Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Het grote en het kleine Gethsemané
‘Toen Jezus zich bedroefd en angstig voelde
worden, zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Ik voel me
dodelijk bedroefd; blijf hier met Mij waken.’
Mattheüs 26:37,38
Ik heb mij wel eens afgevraagd: hoe komt het toch,
dat zóveel mensen zich zo aangesproken voelen
door het lijdensverhaal van Jezus?
Elk jaar blijkt dat weer, bv. uit de Mattheüspassie
van Bach die overal wordt uitgevoerd, en ook uit de
grote aandacht voor bv. een media-event als ‘The
Passion’.
Vorig jaar keken daar maar liefst 2,3 miljoen
mensen naar, sommigen met, maar velen ook
zonder christelijke achtergrond.
‘The Passion’ spreekt zelfs zó aan, dat hij dit jaar
voor de vierde keer wordt gehouden, 17 april a.s.,
nu in Groningen.
Hoe komt dat toch?
Zou het niet komen omdat mensen zich zo in Jezus’
laatste dagen herkennen?
Alleen komen te staan, vergeten worden, verraden
worden, vrienden die slapen in plaats van je bij te
staan, vragen waarmee je worstelt en waar je niet
uitkomt, angst die je overvallen kan - wat Jezus
heeft meegemaakt - zoveel mensen hebben dat
ook zelf meegemaakt.
Maken het nu mee.
Daarom spreekt denk ik wat Jezus heeft
meegemaakt ook ons zo aan.
In de hof van Gethsemané is Jezus in doodsangst
gekomen: zou Hij echt die beker moeten drinken,
die vreselijke beker vol van de zonden der wereld,
vol van de gruwelen die mensen elkaar hebben
aangedaan, vol ook van Gods oordeel daarover?
Door de gedachte dat Hij die weg zou moeten
gaan kwam Hij in doodsnood.
Van wat Jezus daar heeft meegemaakt kunnen wij
ons geen enkele voorstelling maken.
Het grote Gethsemané…
Toch heeft Hij kracht van Omhoog gekregen om
deze weg te gaan - de weg naar het kruis, om daar
zijn leven te geven ter verzoening van onze schuld.
Achter dit grote Gethsemané van Jezus doemen
ontelbaar veel kleine Gethsemané’s op.
Kleine Gethsemané’s in mensenlevens.
Wat zijn die er veel: een verbroken relatie vol
scherven zonder geluk, een ernstige ziekte, weten
dat je niet meer beter worden zult - teveel kleine
Gethsemané’s om op te noemen.
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Kerkdiensten
Zondag 30 maart
4e zondag 40 dagentijd
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Gastvrouw
Collecten

Ds. H.J. Hemstede
Ineke Griffioen

Willy Piet enTiny Treur

Kerk in Actie Brazilië (1) en
Erediensten (2)
Organist
Henk de Jong
KN-dienst
Annemarie Pieterse
Na de kerkdienst is er koffiedrinken, verzorgd door
Gert en Joke Rietdijk.

Zondag 6 april
5e zondag 40 dagentijd
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Gastvrouw
Collecten
Organist
KN-dienst
Basiscat.

Ds. J. Verschoof
Liset van Steenbrugge

Annet en Piet Rietdijk
Kerk in Actie – Eenzaamheid in
Nederland (1) en Erediensten (2)
Ad Jacobs
Janneke Roggeveen
Ineke Griffioen

Zondag 13 april
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. H.R. Plomp

De boodschap van het grote Gethsemané van
Jezus wil dan een bemoediging zijn.
De bekende priester Antoine Bodar heeft een keer
gezegd: als je zelf worstelt in je eigen kleine
Gethesemané - kniel dan neer in de hof van het
grote Gethsemané, waar Jezus streed en worstelde.
Dan zul je het ervaren: Hij kent mijn worsteling, Hij
kent mijn angst en eenzaamheid, Hij draagt mij in
zijn gebed…
En als je juist dankbaar mag zijn voor alle
zegeningen die je ontvangen mag, denk dan aan
een bekende uitspraak van de franse wiskundige en
wijsgeer Blaise Pascal (1623-1662).
Hij heeft eens gezegd: ‘Jezus zal in doodsstrijd zijn
tot aan het einde der wereld, in die tijd moeten wij
niet slapen’.
Waak dan samen met Jezus, houd een open oog,
een open oor en een open hart voor de nood in
onze wereld, dichtbij en ver weg, en kijk wat jij dan
met de jouw geschonken gaven betekenen kunt
voor Gods Koninkrijk.
ds. Verschoof
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Uit de pastorie, Kerklaan 60
Onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen graag weer
even wat gemeentenieuws.

De nucleaire top in Den Haag:
Voor wie begin deze week bij Leimuiderbrug over de
N207 reed was het geen alledaags gezicht: een
pantservoertuig dat daar de wacht hield. Het had zoals u
weet allemaal te maken met de beveiliging van de
nucleaire top die maandag en dinsdag jl. in Den Haag
werd gehouden.
Toch wel een bijzondere gebeurtenis: de grootste
beveiligingsoperatie ooit in Nederland gehouden. Als je
erover nadenkt wat een verantwoordelijkheid de leider
van de vrije wereld, president Barack Obama draagt en
ook de andere (wereld)leiders op deze top bijeen…
Wat kan er allemaal van hun beslissingen afhangen voor
de toekomst van onze wereld.
Wij mogen erop vertrouwen dat de HEER onze wereld
draagt, en dat Zijn Koninkrijk komen zal. Maar tegelijk
leidt Hij de geschiedenis ook door mensenhanden heen.
Laten wij daarom ook bidden om wijsheid en visie en een
luisteren naar de stem van recht en gerechtigheid voor
allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen. Zoals de
apostel Paulus schrijft: ‘Bid voor alle koningen en
gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen
leven, in alle vroomheid en waardigheid’ (1 Timotheüs
2:1).

Bij de kerkdiensten:

In deze weken van de 40-dagentijd, deze lijdenstijd staan
wij in liederen, gebeden en in de prediking stil bij de weg
die Jezus voor ons is gegaan.
Wij volgen het lezingenrooster van het Paasproject van
de kindernevendienst ‘Delen in Gods liefde’.
De laatste twee zondagen (16 en 23 maart) stonden wij
stil bij de aankondiging van de verloochening door
Petrus, en daarna bij Jezus’ worsteling in hof van
Gethsemané.
Zondag 30 maart hoopt ds. Hemstede voor te gaan en is
de lezing Mattheüs 26:57-75 over Jezus voor Kajafas
met zijn belijdenis dat Hij waarlijk de Zoon van God is, en
Petrus die Hem op dat beslissende moment verloochent.
Zondag 6 april lezen wij (een deel van) Mattheüs 27:132. In dit hoofdstuk komen wij allerlei mensen tegen:
Barabbas, een rover, de vrouw van Pilatus, Claudia
Procula heette zij, en ook Simon van Cyrene, die Jezus
kruis dragen moest. Bij het leven van één van hen hopen
wij nader stil te staan. Ook zingen wij steeds weer ons
mooie projectlied, krijgt de stilte een plaats en zoeken wij
naar een passend gedicht. Zo mogen wij opgaan naar
Pasen.

Ds. Jelis Verschoof
Zieken:

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 nu in
het Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp (Simon Smitweg 1,
2353 GA Leiderdorp). Afdeling 230 kamer 211.
Joke Kroon-Dijkgraaf (Wilgenlaan 52) moest zondag 23
maart jl. worden opgenomen in het LUMC (Postbus
9600, 2300 RC Leiden) i.v.m. een herseninfarct. Zij
verblijft op afdeling neurologie, 11de etage kamer 137.
In Op Weg 288 stond vermeld dat Gerrit van
Nieuwpoort (Esdoornlaan 9) in het ziekenhuis moest
opgenomen i.v.m. een operatie aan zijn rug. Door
omstandigheden is de operatie uitgesteld. Wanneer de
definitieve datum vaststaat, zal dit in Op Weg worden
vermeld.
Bij Natasja Slegers (Dennenlaan 43) is borstkanker
geconstateerd. Natasja is nu bezig met een traject van
chemokuren; zij heeft er inmiddels 1 gehad en heeft er
op dit moment nog 5 te gaan. Heel veel sterkte
toegewenst
Naast deze genoemde gemeenteleden denken wij ook
aan alle andere gemeenteleden die i.v.m. ernstige ziekte
behandelingen moeten ondergaan; ook denken wij aan
hun familie om hen heen. Allen veel sterkte van kracht
van Omhoog.
Dat was het voor deze keer. Met een vriendelijke groet
namens ons allen en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

In memoriam Jan Zweegman

Op maandag 17 maart jl. is van ons heengegaan Jan
Zweegman van Bilderdam 4.
Vrijdag 21 maart 2014 waren wij in de Dorpskerk bijeen
voor een afscheidsbijeenkomst. Mooi dat de
gemeenschap van Bilderdam zo gekomen was bij het
afscheid van hun vriend en buurtgenoot.
Jan Zweegman werd geboren 3 juli 1936 in Bilderdam en
heeft daar heel zijn leven lang gewoond. Vanaf zijn
kindertijd werkte hij samen met zijn broer Chris op de
kwekerij bij huis met Cyclamens, Asparagusplanten en
Hortensia´s. Ook waren er de koeien die werden
verzorgd. Verder werkten beide broers ook regelmatig bij
hun oom Piet Zweegman, die met een vlet over de
Drecht voer en cokes en andere brandstoffen verkocht.
De laatste jaren, na het overlijden van zijn broer Chris in
2007 waren bepaald niet gemakkelijk: met diens
overlijden was voor Jan een belangrijk stuk houvast
verdwenen. Mooi om te horen hoe goed hij toen
opgevangen en verzorgd is geworden.
Zo is Jan na een kort ziekbed overleden.
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Boven zijn rouwkaart stond: ‘Mijn tijden zijn in uw hand’
(Psalm 31:16).
In een persoonlijke terugblik schetste zijn zwager Jan van
der Stoep Jan met twee kernwoorden: zijn
dienstbaarheid en zijn eenvoud.
Ook noemde hij Jan’s zorgzame levenshouding: hij
verzorgde tot op het laatst zijn zieke moeder en vader en
jaren later ook zijn broers Henk en Chris.
Jan Zweegman is in de zomer van 1936 in de Dorpskerk
gedoopt, en ging ook naar de zondagsschool.
Medio jaren ’90 is hij uitgeschreven. De reden ervan blijft
wat onduidelijk: wílde hij het zelf ook echt? Hoe dat ook
zij, ons kerkblad Op Weg met overdenking en
gemeentenieuws werd trouw bij hem bezorgd en las hij
graag; ook was er elke zaterdag avond de vaste
radiokerkdienst.

blad 3 van 9
Zo hebben wij afscheid genomen, vanuit de kerk, het
Huis van God, luisterend naar het Woord van God.
Centraal stond hoofdstuk 3 uit het Bijbelboekje Prediker.
Al onze levenstijden gaan voorbij, maar, zo weet
Prediker: ‘God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is’.
De God van Israël, de trouwe God van het Verbond, Hij
is de grote Opzoeker in een wereld waarin alles
voorbijgaat en onontkoombaar, machteloos lijkt te
verdwijnen in de dood.
Dat is helemaal zichtbaar geworden in de komst van
Jezus, zijn Zoon: in zijn woorden en machtige daden, en
bovenal in zijn dood en verrijzenis.
Hij is de Opstanding en het Leven.
In dat vertrouwen hebben wij het lichaam van Jan
Zweegman aan de aarde toevertrouwd. De Heer zij met
allen die Jan Zweegman zullen missen.
ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Bericht van de Koster
Uit beeld

Misschien is het opgevallen dat u/
jullie mij de afgelopen weken niet
troffen in en om de Dorpskerk en De
Ontmoeting. Dit is het gevolg van
een
flinke
griep
die
wat
bijverschijnselen met zich mee heeft
gebracht waardoor ik ook de
komende weken nog niet actief zal zijn. Telefonisch en
via de email ben ik wel bereikbaar. De overige taken van
de koster worden waargenomen door Joost Boot en een
trouwe groep vrijwilligers die er gezamenlijk voor zorgen
dat alles gewoon doorgaat. Fijn dat dit mogelijk is,
vandaar op deze plek een woord van dank voor jullie!

Wijkcontactavond 2014

Ook dit jaar worden er weer wijkcontactavonden
georganiseerd, en wel op dinsdag 7 mei voor de wijk van
Willy Piet, dinsdag 13 mei voor de wijk van Jan
Schoenmaker en donderdag 15 mei voor de wijk van
Ineke Griffioen.
Het thema voor de wijkcontactavond is

‘Identiteit begint bij je zelf’.
Het gaat om wie je bent en om wie je mag worden,
zowel als persoon en als gemeente. Je identiteit is iets
unieks.
U krijgt allemaal een persoonlijke uitnodiging, met
daarop vermeld waar voor u de wijkavond gehouden zal
worden.
Wij hopen op fijne avonden en een goede opkomst.
Namens de wijkouderlingen,
Jan Schoenmaker.

Paasontbijt

Ook dit jaar wordt weer een paasontbijt georganiseerd.
Astrid en René Muijs hebben al laten weten weer te
willen helpen. Het zou echter fijn zijn als er nog 2
mensen bij hen aanhaken. Als je/ u het leuk vindt om op
zondag 20 april, paaszondag, te helpen dan kunt u mij
dat laten weten. Wilt u deelnemen aan het paasontbijt
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.
Wanda Vissers, koster,
tel. 06-43400295.
email: koster@pgleimuiden.nl

Gebedssamenkomst
Op vrijdag 4 april komen wij 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.zaal2.
Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.
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Verjaardagen 70+
Van harte gefeliciteerd
2 april
4 april

mevr. G. Zijlstra-Vink,
Lijsterbeslaan
33,
2451
Leimuiden
dhr. H. van Harten,
verpleeghuis 'Leythenrode',
Hoogmadeseweg 55,
2351 CP Leiderdorp.

BM

Berichten van de penningmeester

Het tweede project is "Markt 17". Dit is een
inloopcentrum in Wageningen, opgezet door de
diaconie, voor mensen met een klein, beperkt netwerk.
Een plek voor rust, ontmoeting en bezinning is voor deze
groep Nederlanders geen luxe maar pure noodzaak.

Paasgroetenactie

Op zondag 13 april houden we weer onze jaarlijkse
Paasgroetenactie. We sturen kaarten naar gevangenen in
het buitenland met de mededeling, dat Jezus waarlijk is
opgestaan en dat de gevangenen niet worden vergeten.
Op de kaart zit al een postzegel van € 1,- en het adres
staat er ook op. U hoeft alleen nog uw naam erop te
zetten. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 1.50
voor de kosten. We hopen op uw aller medewerking.
Namens ZWO en Diaconie.
Wilma de Quaasteniet en Jorico Notenboom

Opbrengst Verjaardagsfonds 2014

Zoals in de vorige Op Weg werd vermeld is het
Verjaardagsfonds opgeheven. Donderdagavond 20
maart jl. zijn de busjes geleegd en hebben we afscheid
genomen van de vrijwillig(st)ers. De opbrengst bedroeg €
300! Een mooi resultaat voor drie maanden.
Daarom worden de betrokken vrijwillig(st)ers nogmaals
hartelijk bedankt voor hun inzet namens het College van
Kerkrentmeesters.

Opbrengst Bidstondcollecte

Deze bedroeg € 266, eveneens een mooie opbrengst!
Hartelijk dank voor uw / jullie gaven.
Met vriendelijke groet, Ad de Quaasteniet

Nieuws van Diaconie en ZWO
Collectes
Zondag 30 maart: Collecte Kerk in Actie Zending - Sta
stil bij inheemse volken
Brazilië telt een goot aantal inheemse volken. Deze
oorspronkelijke bevolking wordt nog steeds ernstig
gediscrimineerd. Zelfs binnen de kerk is er nauwelijks oog
voor hen. De Lutherse kerk zag dit en heeft het COMIN
opgericht, een zendingsraad onder de inheemsen. Via
opleidingen binnen deze kerk worden aankomende
predikanten bekend en bewust gemaakt van de cultuur
en de waarde van deze volken. De volken worden
daardoor met respect behandeld en dat geeft een goed
gevoel. Het is belangrijk dat er meer begrip ontstaat
tussen kerken en inheemse bevolkingen.
Daarom vragen wij uw steun voor het werk van COMIN.
Zondag 6 april: Collecte Kerk in Actie Diaconaat - Sta stil
bij eenzaamheid op straat
Voor deze zondag vragen wij uw bijdrage voor twee
binnenlandse projecten.
Allereerst voor het straatpastoraat van de diaconie in
Amsterdam. Hier leven veel mensen op straat. Dit
betekent dat deze mensen constant bezig zijn met
overleven. Dak- en thuislozen hebben nauwelijks sociale
contacten. Het straatpastoraat voorziet in deze behoefte.

Verjaardagfonds
In de vorige OP WEG stond te lezen dat
het
verjaardagfonds is opgeheven.
Een begrijpelijk besluit om hier mee te stoppen.
Althans met de gebruikelijke methode, n.l. het rondgaan
met de verjaardagbusjes.
Gezien het feit dat het niet altijd even gemakkelijk is om
hier mensen voor te vinden en iets wat toch veel beslag
legt op de tijd die dit meestal kost .
Daarom alle begrip hier voor, en veel dank aan hen die
dit werk al zoveel jaren hebben gedaan .
Maar door het wegvallen van deze jaarlijkse
inkomstenbron, wat toch een gemis is, kwam bij mij de
volgende gedachte op :
Laten we op de zondag van of na onze verjaardag een
extra gift in de collectezak voor de eredienst doen.
Liefst het bedrag dat men gewoon was te geven in het
verjaardagbusje .
( Meer mag natuurlijjk ook ) Zij die zondag niet naar de
kerk kunnen, of niet gaan om een andere reden, kunnen
hun gave misschien aan een ander meegeven .
Hopelijk een voorstel dat instemming heeft en na
gevolgd wordt .
Omdat niemand de eigen verjaardag vergeet, hoeft ook
niemand dit na te laten. Dus gewoon doen !
Piet Rietdijk Sr.

Bedankt!

Afgelopen zondagmiddag kwamen diverse kinderen,
'moe maar voldaan' terug van een fantastisch
kampweekend.
We willen de clubleiding en andere vrijwilligers heel erg
bedanken voor het organiseren van dit weekend!
De kinderen vonden
het geweldig en
kijken er elk jaar
weer naar uit!
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Agenda

Wo 2 april
Do 3 april
Vr 4 april
Wo 9 april

20.00 uur in de Ontmoeting
Vergadering Moderamen
17.45 uur in de Ontmoeting
Gezamenlijke Solariteitsmaaltijd
19.30 uur in de Ontmoeting
Gebedsamenkomst
20.00 uur in de Ontmoeting
vergadering Kerkenraad

Za 12 april

VOORJAARSMARKT

Zo 13 april

Paasgroetenactie

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

Verhuisd

Fam. van der Mik,
van Erichemseweg 39 te Erichem
naar Erichemsekade 4b, 4116 GD Buren

BIJ ONS UIT DE OMGEVING
3 PASSIECONCERTEN
OP 12, 13, 15, 16 EN 18 APRIL

Voorjaarsmarkt zaterdag 12 april

Op zaterdag 12 april is weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt.
Op allerlei manieren kunt u ook al bij de voorbereidingen
betrokken zijn. We kunnen nog mensen gebruiken bij de
opbouw op vrijdag en de verkoop op zaterdagmiddag.
Ook het sorteren van de boeken in de week voor 12
april kunnen we nog mensen gebruiken.
•

•

•

•

Goede spullen voor de rommelmarkt zijn welkom,
evenals boeken, speelgoed e.d. Voor dit alles kunt
u contact opnemen met Joost Boot (508133),
Wim van de Maarel (509138) of Bert de Vos
(509369) of ze donderdagavond 10 april van
18.30 – 20.00 uur zelf komen brengen in zaal 1
en 2 van de Ontmoeting.
Ook zijn er loten voor de grote loterij te koop bij
de Monica Disseldorp (507982) of bij Bert en
Maartje de Vos (509369). De trekking van de
grote loterij is zaterdagmiddag 12 april. U kunt
ook helpen bij de verkoop van de loten.
Prijzen voor het Rad van Avontuur en spullen
voor
de
levensmiddelenmand
mag
u
donderdagavond 10 april komen brengen van
18.30 – 20.00 uur.
Wilt u een taart of cake bakken voor de verkoop
bij de koffie en thee of wilt u een dag of een
dagdeel helpen met de verkoop (binnen of
buiten) maar bent u (nog) niet gevraagd, neem
dan contact op met Els van Elderen (507330) of
Aad Treur (509852). We zijn nog op zoek naar
mensen die kunnen helpen op 12 april maar ook
bij het sorteren en uitzoeken van de boeken voor
de boekenmarkt hebben we nog mensen nodig.
Heeft u een paar uurtjes over en houdt u van
boeken neem dan contact op met Jannie
Eveleens (509693)

•
Nogmaals, deze dag kan alleen maar slagen met ons aller
inzet!
Het ACKC

Eigentijdse Matteüs Passie:
Een jaar geleden hebben velen genoten van het
Eigentijdse Matteüs Passie project van Piet van Midden
en Gerard van Amstel. Een project waar we met veel
plezier aan terug denken. Afgelopen week kreeg ik
bericht vanuit de Scheppingskerk te Leiderdorp dat ze
'onze' Matteüs drie maal gaan uitvoeren, nl. op zaterdag
12, zondag 13 en Goede Vrijdag 18 april. Alle avonden
is de aanvangstijd 20.30 uur. De entree is 10 euro. Als er
liefhebbers zijn om naar één van de uitvoeringen te gaan,
dan kun je dat t/m woensdag 2 april aan mij doorgeven.
De projectleider uit Leiderdorp kan de kaarten 3 april
meenemen naar Leimuiden.
Hartelijke groet, pverschoof@filternet.nl (Petra)
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Mattheüs Passion:
Al meer dan 60 jaar voert het koor C.O.V. Ex Animo de prachtige Matthäus
Passion van J.S. Bach uit.
Op de woensdag voor Pasen, woensdag 16 april 2014, kunt u in de sfeervolle
Pieterskerk in Leiden genieten van deze bijzondere vertolking van Bachs
meesterwerk, uitgevoerd door een zeer groot koor van circa 180
(project)leden, waaronder ook het Jeugdkoor. Bij de komende uitvoering
worden ruim 900 luisteraars verwacht.
Middels deze aankondiging bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn!

Passie & Paasconcert – Mannenkoor 'de Gouwestem'
Op dinsdag 15 april 2014 is er het Passie- & Paasconcert van het Chr. Waddinxveens Mannenkoor “De Gouwestem” in
de Bethelkerk, Bilderdijklaan 1 te Waddinxveen. Al vele jaren genieten de Passie- & Paasconcerten met het Chr.
Waddinxveens Mannenkoor “De Gouwestem” goede belangstelling.
Aan het concert van het 180 leden tellende mannenkoor van dirigent Martin Mans wordt meegewerkt door “The
Martin Mans Formation”, het mannenensemble van het grote mannenkoor.
Er is door de dirigent een afwisselend en luisterrijk programma opgesteld dat geheel in het teken zal staan van Passie en
Pasen.
De instrumentale medewerkers aan het Passie- & Paasconcert zijn de organist Aarnoud de Groen uit Den Haag die het
orgel in de Bethelkerk zal bespelen en de jonge talentvolle pianist Mark Brandwijk uit Krimpen aan den IJssel bespeelt
de vleugel.
De Waddinxveense predikant Ds. W.M. Dekker zal een kort meditatief woord brengen waarin Passie (lijden) en Pasen
(opstanding) centraal staan.
Het Passie- & Paasconcert in de Bethelkerk begint om 20.00 uur. De kerk is open om 19.15 uur en het concert is
omstreeks 21.45 uur afgelopen.
De entreeprijs is € 12,00 en in de voorverkoop € 10,00; kinderen tot en met 12 jaar € 5,00.
De entreebewijzen zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij:
Kantoorboekhandel Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein 5, Waddinxveen
Telefonisch bestellen : 06.24 25 00 26
Ook zijn kaarten online te bestellen en veilig te betalen via de website www.degouwestem.nl

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.

Jan Meijer (voorz.), tel. 071-3316378, 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
t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gemeente te Leimuiden. Bankrekeningen: NL15RABO012 77 03 195 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
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VOORJAARSMARKT
ZATERDAG 12 APRIL 2014
In en om

“DE ONTMOETING”
Naast de Dorpskerk

Met een Grote verloting
1e prijs : Sportieve heren of damesfiets
2e prijs: Samsung Tablet Galaxy Tab 3
3e : prijs: Diner voor twee
Trekking wordt verricht zaterdag 12 april om 15.30

Het gezellige RAD VAN AVONTUUR
Met vele mooie prijzen

Een uitgebreide catering

Een Groot assortiment aan:
Gebruikte meubelen,
Apparatuur,glas en aardewerk
Antiek, grammofoonplaten
Speelgoed
Leuke bloemstukjes

Een grote Boekenmarkt (binnen)
Openingstijden van 10.00 -15.00 uur
Dorpstraat 49
Leimuiden
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Geen zin in koken?
Kom dan eten bij de
Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd
Donderdag 3 april
Aanvang 18.00 uur (deur open vanaf 17.45 uur)
In ‘De Ontmoeting’ te Leimuiden
Deze keer gaat het om een eenvoudige gezamenlijke maaltijd, waarvan de opbrengst
bestemd is voor het doel van de vastenactie ‘Bouwen aan een huis in Sierre Leone’.
Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse Sierra Leone weer
op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en de samenleving weer op te bouwen.
Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters van Cluny. Deze zusters maken
het kinderen mogelijk naar school te gaan en geven tienermoeders de kans een vak te
leren.
Voor de maaltijd wordt een bijdrage van €5,- gevraagd, die bestemd is voor het werk van
de zusters in Sierra Leone.
Aanmelden verplicht voor 30 maart, ook als u als vaste gast voor de gezamenlijke
maaltijden staat genoteerd.
U kunt zich aanmelden bij: Agnes Hogeboom tel. 509633, Joke Kroon tel. 509390 en
Jeannette Meijer tel. 507551
Parochie secretariaat: Tel. 0172-508118
E-mail: stjandedoper@hetnet.nl
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