Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Adieu God?
‘Jezus vroeg aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook
weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie
zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt
woorden die eeuwig leven geven…’
Johannes 6:67 en 68
Zaterdagavond is er dit najaar op de Evangelische
Omroep een programma dat heet: ‘Adieu God?’
Thijs van den Brink gaat in dit programma in
gesprek met een aantal bekende Nederlanders, die
kerkelijk zijn opgegroeid, en ook gelovig en
betrokken zijn geweest, maar die later de kerk
hebben verlaten en afstand genomen hebben van
het geloof: ‘Adieu God…’
Zo waren er gesprekken met Jean de Bouvrie (o.a.
meubels), Johan Derksen (voetbal), Youp van ’t
Hek (conferencier), en vele anderen.
Het waren open, eerlijke gesprekken.
Er staat trouwens ook een vraagteken achter de
titel van dit programma: ‘Adieu God?’
Want gelukkig: afscheid van de kerk betekent
gelukkig lang niet altijd dat mensen ook afscheid
nemen van God zelf...
Dat blijkt wel als je goed naar zo’n gesprek in
‘Adieu God?’ luistert.
Maar mensen kunnen toch allerlei reden hebben
om afstand te nemen van kerk en geloof.
Bv. omdat zij worstelen met de ellende in de
wereld, en hoe zich dat dan verhoudt tot een
liefdevolle Vader in de hemel.
Of negatieve ervaringen die je met de kerk of
kerkmensen hebt opgedaan.
Of resultaten van de wetenschap en de Bijbel, die
met elkaar op gespannen voet zouden lijken te
staan.
En zo kunnen er nog meer redenen waardoor
mensen weggaan.
Maar: zijn er ook goede redenen om niet weg te
gaan, goede redenen om te blijven?
Op een bepaald moment vertrekken velen bij Jezus
vandaan.
En dan vraagt Jezus het ook aan zijn naaste
vrienden, de leerlingen: ‘Willen jullie soms ook
weggaan?’
Want Jezus nodigt en wenkt ons wel, zeker, maar
Hij dwingt niemand.
Petrus geeft dan dat vind ik zo bijzondere
antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan,
Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven
geven…’
Jezus’ woorden, zoals wij die in de Bijbel kunnen
lezen en o.a. ook in de kerk mogen horen, zijn
geladen met, vol van eeuwig leven.
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Kerkdiensten
Zondag 24 november
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Gastheer
Collecten

ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
Jelis Verschoof jr
Stichting Mensenkinderen (1) en
Erediensten (2)
Organist
Mark Louter
KN-dienst
Jorico Notenboom
Na de kerkdienst is er koffiedrinken, verzorgd door
Maritta Kea en Marianne Tukker

Zondag 1 december
1e ZONDAG VAN ADVENT

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

Dhr J. Schoenmaker
Willy Piet

Wilma de Quaasteniet
Plaatselijk Missionair Werk (1) en
Erediensten (2)
Jaap van Muyden
Annemarie Pieterse
Ineke Griffioen

Zondag 8 december
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Mw M.A. Van Gaalen-van Veen
uit Ilpendam

In onze wereld waarin alles toch voorbijgaat, in ons
eigen leven dat een vergankelijk leven is, mag je in
Jezus’ woorden horen over wat niet vergaat: je mag
horen van vrede met God, je mag horen van
redding uit de dood door zijn volbrachte werk in
kruis en opstanding, je mag horen van zijn liefde die
je vasthouden zal over de grens van je aardse
bestaan heen: ‘U heeft woorden die eeuwig leven
geven’.
Die woorden van eeuwig leven, het uitzicht dat die
woorden geven, mag je vinden door het geloof.
Door te zoeken, door Hemzelf te zoeken in zijn
woorden.
En wie met een open hart zoekt, zal ook zeker
vinden.
ds. Verschoof
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Ds. Jelis Verschoof

Zieken

verwachting en bezinning. In deze zondagen sluiten wij
aan bij het project van de Kindernevendienst dit jaar:
‘God geeft een nieuwe Koning’. De oudtestamentische
lezingen zijn uit het profetenboek Micha.
Zo mogen wij ons voorbereiden op en ons verheugen in
de komst van onze Koning Jezus Christus in Bethlehem
Efrata.

Alie Schreuder-Lok (Peppelhof 20) heeft in het
Rijnlandziekenhuis een nieuwe heup gekregen. Zij is nu
tijdelijk voor revalidatie in Zorgcentrum Noorderbrink,
Klompenmaker 156, 2401 PR Alphen aan den Rijn.

Huwelijken en een huwelijksjubileum:

In de afgelopen weken heeft Wim van Tol (Herenweg
128 Rijnsaterwoude) een aantal dagen in het ziekenhuis
gelegen in Leiderdorp. Datzelfde geldt ook voor Bertus
van der Burg (Nieuwveens Jaagpad 12 Nieuwveen).
Beiden waren opgenomen voor onderzoek en
behandeling, beiden zijn gelukkig nu weer thuis.

Carin Romijn-Horsman (Kerklaan 13) heeft eind oktober
haar rechteronderbeen op drie plaatsen gebroken, en is
nu tijdelijk aan huis gebonden. Veel sterkte en
beterschap!
Wil Moret (Cederplein 44-I) is opgenomen in het
Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp i.v.m. onderzoek aan
haar hart. Daar moet zij nu blijven voor verdere
behandeling.
Marloes Buikema (Beukenlaan 27) moest vrijdag 15
november jl. onverwachts worden opgenomen in het
Rijnlandziekenhuis locatie Leiderdorp i.v.m. een bloeding
in het hoofd. Heel spannend natuurlijk! Gelukkig ging het
enkele dagen later wat beter, en wij hopen en bidden
voor Marloes dat het zo ook verder mag gaan en dat er
goed (verder) herstel mag komen.
Al meerdere maanden verblijft Piet Vroonland
(Peppelhof
12)
in
Verpleeghuis
Leythenrode,
Hoogmadenseweg 55, 2351CP, Leiderdorp, 2de étage
A3. Wij hopen dat de revalidatie goede vruchten mag
opbrengen.
Om veel sterkte en kracht, kracht lichamelijk en kracht
van omhoog bidden wij voor alle gemeenteleden en hun
geliefden die gezondheidsproblemen hebben.

Heen gaan van een gemeentelid:
Op donderdag 14 november jl. heeft de HERE tot zich
genomen Anna Kroon - van der Luit (de Lijsterbeslaan
25), in de leeftijd van 91 jaar. In het volgende nummer
van Op Weg volgt een ‘in memoriam’.

Rond de kerkdiensten:
- zondag 17 november jl. mochten wij de maaltijd van de
Heer vieren en luisteren naar Petrus’ belijdenis dat Hij, de
Heer, woorden heeft van eeuwig leven (Johannes 6:68).
De kinderen en jongeren waren naar een regionale
jeugddienst in de Woudse Dom, waarin ds. Hanneke
Ouwerkerk voorging. Een mooi initiatief!
- zondag 24 november laatste zondag kerkelijk jaar: zie
een extra berichtje ná dit gemeentenieuws.
- Advent: na de laatste zondag van het kerkelijk jaar
mogen wij weer de tijd in gaan van Advent: een tijd van

Huwelijkssluiting (I):
Op zaterdag 7 december a.s. hopen Gertjan van den
Berg en Luz Flores Tellez met elkaar in het huwelijk te
treden in Sucre in Bolivia. Wij wensen hen een feestelijker
dag toe, en veel geluk samen met elkaar en hun gezin
onder de zegen van Hem die ons leven draagt.
Huwelijkssluiting (II)
Camiel Angenent en Arianne Siebeling (Watersnip 16)
hopen elkaar het ja woord te geven op woensdag 11
december a.s.. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 14.30 u. in de Dorpskerk en ik mag hun huwelijk
inzegenen. Mooi om zo samen als echtpaar biddend om
Gods zegen verder te mogen gaan, dat geeft vertrouwen
voor de toekomst. Een heel feestelijke dag en alle geluk
op jullie verdere gezamenlijke levensweg!
Huwelijksjubileum:
Op dinsdag 10 december a.s. hopen Huug en Bep Zwaal
- Verhoek ( Dorpsstraat 43) 65 jaar getrouwd te zijn.
Wat een bijzonder jubileum! Wij wensen hen samen met
hun gezin en anderen die hen lief zijn een fijne dag toe,
en Gods nabijheid en zegen voor de toekomst, in het
vertrouwen dat wat de toekomst brengen moge, des
Heren hand ons geleiden zal (Gezang 293:1).
Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet
en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Zondag 24 november a.s. laatste zondag
kerkelijk jaar:

Komende zondag, 24 november a.s., is het in het
kerkelijk jaar dat de christelijke kerk kent weer de ‘laatste
zondag van het kerkelijk jaar’.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij
nog een keer de leden van de gemeente, die in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn heengegaan.
Zij worden bij name genoemd, en er wordt ter
nagedachtenis aan hen een kaars aangestoken.
Tenslotte wordt er nog een laatste kaars aangestoken
voor alle andere overledenen, die wij persoonlijk in ons
hart willen gedenken.
Ook zullen wij deze zondag aandacht besteden aan de
gedenkhoek die vanaf deze zondag in gebruik genomen
worden zal.
Moge het, ondanks verdriet en gemis, toch ook een
dienst zijn van bemoediging en uitzicht.
ds. J. Verschoof
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Kerkelijk Nieuws
Adventproject voor kinderen

Op weg naar kerst nodigen wij
alle kinderen uit voor het
adventproject
van
de
kindernevendienst: “God geeft
een nieuwe koning”. Vanaf
zondag 1 december kijken we
vooruit naar kerst, elke week
aan de hand van een symbool:
een cadeau, handen, een hart
en een duif. Van de koning
staat iedere zondag een andere aspect centraal. De
kinderen horen in hun eigen ruimte een verhaal en gaan
daarna creatief met het thema aan de gang. Weer terug
in de kerkdienst zingen we het lied: “Hij wil onze koning
zijn.” De diensten zijn ook los van elkaar te volgen.

Van de kerkenraad
Verslag van de kerkenraadsvergadering van 30
oktober jl.
Op woensdag 30 oktober jl. vergaderde de kerkenraad.
Na de opening door de voorzitter hielden we ons voor de
laatste keer bezig met ons bezinningsonderwerp van de
afgelopen keren, het boekje "Spreken over God' ,
geschreven door dhr. Arjan Plaisier, scriba van de PKN.
Ook deze keer kregen we bezoek van de
penningmeester van het college van kerkrentmeesters
Ad de Quaasteniet, die nu een toelichting gaf op de
begroting van het CvK voor 2014. Later op de avond
zou Leen Overbeek de begroting van de diaconie 2014
bespreken. Beide begrotingen werden door de
kerkenraad goedgekeurd en zijn inmiddels uitgebreid
aan de orde geweest op de gemeentevergadering van
13 november jl.
Bij de terugblik op de Erediensten werd waardering
uitgesproken voor de organisatie van de startzondag.
Vooruitkijkend werd o.a. gesproken over de dienst van
10 november jl. , waarin dhr. Van Wallinga voor de
laatste keer als gastpredikant in Leimuiden was
ingeroosterd. Inmiddels hebben velen op een passende
wijze afscheid van hem kunnen nemen. Verder werd
gemeld dat de dienst op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, op 24 november a.s. , in voorbereiding is
en dat op deze zondag de gedenkhoek in gebruik zal
worden genomen.
In juni 2008 is er een document 'Beleidsplannen/
werkwijze van commissies en werkgroepen binnen de
Protestantse gemeente (destijds nog in wording)
opgesteld. Het wordt tijd om deze beleidsplannen te
actualiseren
en
hiervoor
zal
aan
elke
commissie/werkgroep het gedeelte worden toegestuurd
dat op hen van toepassing is. Na ontvangst van alle
aangepaste gedeelten zal het geheel in de kerkenraad
worden besproken.
Van de organisatie van de drie uitvoeringen van de
Matteus Passie in maart 2013 is een financieel overzicht
ontvangen. De uitgaven, waarvoor de drie kerken uit
Leimuiden en Rijnsaterwoude zich tot een vastgesteld

bedrag garant gesteld hadden, zijn binnen de begroting
gebleven. Dit komt o.a. door het grote aantal
deelnemers, die hiervoor een bijdrage betaalden, door
het grote aantal verkochte kaarten en doordat er creatief
gezocht is naar goedkoop en soms zelfs gratis inhuren
van licht, geluid en muziekinstrumenten.
De agenda voor de gemeentevergadering op 13
november werd doorgenomen. Naast de reeds
genoemde begrotingen stond ook het dechargeren van
de bouwcommissie en diverse aanverwante commissies
op deze agenda, een gedenkwaardig moment. U leest
hierover binnenkort meer in het verslag van de
gemeentevergadering.
Jeugdouderling Liset van Steenbrugge deed verslag van
de voorbereidende activiteiten voor het 18+ project,
waarbij alle gemeenteleden van 18 tot 30 jaar benaderd
zullen worden. Met het oog op de toekomst is besloten
om ook de 16- en 17-jarigen hierbij te betrekken.
Verder meldde Liset dat de clubs momenteel nog goed
draaien, maar dat er voor het volgend seizoen een
probleem dreigt te ontstaan, doordat een aantal mensen
van de clubleiding heeft aangekondigd te zullen stoppen.
Ook de groep CJV-ers heeft aangegeven te zullen
stoppen. De reden hiervoor is dat het aantal leden
steeds kleiner wordt en dat de leeftijd van de
overgebleven leden steeds hoger wordt. Ondanks
verschillende pogingen is het deze groep niet gelukt om
jongere leden te laten aansluiten. Liset gaf aan dat er
volgend
jaar
misschien
vanuit
de
huidige
catechisatiegroep een nieuwe CJV opgestart kan
worden. Al met al wel zaken die een ieders aandacht
verdienen.
Willy Piet liet weten te zullen stoppen als lid van het
Oecumenisch Beraad, na hiervoor jarenlang actief
geweest te zijn. Onze kerk blijft nog vertegenwoordigd
door ds. Verschoof en Jan Schoenmaker.
Van het Missionaire Team was een toelichting
binnengekomen op een workshop met als onderwerp
'Spiritualiteit en Geloof. Vriend of vijand?', die het team
wil houden op 28 november a.s. De kerkenraad heeft
ingestemd met de organisatie hiervan en met de intentie
om de workshop breed toegankelijk te maken.
De volgende kerkenraadsvergadering is gepland op 11
december a.s.
Namens de kerkenraad, Annie Rietdijk

Gebedssamenkomst –
Op vrijdag 6 december, komen we bij elkaar om onze
zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen,
tot God te bidden, en te danken voor alles wat we
mogen ontvangen. Hierbij willen we iedereen die dat wil,
uitnodigen om met ons mee te bidden.
Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in
stilte met ons mee bidden.
Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook? We beginnen
om 19.30 uur in de ontmoeting, zaal 2
Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet
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Boeken- Kerststukjesmarkt

Zaterdag 14 december is er weer de jaarlijkse boekenen kerststukjesmarkt van 10 tot 15 uur in het Kruispunt.
Heeft u nog groen voor de kerststukjes dan kunt u
contact opnemen met Netty Siebeling tel. 507388 of het
donderdag 12 december tussen 14 en 17 uur in de
Ontmoeting komen brengen. Heeft u nog boeken die u
weg wilt doen, u kan ze inleveren op dinsdagavond 10
december in de Ontmoeting, tussen 19 en 20 uur.
We hopen net als vorig jaar weer op een mooie opkomst
en opbrengst.
Het ACKC

Spiritualiteit en Geloof
Vriend of vijand?
Workshop 28 november in ‘De Ontmoeting’, aanvang
19.30 uur
In de vorige Op Weg hebt u al wat informatie kunnen
lezen over deze workshop.
Op deze avond worden verschillende vormen van
spiritualiteit belicht en wat dat mensen doet.
Dat spiritualiteit een belangrijk onderdeel van het
Christelijk geloof is, zullen we zeker ook met elkaar
delen.
Wilt u meepraten over dit thema 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 27 november a.s.

Berichten van de penningmeester

ontvangen gift
Via Jannie Eveleens ontving het College van
Kerkrentmeesters van een gemeentelid een gift van
€ 20, bestemd voor de kerk.
opbrengst dankstond collecte
Verheugend was de opbrengt van de collecte voor de
dankstond op zondag 10 november jl.: € 417!
Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk,
met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet

Ontbreken telefoonnummer in gemeentegids
Onlangs vernamen wij dat ons telefoonnummer niet
vermeld is in de gemeentegids. Als u een pen pakt en het
volgende nummer noeert, is alles weer in orde: 532107.
Met vriendelijke groet,
Wilma en Ad de Quaasteniet
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Boekspot in feeststemming

Iedereen die tot de kerst een aankoop doet in de
Boekspot krijgt een presentje mee!
Er zijn heel veel leuke artikelen speciaal ingekocht voor
de feestdagen.
Een greep uit het assortiment:
• voordelige kerstkaarten
• kerststallen
• kerstcd’s (o.a. voor maar 2,50)!
• Met stip binnengekomen: nieuwste cd van Elise
Mannah: 20 parels uit het nieuwe liedboek, gezongen
door Elise. In de winkel 15,- Bij ons slechts 12,50!
• kraamcadeautjes
• agenda’s in klein en groter formaat
• luxe editie van het nieuwe liedboek
• romans
boeken van o.a. Anselm Grün, Henri Nouwen en Arjan
Plaisier. Arjan Plaisier is scriba van de landelijke PKN en
heeft in ‘Overvloed en Overgave’ een persoonlijk
verhaal geschreven:
• Een verhaal dat leest als een liefdesverklaring aan God
• Een verhaal dat tegen de stroom van afkalving in een
verlangen oproept naar geloof
• Een verhaal dat niet ontkent dat God voor velen een
verdwijnende stip aan de horizon is, maar ook deuren
opent naar verrassende uitzichten
Missionair nieuws
Lezing: Op donderdagavond 30 januari komt Arjan
Plaisier in de Ontmoeting een lezing houden. Iedereen
die, net als Arjan Plaisier de urgentie voelt om bezig te
zijn met vragen rond God, geloof en kerk is hierbij alvast
van harte uitgenodigd!
Introductie: Op zondagmorgen 15 december hoopt ds. J.
Verschoof om 11.00 uur het boek kort te introduceren.
Donderdagavond 16 januari is de voorbespreking o.l.v.
ds. W.J. van Schaik gepland. Welke beelden geeft
Plaisier, wat herken je en wat haakt bij je aan? zouden
zomaar vragen kunnen zijn voor de voorbespreking.
Excursie: De excursie naar ‘Petra, wonder in de woestijn’
op 23 nov. a.s. in Leiden is met 40 personen helemaal
volgeboekt. Als u denkt, daar had ik ook wel mee naar
toe willen gaan, laat het ons dan nog even weten (Petra,
tel. 701081 of pverschoof@filternet.nl). Misschien
organiseren we in januari/febr nog een keer een
rondleiding in het museum.
Informatiebijeenkomst:Op zondag 19 januari is er in de
Ontmoeting een informatiebijeenkomst over de
groepsreis naar Jordanië: ‘In de voetsporen van Mozes,
Ruth, Joh. De Doper en Jezus’. De rotsstad Petra is
cultureel gezien het hoogtepunt van de reis (zie verder
de website: www.pgleimuiden.nl).
Verder nieuws van het missionair werk kunt u in de
volgende Op Weg lezen.

Op Weg 282

blad 5 van 7

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

Overleden op 14 november
mevr. Anna Kroon-van der Luit,
Lijsterbeslaan 25
in de leeftijd van 91 jaar.

Waar zijn ze gebleven?
Een dringende oproep aan oud-kerkvoogden/oudledenadministrateurs/oud-scribenten/oud-predikanten,
kortom iedereen die Op Weg leest.
Zoals jullie ongetwijfeld wel weten wordt er al 1½ jaar
gewerkt aan de inventarisatie van het archief van de
voormalige Hervormde Gemeente en de Gereformeerde
Kerk.
Doel is om het archief toegankelijk te maken.
Nu deze inventarisatie zijn voltooiing nader komt de
archivaris tot de volgende ontdekking:
a. Het ontbreken van notulen van de kerkvoogden van
de Hervormde Gemeente vanaf 1984
b. Het ontbreken van de doopregisters van de
Gereformeerde Kerk
Wie oh wie kan ons op weg (!) helpen zodat er mogelijk
toch nog iets wordt gevonden?
Er moeten toch notulen bewaard zijn gebleven vanaf 1984?

Er moeten toch nog ergens doopregisters zijn?
Mochten jullie iets weten of er komen zomaar ergens
notulen of doopregisters te voorschijn, mail mij
(ledenadministratie@pgleimuiden.nl)
Heel graag jullie aandacht!
Piet Vroonland, archiefbeheerder

De data voor de maaltijden in 2014 zijn al wel
vastgelegd en vermeld ik hier.
Donderdag 9 januari, donderdag 6 februari, woensdag
12 maart (biddag), donderdag 3 april (wordt misschien
nog verschoven naar 10 april?), donderdag 1 mei,
donderdag 5 juni, donderdag 3 juli, donderdag 4
september, donderdag 2 oktober, woensdag 5
november.
U kunt deze data alvast noteren in uw agenda of op de
kalender.
Namens de voorbereidingsgroep gezamenlijke
maaltijden, Jeannette Meijer

World Wide Candle lighting
( Wereldlichtjesdag)

Jaarlijks op de 2e zondag in december worden
wereldwijd om 19.00 uur kaarsjes aangestoken. Zo staan
we stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd dan ook, zijn
overleden. Ook voor hen die het levenslicht niet
mochten aanschouwen. Door de verschillende tijdzones
ontstaat er over de hele wereld een symbolisch lint van
licht.
In Kaag en Braassem wordt het alweer voor de 8e keer
georganiseerd.
Het thema van dit jaar is:
Tijd.
Naast het noemen van de naam en het daarbij ontsteken
van een kaars bij een meegenomen foto van ieder kind,
luisteren we ook naar enkele mooie teksten en
gedichten.
De muzikale medewerking wordt verleend door het koor
‘ Resonans’. Na afloop is er koffie/thee en limonade en
gelegenheid om na te praten.
Iedereen die het verlies van een kind, dichtbij of verder
weg in de familie – of vriendenkring heeft meegemaakt
is van harte welkom om het gemis te delen .
Zondag 8 december om 19.00 uur komen we samen in
kerkelijk centrum De Ontmoeting, Dorpsstraat 51 te
LEIMUIDEN vanaf 18.30 uur is De Ontmoeting open.
Voor verdere informatie:
a.rietbroek@casema.nl – tel. 071-3313057

Terugblik gezamenlijke maaltijd 6 november
j.l. en planning 2014

Op dankdag hebben we met een grote groep mensen
gegeten van de vruchten van het land. De oogst was
groot: wortelen, uien, bieten, rode kool en prei waren
voor een groot deel ’s ochtends van het drassige land
gehaald om ‘s avonds gekookt, geurend en warm op te
dienen.
Als voorbereidingsgroep zijn we blij met de hulp van veel
vrijwilligers, die groenten hebben aangeleverd, die prima
hebben gekookt, die de tafels gezellig hebben gedekt,
die hebben geholpen met opruimen, zodat we om 19.30
uur klaar waren en konden deelnemen aan het
avondgebed in de kerk. Fijn dat er zoveel mensen
aanwezig waren en ook dankbaar waren voor elkaars
gezelschap en het heerlijke eten.
In december zal er geen gezamenlijke maaltijd worden
gehouden.

Verjaardagen 70+
Van harte gefeliciteerd
27 nov.
27 nov.
02 dec.
02 dec
06 dec.

dhr. W.J. Groot, Kerklaan 15w, 2451
VX Leimuiden
dhr. C.H. Vrijburg, Noordveenweg 21,
2376 AE Nieuwe Wetering
mevr. C. Swier, Oostban 28, 2451ZA
Leimuiden
mevr. S.A. Wallet-van der Vliet,
Drechtlaan 85, 2451 CK Leimuiden
dhr. R. Wallet, dr. Stapenseastraat 32,
2451 AD Leimuiden
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Nieuws van Diaconie en ZWO
Landelijke Diaconale Dag

Op 9 november hebben Leen Overbeek, Annet
Roodenburg, Wilma de Quaasteniet en Johan Schuuring
namens de Diaconie en ZWO deel genomen aan
Landelijke Diaconale Dag in Utrecht. Het thema van
deze 100-jarige diaconale dag was: ieder mens telt. Ds.
Dick Couvée van de Pauluskerk uit Rotterdam deed een
oproep in het plenaire gedeelte aan alle diaconieën om
te zien naar allen die buiten de boot vallen of dreigen te
vallen. De armoede in Nederland neemt toe en er zijn
meer dak- en
thuislozen. Het is
de taak van de
kerk om hier voor
op te komen. Voor
de volledige tekst
verwijzen wij naar
de website van
Kerk in Actie. In de
middagpauze
konden
veel
stands
bezocht
worden om de nodige informatie te krijgen. In de
middag waren er een aantal workshops en daarvan
hebben we er vier bezocht. Wilma heeft de workshop
40dagentijdcampagne 2014 bezocht waarbij informatie
werd gegeven over Burkina Faso. Johan de workshop
over noodhulp, Annet de workshop diaconie en sociale
media en Leen de workshop over diaconaat en
werkloosheid, ook bij ons actueel. In het plenaire
middaggedeelte werd er ook info gegeven over de
complexiteit van alle toeslagen die mensen krijgen en de
problemen die ontstaan als dit verandert. Ten slotte was
er aandacht voor de komende kerstcollecte van Kinderen
in de Knel. Twee jongeren die een project van kasteloze
Dalits in India hebben bezocht gaven een presentatie.
Een foto hiervan treft u hierbij aan. Tot slot werd door
Kerk in Actie het volgende meegedeeld: diakenen uit NL
vragen de overheid en de politiek om een rechtvaardig
beleid en de menselijke maat, want ieder mens telt.

Dwelling Places
Van de 3 projecten van Kinderen in de Knel hebben we
al aandacht besteed aan Irpañani in Bolivia en Agreds in
Ghana. Dit keer komt Dwelling Places in Oeganda aan
de orde. Jesaja 58 :12 `Tot elk kind een schouder heeft
om uit te huilen en een plek waar hij zich thuis voelt`. In
Kampala zijn op straat veel bedelende kinderen te zien
uit Karamojo, een droog gebied in Noord-oost Oeganda,
waar de Karamojong rondtrekken met hun vee. Deze
kinderen gaan naar Kampala om de onveiligheid,
droogte en honger in Karamojo te ontvluchten. Velen
hebben één van beide ouders verloren en hebben in
Karamojo geen mogelijkheid om naar school te gaan.
Mooie verhalen van andere kinderen die naar de grote
stad trokken lokken de kinderen weg uit hun eigen
woongebied. De onveiligheid is het gevolg van pogingen
van de overheid om de Karamojong-mannen te
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ontwapenen en van onderlinge rooftochten op vee.
Honger en droogte verergeren de problemen. In
Kampala blijken veel kinderen slechter af te zijn dan in
Karamojo; ze hebben honger, geen toegang tot schoon
drinkwater of medische zorg, kunnen niet naar school en
hebben geen plek om veilig te slapen. Veel van hen zijn
ziek en ondervoed. Meisjes lopen het risico verkracht te
worden en geïnfecteerd te worden met HIV. De
Christelijke organisatie Dwelling Places heeft in 2012 93
kinderen onder de 18 jaar (43%) opvangen en zoveel
mogelijk teruggebracht naar familie in Karamojo en daar
een school voor ze gezocht. 100 kinderen onder de 12
jaar (waarvan 60 meisjes) die vorig jaar zijn opgevangen
worden verder gevolgd. Daarnaast worden 20 families
begeleid in het project.

Donaties

De diaconie heeft €5000,- voor noodhulp op de
Filipijnen overgemaakt, €2500,- voor Syrië en €2500,voor Oost-Congo.

Collectes
Op zondag 24 november collecteren we voor
Mensenkinderen. Mensenkinderen helpt kinderen,
gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië,
Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand
anders zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken en lokale
organisaties.
Nog een paar maanden en dan wordt het weer
bitterkoud in Moldavië. Boris, een alleenstaande vader,
maakt zich daar nu al zorgen over. Zijn twee kinderen
hebben geen warme kleren en alleen maar zomerslippers
voor aan de voeten. Als er straks, zoals elke winter, weer
een dik pak sneeuw ligt, dan dragen ze alle kleren die ze
hebben over elkaar heen om enigszins warm te blijven in
de ijzige kou. In Armenië en Moldavië hebben veel
kinderen geen warme winterjas of goede schoenen. Hun
ouders kunnen dat niet betalen. Om niet ziek te worden
gaan veel kinderen in de koude wintermaanden daarom
wekenlang niet naar school. Voordat de winter begint,
wil Mensenkinderen meer dan 1000 van deze
straatarme kinderen een warme jas en goede schoenen
geven. Dan kunnen zij toch naar school! Helpt u mee
met een bijdrage in de collectezak?
Zondag 1 december is de collecte bestemd voor ons
plaatselijk Missionair Werk. Het missionair team
organiseert veel mooie activiteiten die wij graag
financieel willen ondersteunen.
Namens Diaconie en ZWO,
Jorico Notenboom en Johan Schuuring
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Agenda

Za 23 nov
Di 26 nov
Do 28 nov
Do 28 nov
Vr 6 dec
Wo 11 dec
Zo 8 dec
Za 14 dec
Zo 15 dec
Di 17 dec

Excursie Petra, wonder in de woestijn
Catechisatie in de Ontmoeting
19.00 (12-14 jr) 20.15 15-18 jr
19.30 uur in de Ontmoeting
workshop Spiritualiteit en Geloof
20.00 uur in de Ontmoeting
Moderamenvergadering
19.30 uur in de Ontmoeting
Gebedssamenkomst
20.00 uur in de ontmoeting
Kerkenraadsvergadering
19.00 uur in de Ontmoeting
Samenkomst mbt wereldlichtjesdag
(open vanaf 18.30)
10-15 uur
Jaarlijkse kerststukjesmarkt
Volkskerstzang, zie stukje op deze blz
Seniorenmiddag in de Ontmoeting

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. 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.

Mispage koor start met het project
The Armed Man
In het jaar 2014 is het honderd jaar geleden dat de
Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het Mispage koor wil de
herdenking hiervan voor het voetlicht brengen door een
tweetal uitvoeringen van ‘The Armed Man’ van Karl
Jenkins te geven, met een speciaal hiervoor op te richten
projectkoor. Deze werkelijk prachtige muziek werd
gecomponeerd door de Welse componist Karl William
Jenkins, en heeft als ondertitel ‘A Mass for Peace’. Het
stuk is gecomponeerd in opdracht van de ‘The Royal
Armouries’ (de Koninklijke arsenalen) museum in Leeds,
ter gelegenheid van de Millennium vieringen. De
première vond plaats in Londen in 2000, in de Royal
Albert Hall. Het stuk was oorspronkelijk opgedragen aan
de slachtoffers van de Kosovo crisis, die plaats vond
terwijl Jenkins aan zijn compositie werkte. Het stuk is
daarom een oproep tegen oorlog en geweld en vóór
vrede en veiligheid. Het koor heeft het voornemen om
op donderdagavond 9 januari a.s. om 20:00 uur te
starten met dit mooie en ambitieuze project onder
leiding van dirigent Theo van der Hoorn. Gedurende
vijftien repetities worden de dertien delen van het stuk
ingestudeerd. Daarna volgen tweede uitvoeringen, op 3
en 4 mei, in de omgeving van Nieuwveen. De repetities
vinden elke donderdagavond plaats in de Ursula kapel
van Stichting Ipse de Bruggen in Nieuwveen. Het de
bedoeling om aan de concerten een goed doel te
koppelen. Het projectkoor zal bestaan uit de 45 leden
van het Mispage koor aangevuld met een 35 tal nieuwe
stemmen. Daarom zoekt het koor versterking van
nieuwe zangers en zangeressen. Sopraan, alt, tenor of
bas, ervaren of onervaren, het maakt niet uit. Iedereen is
welkom.
Als u belangstelling hebt deel te nemen aan het
projectkoor, kunt u zich opgeven of uw interesse kenbaar
maken door een email bericht te sturen aan het
Secretariaat van het Mispage koor, e-mailadres:
secretariaatmispage@yahoo.nl.
Ondanks dat het project op vrijwillige basis wordt
opgezet, worden er toch kosten gemaakt om het geheel
zo goed mogelijk neer te zetten. Om die kosten te
dekken, vragen we aan elke deelnemer aan het
projectkoor een eenmalige bijdrage van € 30,00.

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

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
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