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Kerkdiensten
Zondag 27 april
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Gastheer
Collecten
Organist
KN-dienst

ds. J. Verschoof
Liset v Steenbrugge
Bert Tijselink
PKN Eredienst en Kerkmuziek (1),
Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Nico Kalf

Zondag 4 mei

Ze zeggen dat het niet waar is…
‘Maria van Magdala ging het nieuws dat Jezus was
opgewekt uit de doden vertellen aan de mensen die
Hem hadden vergezeld en die nu om Hem treurden
en rouwden. Toen ze hoorden dat Hij leefde en dat
zij Hem had gezien, geloofden ze het niet…’
Marcus 16:10, 11

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

2e zondag van Pasen

3e zondag van Pasen

ds. J. Verschoof
Willy Piet
Astrid Muijs
PKN
Missionair
Werk
Kerkgroei (1), Erediensten (2)
Henk de Jong
Annemarie Pieterse

en

Ze zeggen dat het niet waar is,
dat de doden op zullen staan.

Zondag 4 mei

Als er één ding is, dat mij klaar is,
is het dit dat de doden vergaan.

Voorgangers pastor André M. van Aarle en
ds. J. Verschoof

Ik zag met mijn eigen ogen
dat de doden echt doden zijn,

Zondag 11 mei

Oecumenische herdenkingsbijeenkomst

19.00 uur – Dorpskerk

9.30 uur – Dorpskerk

maar een engel kwam uit den hoge;
hij zei niet: dit is slechts schijn,

Voorganger

maar dicht bij het graf gezeten
van Jezus van Nazareth,
liet hij drie vrouwen weten
dat de dode was opgewekt.
Hoewel ik het toen niet kon geloven,
heb ik dat toch gedaan,
want God laat er oren van doven
genadig voor opengaan.
Geert Boogaard

4e zondag van Pasen

mw. M. Walburg, Alphen a/d Rijn
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Vanuit de pastorie,
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente:
Na de Stille week en de viering van het Paasfeest weer een
update van pastoraal nieuws en andere zaken uit ons
gemeenteleven.

Rond de kerkdiensten:
Na mooie bijeenkomsten op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag, bijeenkomsten die stonden in het
teken van gedenken en verstilling, vierden wij zondag 20
april het Paasfeest. Een feestelijke dienst met mooie
muzikale begeleiding door onze organist Marc Koning en
het Aalsmeers saxofoonkwartet. Mooi was ook dat Pepijn
Möllers gedoopt werd en dat Levi Verschoof iets vertelde
over zijn belijdenisdoen 13 april jl.. In de Overdenking
luisterden wij naar het woord, de belofte van de Paasengel:
‘Hij, de opgestane Heer gaat u vóór.’ Jezus, de verrezen
Heer is de grote Voorganger die voor ons de weg baant
door de dood heen naar het leven En die ook in het leven
van alledag ons voorgaan en nabij wil zijn. In dat Paaslicht
gaan wij nu de periode in van 50 dagen onderweg naar
Pinksteren.

Oecumenische herdenkingsbijeenkomst zondag
4 mei 2014:
Dit jaar valt 4 mei op een zondag. Naast de
zondagochtenddienst is er ’s avonds ook een oecumenische
herdenkingsbijeenkomst, uitgaand van het oecumenisch
beraad Leimuiden en Rijnsaterwoude. In deze viering zullen
pastor André M. van Aarle (Parochiefederatie HH. Clara en
Franciscus) en ik voorgaan. De herdenkingsbijeenkomst
begint om 19.00 u. in de Dorpskerk te Leimuiden.
Aansluitend is om 20.00 u. de gedachtenisplechtigheid bij
het monument voor de Dorpskerk. Hieraan zal o.a. ook
Mavileo muzikale medewerking verlenen. Iedereen van
harte welkom, laten wij onze vrijheid koesteren als een heel
hoog goed!

Zieken:
Joke Kroon-Dijkgraaf (Wilgenlaan 52) verblijft wegens een
herseninfarct nu tijdelijk voor revalidatie in Topaz Revitel,
kamer 830, Bargelaan 198, 2333 CW Leiden. Zij zal er
toch nog wel verschillende weken moeten verblijven.
Jacqueline de Rijk-Pul (Kloofpad 63) heeft in het weekend
van 6 naar 7 april jl. een herseninfarct gehad. Na een aantal
dagen in het LUMC te hebben gelegen verblijft Jacqueline
nu in het Rijnlands Revalidatie Centrum (Wassenaarseweg
501, 2333 AL Leiden, kamer 218). Gelukkig gaat het
spreken haar steeds gemakkelijker af, en het lopen met een
rollator gaat ook de goede kant op. Maar het blijft toch ook
spannend: hoe zal alles verder gaan?
Veel sterkte en vertrouwen toegewenst Jacqueline en René!
Adry Walta-Marico (Sluiskolk 4) moest een week in het

Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp doorbrengen maar is nu
gelukkig weer thuis.
Datzelfde geldt ook voor Gerrit van Nieuwpoort
(Esdoornlaan 9). Op woensdag 16 april is hij in het
Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp geopereerd aan zijn rug.
Hij moest een uren durende operatie ondergaan, maar alles
mocht goed verlopen en hij kon daarom weer naar huis.
Piet Vroonland (Peppelhof 12) in het verpleeghuis
Overrhyn (Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden), op
afdeling Witte Singel kamer 1103, is nu telefonisch gelukkig
bereikbaar. Zijn telefoonnummer is: 06 21466752.
Jannie van Ravenhorst - Arlar (Lindenlaan 29) verblijft nu in
Verpleeghuis Oudshoorn, Delftzichtweg 1, 2402 NB
Alphen aan den Rijn (afdeling De Brug, kamer 14).
Wij denken naast bovenstaande gemeenteleden ook aan
hen die bezig zijn met trajecten van chemo en/of bestraling.
Ik noem Annie Rietdijk-van der Plas (Griede 23), Natasja
Slegers (Dennenlaan 43), en Willem van Tol (Herenweg
128 Rijnsaterwoude), en wij denken ook aan alle andere
gemeenteleden die gezondheidproblemen hebben. Mogen
zij zich allen gedragen weten door de voorbede van de
gemeente.

Overleden:
Op maandag 14 april jl. heeft de HEER tot zich genomen
br. Hendrik van Harten (Leytherode Verpleeghuis te
Leiderdorp. Hij is 92 jaar geworden. In het komende
nummer van Op Weg volgt een ‘in memoriam’.

The Passion:
Donderdag 17 april jl. werd voor de 4de
achtereenvolgende keer ‘The Passion’ opgevoerd, een
moderne mediaproductie over het lijden en sterven van
Jezus en wat daarna gebeuren zou. Wellicht hebt u het stuk
ook zelf gezien op de televisie, 3,2 miljoen mensen keken
ernaar. Het is een missionair project van de EO en de RKK,
met medewerking van de Rooms-katholieke kerk, de
Protestantse Kerk in Nederland en het Nederlands
Bijbelgenootschap. Zo zie je: Jezus brengt mensen samen.
Prachtig dat zó veel mensen bepaald werden bij de weg die
Jezus is gegaan, in zijn lijden, zijn sterven, en in wat daarna
komen zou. The Passion eindigde met een lied van Nick en
Simon, ik citeer daaruit de regels: ‘Kijk omhoog naar de zon,
zoek niet naar een antwoord, laat het los, hou je vast aan
Mij!’ Dat is Pasen: niet al onze vragen over lijden en dood
worden in ons leven beantwoord, maar wij mogen ons in
geloof vasthouden aan de opgestane Heer.
Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet, en
Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof
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Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie en ZWO
Paasgroetenactie
De opbrengst van de paasgroetenactie was € 74,00 en alle
kaarten zijn op de post gedaan. Op deze wijze hebben we
als PGL een paasgroet overgebracht aan gevangenen in
binnen- en buitenland. Allen die hebben meegedaan:
hartelijk dank!

Braderie
Op 18 juni gaan we meedoen aan de
jaarlijkse braderie. We gaan het net
zo doen als vorig jaar en hopen op
de medewerking van het missionaire
team. We vragen nu alvast om
groente- en bloemenplantjes. Het zal wel beter zijn dan
vorig jaar, want toen bleef het lang te koud. Als u mee wilt
doen meldt u zich dan bij ons aan (Johan Schuuring tel.
507504). De opbrengst willen we dit keer bestemmen voor
de kerk.

Bijdragen aan Kerk in Actie
We kregen een financiële
verantwoording
over
een
gedeelte van 2013 van Kerk in
Actie. We waren net als
voorheen prettig verrast door bijdragen die de PGL-leden
rechtstreeks overmaken naar Kerk in Actie. Zo waren o.a.
de bijdragen aan Kinderen in de Knel € 2174, zending
€ 2082,84 en Kerk in Actie € 484.34.

Projecten Kerk in Actie
Van de drie projecten die wij steunen: Agreds in Ghana,
Dwelling Places in Oeganda en Irpañani in Bolivia zijn
verslagen met foto´s binnengekomen. Jammer genoeg
heeft Kerk in Actie besloten het project in Bolivia aan het
eind van 2014 te stoppen. Van Kerk in Actie horen we later
waarom dit project wordt beëindigd. We zijn inmiddels aan
het bezien wat een eventueel ander project kan zijn.
Afgelopen week was er een indrukwekkende rapportage
van Peter R. de Vries omtrent kinderen in Oeganda. Wie
het gezien heeft is meer dan eens duidelijk geworden hoe
belangrijk de opvang van kinderen is. Daarom steunen we
Dwelling places in Oeganda.

Collecten
Zondag 27 april is de landelijke collecte van de Protestantse
Kerk bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek. In de
zondagse eredienst is muziek van groot belang. In muziek
en zang uiten we onze gevoelens van zorg en verdriet, maar
ook van blijdschap, hoop en vertrouwen. De Protestantse
Kerk ondersteunt de gemeenten om de muziek te laten
klinken door het maken van toerustingsmateriaal en het
organiseren van bijeenkomsten voor predikanten,

kerkmusici, cantorijen en gemeenteleden, bijvoorbeeld over
het liedboek dat in 2013 verscheen. Met de opbrengst kan
de Protestantse Kerk gemeenten blijven ondersteunen om
de muziek een goede plek te geven in de eredienst.
Op zondag 4 mei collecteren we voor het programma
Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk.
Centraal staat de pioniersplek ‘Twintigers Woerden’, die in
2012 gestart is onder leiding van Mirjam Oosterhoff.
Mirjam merkte als jongerenwerker in Woerden dat
twintigers tussen wal en schip vallen en wilde iets voor hen
doen. Via de sociale media kwam ze in contact met de
doelgroep. De activiteiten van deze pioniersplek bestaan uit
ontmoeting, zin zoeken en verdieping. De locatie is een
kelder in een café in het centrum van Woerden, die gratis
ter beschikking wordt gesteld. Daar ontmoeten jongeren
elkaar en zijn ze samen op zoek naar God; daar vormen ze
een kerk. De ondersteunende kerken in Woerden zijn
enthousiast, want Mirjam Oosterhoff bereikt mensen die
anders niet bereikt worden. De opbrengst van de collecte is
bestemd voor deze en andere pioniersplekken van de
Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen.
Namens ZWO en Diaconie,
Johan Schuuring en Jorico Notenboom

Overige berichten
Gezamenlijke maaltijd donderdag 1 mei
Op donderdag 1 mei zal er een gezamenlijke maaltijd
worden gehouden in De Ontmoeting. Deze begint om
18.00 uur en u bent vanaf 17.45
uur van harte welkom. De bijdrage
voor de maaltijd bedraagt zoals
altijd Є3,Aanmelden voor de maaltijd kan bij
Agnes Hogenboom tel. 509633 en
Jeannette Meijer tel. 507551.
Namens de gezamenlijke
maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Gebedssamenkomst
Op vrijdag 2 mei 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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Uitnodiging voor onze volgende zangavond.
Op zondag 25 mei gaan we weer zingen met elkaar in de
Dorpskerk in Leimuiden. Deze keer een speciale
uitnodiging voor de mensen uit Rijnsaterwoude.
Omdat de Sing In van 11 mei vervalt,
is dit een gezamenlijke zangavond.
Iedereen die van zingen houdt is
hartelijk welkom.
Het thema van de avond is:
Van Pasen, via Hemelvaart naar Pinksteren. De muzikale
begeleiding op orgel en piano is in handen van Ad Jacobs.
De collecte is deze keer voor de Voedselbank in
Roelofarendsveen.
Hebt u geen vervoer en wilt u graag komen zingen dan kunt
u bellen met nr. 500149 (Annet Roodenburg). U wordt dan
opgehaald en weer thuisgebracht. We beginnen om 19.30
uur en heten u welkom met een kopje koffie of thee.
Graag tot ziens op zondag 25 mei.
De voorbereidingscommissie:
Cora, Ineke en Marianne.

Wijkcontactavonden (1)
De vraag kwam binnen of het mogelijk is om bij een andere
wijk aan te schuiven i.p.v. bij de eigen wijk. Dat is inderdaad
mogelijk, je kunt dus kiezen uit 3 avonden, maar laat het
wel even weten bij de desbetreffende wijkouderling.
Voor alle duidelijkheid hier de data:
 woensdag 7 mei bij de familie Meijer, Willem v.d.
Veldenweg 3, wijk Willy Piet
 dinsdag 13 mei bij de familie de Quaasteniet,
Dennenlaan 33, wijk Jan Schoenmaker
 donderdag 15 mei bij de familie Treur, Vriezekoop
35b, wijk Ineke Griffioen
Schroom niet om je aan te melden, om 19.45 uur staat de
koffie/thee klaar.
Met hartelijke groet, ook namens Ineke en Willy
Jan Schoenmaker

Wijkcontactavonden (2)
Voor wijk 3 staat er op dinsdag 13 mei een
wijkcontactavond gepland. Denkt u eraan zich hiervoor aan
te melden zodat wij weten hoeveel mensen er komen?
U kunt zich opgeven bij Jan Schoenmaker:
jschoenmaker@kpnplanet.nl of bij ondergetekenden.
Vriendelijke groeten,
Ad en Wilma de Quaasteniet, tel: 0172-532107

Verjaardagen 73+
Van harte gefeliciteerd
26 april

mevr. T. van Koll-Hokkeling,
Lindenlaan 39, 2451 CB Leimuiden

Geloofsopvoeding! Project 40-dagen tijd: Delen
in Gods Liefde.
Op 15 januari 2014 kwamen een aantal ouders bij elkaar in
de Ontmoeting voor de Geloofsopvoeding. Peter van de
Beek en Liset van Steenbrugge leidden de avond. We
kregen allemaal een boekje uitgedeeld met daarin alle
informatie over dit project. In dit boekje stonden alle
thema's beschreven die van 2 maart t/m 20 april besproken
konden worden. Op de avond zelf hebben we in groepjes
een voorbeeld thema behandeld. Er werd een stukje uit de
bijbel gelezen en hier had je dan gespreksvragen over. Zoals
hoe je het thema in je eigen leven tegenkomt, of er
verschillen zijn in generaties (ouderen of jongeren), welk
stukje uit de tekst je aanspreekt en of je je iets voor kan
nemen voor de komende week. Daarna gingen we een
collage maken met plaatjes over het thema. Dit was erg
leuk om te doen en we hebben leuke gesprekken gehad.
De opdracht die we aan het einde meekregen was om thuis
met het gezin ook iedere week (vanaf 2 maart) een thema
te behandelen en hiervan dan zo mogelijk een collage te
maken.
Op 13 april zijn we weer bij elkaar gekomen. Nu de ouders
met kinderen. Op deze avond kon een ieder laten zien en
horen wat zij de afgelopen weken hadden gedaan aan het
project. Er werden allerlei ervaringen met elkaar gedeeld.
Daarna gingen we in groepjes aan het Thema van de
zevende week werken: Alleen, ook zonder Vader? De
gespreksvragen werden besproken en er werden leuke
collages gemaakt.

Daarna volgde er een
maaltijd met soep en brood
(iedereen
had
wat
meegebracht).
Als afsluiting hebben we
kaarsjes gebrand bij de
Paaskaars in de kerk en
spraken we wensen uit voor de aankomende week.
Ik vond het een leuke ervaring om zo thuis over de thema's
te praten en er over na te denken hoe je deze thema's in
het dagelijks leven tegenkomt. Het is ook een goede manier
om eens te kijken of je iets kan veranderen in het leven dat
je leidt.
Groetjes van Ester Helmhout
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Terugblik op de Voorjaarsmarkt
Het kan u niet zijn ontgaan, de Voorjaarsmarkt op zaterdag
12 april. Wat een gezellige drukte, mede dankzij het
prachtige weer. Aan het eind van de dag was er een
opbrengst te melden van 6000 euro. Dank aan allen die op
welke wijze ook, hieraan hebben bijgedragen.

Agenda

do. 1 mei

Een speciale dank aan de sponsors:
MCD, restaurant Plasmeijer, Dolf Wallet tweewielers,
bakkerij van Leeuwen en Ouwehand visverwerking (haring).

vr. 2 mei

De levensmiddelen maanden zijn gewonnen door:
 Doeti Zeldenrust (Noordeinde)
 Tiny Brummelkamp (Verlaat)

wo. 7 mei

De uitslag van de grote verloting is als volgt:
1. Sportieve dames- of herenfiets: Fam. Horsman
(Dennenlaan)
2. Samsung tablet Galaxy Tab 3: Kees en Riet de Jong uit
Scheveningen
3. Diner voor twee: Anja Spooner-Dekker uit Leimuiden

do. 15 mei

De opbrengst komt geheel ten goede aan onze eigen kerk.
Evenals voorgaande jaren zal de diaconie 20% van de
opbrengst (= 1200 euro), verdeeld over drie projecten,
overmaken welke door het ACKC zijn voor gedragen,
namelijk:
1. Hart voor Moldavië, project van de kerk van Andijk
2. Spot Tanzania, het waterproject van Kees Kempenaar
3. Kinderfonds Mamas, vrouwen in Zuid Afrika die
kinderen ondersteunen en een thuis geven.
Op deze wijze dragen wij ook bij aan een beter leven voor
onze medemens buiten Nederland.
Als ACKC kunnen we terugzien op een bijzonder geslaagde
dag.

zo. 25 mei

di. 13 mei

Gezamenlijke maaltijd
18.00 uur, De Ontmoeting
Gebedssamenkomst
19.30 uur, De Ontmoeting (zaal 2)
Zangavond
19.30 uur, Dorpskerk
Wijkcontactavond wijk 1
bij fam. Meijer, Willem v.d. Veldenweg 3
Wijkcontactavond wijk 3
bij fam. de Quaasteniet, Dennenlaan 33,
Wijkcontactavond wijk 2
bij fam. Treur, Vriezekoop 35b

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

Belijdenis afgelegd op 13 april
Levi Verschoof, Drechtlaan 139, in de Witte Kerk te Nieuw
Vennep

Ingekomen vanuit Hoofddorp
Mevr. Ellen Besemer-Petschi (23-04-1962), Willem van de
Veldenweg 65, 2451 BB Leimuiden

Overleden op 14 april
Hendrik van Harten, zorgcentrum 'Leythenrode', in de
leeftijd van 92 jaar.

Gedoopt op 20 april
Pepijn Hendrikus Antonius, zoon van Christiaan en Catinga
Möllers-Pluimers
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)

