffel
enz.
Deze spullen gebruiken we om evt. nog wat
schoenendozen aan te vullen of we bieden ze apart aan.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Oikocredit

Een laatste stukje informatie over Oikocredit. Dit keer
een stukje verslag van een vrijwilliger die een studiereis
heeft gemaakt naar een project in Senegal.
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“Het was een verbazingwekkende dag. Dit zeg ik uit de
grond van mijn hart. Ik heb in veel landen gereisd,
maar nooit heb ik gevoeld wat ik vandaag gevoeld
heb. We vertrokken al vroeg over een landelijke weg
naar de COPEX SUD in Bignona. COPEX produceert
biologische mango’s voor export en heeft een lening
van Oikocredit. Eerst werden we begroet door de hele
coöperatie. Een moment dat ik nooit zal vergeten.
Drummers drumden, handen klapten en stemmen
zongen. Sommigen hadden afstanden gereisd en in het
naburige dorp geslapen om erbij te zijn. Ik heb die dag
wel 300 handen geschud. We dansten mee of werden
in de dans getrokken!Na de ceremonie kregen we een
rondleiding door het nieuwe gebouw. Functioneel en
niet overdreven duur. De apparatuur is makkelijk te
repareren en onderdelen kunnen worden besteld uit
de hoofdstad Dakar. Vóór 2011 ging 75% van de
mango’s verloren bij gebrek aan afzet. De investering
van € 400.000 voor de nieuwe infrastructuur gaat
daarin verandering brengen!
Oikocredit heeft de coöperatie geholpen, in de eerste
plaats bij het vormen van partnerschappen in Europa
voor export. Daarnaast is het volledig betrokken
geweest bij de financiën en het opzetten van de
Coöperatie en het business model. Deze streek van
Senegal is een van de armste in West Afrika.
Investeringen zijn zeldzaam. Maar dat is Oikocredit:
gaan waar anderen het af laten weten!
Een koper voor de mango’s is gevonden in Nederland.
Hij verwacht dit jaar de eerste scheepslading van verse
en gedroogde mango’s. Dankzij Oikocredit en de
toewijding van zijn mensen ter plekke gloort er hoop
voor de kansarmen in Casamance.
Tijdens de gemeente-avond op 13 november zal Kees
Kempenaar een presentatie geven over Oikocredit. U
bent van harte welkom.

Collectes komende zondagen

Op 10 november collecteren we voor de Voedselbank
Kaag en Braassem.
Op 17 november is de avondmaalscollecte zoals
gewoonlijk bestemd voor Heart4Children in Oeganda. In
april is daar de bouw van het tweede deel van de lagere
school afgerond. Nu zijn ze begonnen met de
ontmoetingsruimte. Dit wordt een grote zaal die ze gaan
gebruiken als eetlokaal. Hier kunnen ook alle
bijeenkomsten plaatsvinden. Er zijn nu 125 kinderen en
straks in 2014 zijn het er 150. Verder kunnen ze deze
ruimte dan gaan gebruiken voor de Oegandese versie
van de citotoets. Over 2 jaar gaat de oudste groep al
naar de secundairy school, dat is de middelbare school
en daarvoor moeten ze dan examen doen. Daar is ook
een centrale ruimte voor nodig, want in Oeganda mogen
ze geen examen doen in een gewoon klaslokaal.
Het geld van de collecte zouden ze heel graag willen
besteden aan eettafels en banken. Ze willen 30 sets gaan
maken waarvan de kosten neerkomen op €3810,-. Helpt
u mee met een bijdrage hiervoor?
Namens de Diaconie en ZWO,
Jorico Notenboom en Johan Schuuring.

Op Weg 281

Bezoek de Boekspot en u krijgt
tot kerst bij uw aankoop een leuk
presentje!
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En verder zijn er nog veel meer uitgaven, voor ieder wat
wils,
over
koken,
kinderuitgaven,
symbolisch
bloemschikken, etc. Kom vrijblijvend een keertje langs.
De vrijwilligers geven u graag advies.

Met de maand december in het vooruitzicht heeft de
Boekspot tot kerst een variatie aan artikelen voor
Sinterklaas en Kerst in huis gehaald. Leuke kleine
cadeautjes
(o.a.
agenda’s,
cadeauboekjes,
hebbedingetjes), speciale kerstartikelen zoals kaarten,
kerststal, kerstcd, dvd, etc. en verder volgt hieronder een
greep uit de nieuwe boekencollectie:

Openingstijden: tijdens het Open Huis iedere
woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 en zondags na de
morgendienst.

Kerstverhalen
gekozen
door
Antoine
Bodar.
Kerstverhalen die ertoe doen. “De Kersttijd is de periode
waarin mensen eens te meer
nadenken over leven en
dood,
vriendschap
en
geborgenheid, vrede en
tevredenheid, onschuld en
zuiverheid. Mensenkinderen
die elkaar gunnen kunnen”,
aldus Bodar. Opgenomen
zijn,
naast
het
Kerstevangelie o.a. ook
verhalen
van
Tolstoj,
Tjechov, Gorki, Bomans,
Aafjes en Vonne van der eer.

Er zijn nog een paar plaatsen vrij in de tweede groep.
Aanvankelijk was er maar ruimte voor maximaal 25
mensen, maar door het grote aantal opgaven is na
overleg met het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden
besloten om nu tegelijkertijd twee groepen van max. 2 x
20 mensen te laten deelnemen aan de rondleiding van
een uur. Dat betekent een kleine prijsverhoging voor de
rondleiding (4,- i.p.v. 3,-). De rondleiding start 10.30 uur
(10.15 aanwezig zijn).
De mensen die met de bus gaan worden verzocht één
bus eerder te nemen, nl. die van 9.05 vanaf: Bushalte
Burg. Bakhuizenlaan, Leimuiden. Overstap in Alphen van
Qliner 370 naar lijn 169. Aankomst Leiden centraal:
09.54 uur. Dan nog 12 minuutjes lopen. Kosten
museum: Entree 9,50 + 2,50 toeslag speciale expositie
(museumkaart? alleen 2,50 toeslag). Na afloop (om half
één) eventueel gezamenlijke lunch aan de Rapenburg in
Leiden (7,50) te betalen in het restaurant. Daarna is er
gelegenheid om op eigen gelegenheid het museum
verder te bezoeken.
Zie voor informatie over de expositie: Op Weg 280.
Zie voor informatie over de groepsreis naar Jordanië
(incl. Petra) van 28 mei tm 4 juni ´14 de website
www.pgleimuiden.nl.
Opgeven kan bij
Petra (pverschoof@filternet.nl)
of telefonisch 0172 701081.

God van de gewone mensen van Emiel Hakkenes.
Hoe het geloof uit een gezin
verdween.
Ieder mens is een kraal aan een ketting die ons verbindt
met de generaties voor ons, aldus
een oud gezegde. Als Trouwredacteur Emiel Hakkenes voor het
eerst vader wordt, stellen zijn ouders
hem een confronterende vraag: zal
hij hun kleinzoon laten dopen? Zelf
komt Hakkenes hoogstzelden nog in
een kerk. De jonge vader staat met
zijn mond vol tanden: hoe kan het
dat God langzaam uit zijn l leven is
verdwenen?
Man wat bezielt je! door Henk Fonteyn.
Inspirerende verhalen over kracht en
kwetsbaarheid.
Hoe sta je als man in het leven? Hoe
geef je invulling aan je verschillende
rollen (echtgenoot, vriend, vader,
zoon)? Waar haal jij je inspiratie, je
bezieling
vandaan?
Henk Fonteyn (1954) studeerde
theologie in Utrecht en heeft eerder
gewerkt als PKN-predikant in het dorpje Tricht. Sinds
2001 is hij geestelijk verzorger bij de krijgsmacht. Hij
werd meerdere malen uitgezonden naar Bosnië en
Afghanistan.

EXCURSIE ‘PETRA, wonder in de woestijn’ te
Leiden op zaterdag 23 november (bijna vol!)

Filmavond in de Ontmoeting:
donderdag 21 nov.
'Chocolat'
(inclusief tijdens de pauze demonstratie en
proeverij met chocolaterie Rojé) .

Deze film vertelt het verhaal van de jonge moeder
Vianne Rocher die met haar dochter Anouk aankomt in
het fictieve Franse dorpje Lansquent-sous-Tannes. Daar
opent zij de kleine chocolaterie La Céleste Praline.
Viannes chocolade verandert door haar magie het leven
van de dorpelingen.
Plaats: De Ontmoeting, Dorpsstraat 51, Leimuiden Aanvang 19.45 uur (zaal open 19.30 uur).
Er is gelegenheid om de film na te bespreken (onkosten
consumpties 3 euro).

Op Weg 281
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Kerk en Israël

Op 21 oktober, de eerste avond van dit seizoen,
behandelde Mevr. Ds. Van de Beld het onderwerp hoe
Joden hun bijbel (ons Oude Testament) lezen en
verstaan. Ook werd duidelijk dat Jezus als Jood vol in die
traditie stond. Ongeveer veertig belangstellenden, onder
wie helaas te weinig uit Leimuiden, hadden een heel
interessante en leerzame avond.
De komende bijeenkomst op maandagavond
18 november zal ds. Van de Beld hier verder op
doorgaan. Kennis van de Joodse traditie maakt dat we
de Boodschap van Jezus beter zullen kunnen begrijpen.
Wie van ons wil dat nu niet?
Als de tijd het toelaat komt ook nog de plaats van Israël
in de christelijke traditie aan de orde.
De aanvangstijd is 19.30 uur
Locatie: de Goede Herderkerk,
ten Harmsenstraat 16
2406 TV Alphen aan den Rijn
Vragen of meerijden?
Eli Hoogendoorn, tel 507686

De gezamenlijke voorgangers van de plaatselijke kerken
verlenen hun medewerking.
Cock Zwaan zal het orgel bespelen en de samenzang
begeleiden. Ook zijn we zeer verheugd dat het
muziekkorps van het Leger des Heils hun medewerking
verleend.
De viering wordt gehouden in de Rooms Katholieke Kerk
St. Jan de Doper te Leimuiden op zondag 15 december
en begint om 19.00 uur.
Na afloop is er gratis koffie en thee en kunt u gezellig
even napraten met dorpsgenoten.
Wij nodigen u van harte uit om de Volkskerstzang met
ons mee te vieren.
De Oecumenische Werkgroep van Leimuiden en
Rijnsaterwoude.

“Hé, jij daar…..”

Volkskerstzang 2013

De Volkskerstzang trekt
jaarlijks vele dorpsgenoten
van alle gezindten
om samen zingend te
beginnen aan het feest van
Kerst.
In het samen zingen zien we
een verbondenheid over
kerkmuren heen.
Samen laten we zien dat
Kerstfeest in Leimuiden en
Rijnsaterwoude vooral gaat om de geboorte van Christus
en daarmee de vrede op aarde. We hopen op een
bijzondere avond.

Kinderdienst
Zondag 17 november in de Woudse Dom
te Rijnsaterwoude

Protestantse Gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden Predikant

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: ds. Hanneke Ouwerkerk
M.m.v. de kinderen van de Kindernevendienst
en Kidscat te Rijnsaterwoude
Piano: Mark Louter

E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

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 – telefoon 06-52322741 – p.vander.beek@hotmail.com – JOP Jongerenwerker

Koster

Wanda Vissers, tel 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, 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),tel507919, diaconie@pgleimuiden.nl

Collectebonnen

Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33, tel. 0172-532107, .penningmeester@pgleimuiden.nl vooraf te voldoen per bank tnv
Protestantse Gemeente te Leimuiden. Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551

ZWO

OpWeg redactie

Johan Schuuring (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De ‘Op Weg’ verschijnt twee wekelijks 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)

