Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Een goed begin is het halve werk
‘Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt’
Psalm 118:24a
U kent de uitdrukking: ‘Een goed begin is het halve
werk’.
Dat is een waar woord, want hoe je ergens mee
begint, bepaalt vaak ook hoe het verdere verloop zal
zijn.
Als je bijvoorbeeld een meubeltje hebt gekocht dat je
zelf in elkaar moet zetten, en je gaat zo maar op
goed geluk aan de slag, kun je voor rare verrassingen
komen te staan.
Maar als je goed begint, en eerst zorgvuldig de
gebruiksinstructie leest, zet je zo’n meubeltje meestal
gemakkelijk in elkaar.
Een goed begin: wat is dat belangrijk.
Voor het in elkaar zetten van een meubelstuk, voor
allerlei andere werkzaamheden.
Maar vooral óók is belangrijk: een goed begin van
elke dag!
Hoe kijk je aan tegen elke nieuwe dag die begint als
je ’s ochtends opstaat?
Nu kijk ik zondagochtend voor kerktijd wel eens naar
het
Engels-Nederlandstalige
christelijke
televisieprogramma ‘Hour of Power’.
Misschien kent u het zelf ook wel, het is elke
zondagochtend 08.00 u. op RTL 5.
Ik hoop natuurlijk dat je naar de kerk komt, maar als
dat niet (meer) gaat, is het echt een programma dat
de moeite waard is.
De vaste voorganger, ds. Bobby Schuller, begint altijd
met de uitspraak: ‘This is the day that the Lord has
made!’
Het is een citaat uit Psalm 118: 25a: ‘Dit is de dag
die de HEER heeft gemaakt!’
Elke dag die je op mag staan kun je op een bepaalde
manier bekijken.
Je kunt denken: deze dag zal wel weer niet veel zijn,
en dag als alle andere…
Het kan ook een dag zijn waar je naar uit hebt
gezien.
Of juist een dag waar je tegen opziet, en denkt: kon
ik deze dag maar overslaan.
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Kerkdiensten
Zondag 9 november
Dankdag

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

ds. J. Verschoof
Ineke Griffioen
Dankstondcollecte (1)
Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Josina Vonk

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 16 november
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

Heilig Avondmaal

ds. J. Verschoof
Jorico Notenboom
Heart4Children (1)
Erediensten (2)
Jaap van Muijden
Jorico Notenboom
Griffioen

en

Ineke

Tienerdienst
Er is koffiedrinken in De Ontmoeting

Zondag 23 november
Laatste zondag Kerkelijk jaar

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

ds. J. Verschoof

Maar als wij nu de dag eens beginnen met de
gedachte: ‘Ook deze dag is een dag die de HEER
heeft gemaakt. Een dag die Hij mij geeft, een dag
dat Hij erbij is, een dag ook dat Hij met mij meegaat,
wat er ook allemaal gebeuren zal, een dag ook dat ik
omgekeerd met Hem onderweg wil zijn, en dat ik iets
mag betekenen voor Hem en voor mijn naaste.’
Zou dát niet een heel goed begin zijn van elke dag,
komt zó niet elke nieuwe dag in een ander
perspectief te staan dan wij er zelf aan zouden
kunnen geven?
Een goed begin is het halve werk…
ds. Verschoof
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Nog enkele weken, en wij gaan weer de periode in van
Advent en mogen ons voorbereiden op het Kerstfeest, de
geboorte van Jezus, de Wonderbare Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Zijn komst en zijn licht en
zijn vrede - wat is dat allemaal nodig in deze zo bewogen
tijd.
Maar voordat de Adventstijd begint, graag weer een
overzicht over de afgelopen tijd en een aantal andere
dingen.

Zieken:

Zondagavond 2 november licht in het donker:

Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet aan u
en jullie allen, en in Christus verbonden,
ds. Jelis Verschoof

Zondagavond 2 november jl. was het Allerzielen: een
kerkelijke gedenkdag met heel oude wortels waarop zij die
ons zijn voorgegaan worden herdacht. Ter gedachtenis aan
hen kan er ook een kaarsje worden aangestoken bij een
graf. Een mooie gedachte: het licht van Jezus Christus
schijnt in de duisternis van de dood. Het kaarsje spreekt er
zo van dat de geliefden die zijn heengegaan niet worden
vergeten en wijst ons op Hem die het Licht is dat de
duisternis van de dood verdrijft. Zijn liefde is sterker dan de
dood.
Zondagavond 2 november jl. kon dat ook tussen acht en
half tien ’s avonds op de algemene begraafplaats achter de
Dorpskerk. Een mooi initiatief, waar ook door heel wat
mensen gebruik van werd gemaakt. En het zal ook zeker
een vervolg krijgen!

Kerkdiensten:
Zondag 9 november wordt aan de dienst vocale
medewerking verleend door een gelegenheidskoor en
muzikaal wordt de dienst begeleid door het muziekensemble ‘Con Allegro’ uit Alphen aan den Rijn. Dit
ensemble bestaat uit een organist, een pianist en twee
cornet-spelers. Centraal staat de bijzondere Psalm 13. Een
mooie muzikale dienst waarvoor wij u en jullie van harte
uitnodigen.
Zondag 16 november vieren wij de maaltijd van de Heer.
‘De Heer heeft zijn maaltijd bereid voor wie in Hem geloven
en Hem liefhebben’, zo horen wij bij elke viering. De
Gastheer nodigt, komt u, kom jij ook? Onze nieuwe
jongerenwerker, Paul Smit uit Hoofddorp, zal in deze dienst
voor het eerst de tienerdienst leiden. Wij zijn blij met zijn
kosmt en leders in dit nummer van Op Weg stelt hij zichzelf
kort voor. Ook kunt u kennis met hem maken op de
gemeenteavond van 19 november as..
Zondag 23 november: is de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. In de Roomskatholieke traditie heet deze zondag
‘Zondag Christus Koning’. Op deze zondag gedenken wij
allen die in het dan voorbije kerkelijke jaar ons ontvallen
zijn. De naaste familie heeft een brief ontvangen ter
voorbereiding op deze zondag. Naast organist Marc Koning
wordt er ook muzikale medewerking verleend door Martin
Boek, klassiek gitarist.

Wat in het ziekenhuis verblijvende gemeente leden is het bij
mijn weten gelukkig rustig. Ik noem nog een keer mevr.
Lenie Dompeling - Vergunst (Peppelhof 28) in het
verpleeghuis Leythenrode (Hoogmadeseweg 55, 2351 CP
Leiderdorp, 2de verdieping, afdeling ’t Joppe kamer 7).
In het vorige nummer van Op Weg berichtte ik al over het
heengaan van op 13 oktober jl. van Kornelia Noordijk Boezaard. Na dit gemeentenieuws volgt het ‘in memoriam’.

In memoriam Kornelia Noordijk - Boezaard
Op maandag 13 oktober jl. is gestorven ons gemeentelid
Kornelia Noordijk - Boezaard, in de leeftijd van 92 jaar.
Kornelia Boezaard werd geboren op 15 november 1921 in
Katwijk en groeide daar ook op: het verklaarde haar grote
liefde voor het strand en de zee. Zij ontmoette Henk
Boezaard, zij trouwden in 1947, en kwamen naar
Leimuiden. Het werd eerst de Burg. Bakhuizenlaan, en
daarna lange tijd de Wilgenlaan. Samen kregen zij drie
kinderen: Dick, Elly en Jan. Op 13 april 1988 overleed haar
echtgenoot Henk, en uiteindelijk kwam zij in de net
gereedgekomen Peppelhof.
Daar ontmoette ik haar voor het eerst: een eenvoudige,
vriendelijke, blijmoedige vrouw - zo heb ik haar persoonlijk
ervaren. Ze vertelde mij hoe ze genoot van de zon en de
wolken, van de vogels die zij bij haar tuintje daarom
speciaal bijvoerde, van de schoonheid van de schepping.
Een vrouw die oog had voor de gewone kleine dingen en
daar dankbaar voor was, zeker ook naar ‘de lieve Heer’
zoals zij dat zei: ‘Ik denk vaak aan Hem’. Zo mocht zij haar
weg gaan in geloof en vertrouwen. Ook dankbaar was zij
voor haar kinderen, de hartelijke band met hen, de
feestdagen en ook verder zó vaak bij hen, de vakanties, de
keren dat zij naar haar zoon en schoondochter Jan en Ruth
in Australië kon, de geboorte van haar klein- en
achterkleinkinderen.
Naast al die goede dingen is er ook verdriet geweest: heel
moeilijk is geweest het overlijden van haar dochter Elly na
een periode van ziekte.
Uiteindelijk moest Kor Noordijk - Boezaard maart 2013
naar ‘Jacobus’ in Oude Wetering, en daar is zij 13 oktober
jl. in haar slaap vredig heengegaan.
Ds. A. Vermeij - de Jong, ouderenpastor in Alphen aan den
Rijn, heeft de afscheidsdienst geleid. In deze dienst bleek
wel de dankbaarheid en de liefde waarmee zij werd
herdacht.
Ds. Vermeij had als tekst gekozen Psalm 23, de Psalm van
David over Hem, die voor ons allen de Goede Herder wil
zijn, en ons brengen wil op zijn wegen van goedheid en
zegen. Gelukkig de mens die Hem in vertrouwen en geloof
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volgen wil. Dan ben je niet alleen, zelfs niet in het dal van
diepe duisternis.
Moge de Goede Herder de naaste familie nabij zijn in deze
periode van terugzien en herinnering, en moge de
nagedachtenis aan Kornelia Noordijk - Boezaard hen tot
zegen zijn.
ds. Verschoof.

Gezamenlijke leeskring Anselm Grün:
De eerste leeskringavond over ‘Het kleine boek van het
geloven’ zal zijn donderdag 20 november aanvang 20.00
uur, geleid door mijzelf; wij bespreken dan pag. 1 t/m 115.

De tweede donderdag 4 december, aanvang 20.00 uur,
geleid door ds. Hanneke Ouwerkerk.

‘Weg van Leven’:
Deze kring voor persoonlijke geloofsbezinning en onderling
geloofsgesprek begint vanaf maandag 20 januari a.s.
aanvang 20.00 uur in De Ontmoeting. Wij hopen zeven
keer bij elkaar te komen rond de thema’s genade,
verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben
en dankbaarheid. U kunt zich nog opgeven. Het
begeleidende boekje ‘Weg van Leven kunt u bestellen via
de Boekspot. Voor informatie kunt u bij mijn vrouw of mij
terecht.

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Kerkenraad

Agenda gemeentevergadering op woensdag 19
november 2014 om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Brieven over het ambt

1.
2.
3.
4.

Tijdens de komende gemeentevergadering op 19
november a.s., stelt de kerkenraad voor om naast het wat
meer zakelijke gedeelte ook met elkaar na te denken over
de inhoud, betekenis en vorm van het gemeente-zijn. De
scriba van onze landelijke kerk, Dr. Arjan Plaisier heeft daar
deze zomer een brief over geschreven, die gericht is aan ons
en alle andere gemeenten. Binnen de kerkenraad is de
afgelopen keren al over zijn brieven gesproken (hij heeft er
ook één speciaal aan de kerkenraden geschreven) en dat
waren inspirerende gesprekken. Zijn brief aan de gemeente
vindt u als bijlage bij deze Op Weg.
Mocht u ook belangstelling hebben voor zijn andere
brieven, aan kerkenraad en de ambten, dan kunt u die
vinden
op:
www.pkn.nl
onder
werkvelden/gemeenteopbouw/het ambt.
De kerkenraad

Agenda

8 nov.
9 nov.
12 nov.
19 nov.
20 nov.
14 dec.
30 & 31 dec.
20 jan.

Landelijk Missionair Festival, Utrecht
13.00 Koffieconcert in de Dorpskerk
20.00 Kerkenraadsvergadering in De
Ontmoeting
20.00 Gemeentevergadering in De
Ontmoeting
20.00 Eerste leeskringavond Anselm Grün
19.00 Volkskerstzang 2014 in de Sint Jan
de Doper
Oliebollenbakken bij De Ontmoeting
20.00 Aanvang project “Weg van leven”
in De Ontmoeting

5.
6.
7.

Opening en welkom
Vaststellen van de agenda
Mededelingen
Verslag van de vergadering van 13 november
2013
Begroting 2015 College van Kerkrentmeesters met
terugblik 2013/2014
Begroting
2015
Diaconie
met
terugblik
2013/2014
Beleidsplan diaconie

De stukken voor de agendapunten 4, 5 en 6 treft u op 16
november aan in de Kloostergang.
Indien gewenst zijn ze ook op te vragen bij de tijdelijke
scriba's (scriba@pgleimuiden.nl) of 5 en 6 bij de
penningmeesters (Ad de Quaasteniet respectievelijk Leen
Overbeek).
Pauze
8.

9.
10.

Bespreking en voorbereiden van een reactie vanuit
de gemeente op de brief van de scriba van de
centrale synode van de Protestantse Kerk in
Nederland (zie in deze Op Weg in de bijlage de
tekst van deze brief en de toelichting hierop onder
het kopje “Brieven over het ambt”)
Rondvraag
Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om nog
even na te praten met een hapje en een drankje, deel III.
De kerkenraad
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Berichten van de Diaconie en ZWO

Berichten van het Missionair Team

Kaartenactie Syrië

NIEUW assortiment in de Boekspot: o.a. advent
en kerstartikelen.

Op zondag 26 oktober zijn alle kaarten voor
medechristenen in Syrië ondertekend en door ons verstuurd
naar Kerkinactie. We danken u allen voor de medewerking.

Ondersteuning projecten Kerk in Actie
We hebben tijdens onze diaconievergadering op 21
oktober overleg gehad met onze nieuwe gemeenteadviseur
van Kerk in Actie, Elise Kant uit Hoofddorp. We hebben
afgesproken door te gaan met Agreds in Ghana
(beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra) en Dwelling
Places in Oeganda (opvang van straatkinderen, hen een
thuis en te eten geven en ervoor zorgen dat ze naar school
gaan). Per 1 januari 2015 gaan we de projecten FPT In
Colombia (Onderwijs werkende en ontheemde kinderen)
en Cards in India (Onderwijs voor Dalit kinderen) steunen.
Deze door ons gekozen projecten vallen onder de noemer
van de ontheemde kinderen, die soms ook met
kinderarbeid te maken hebben.

Collectes
Op 9 november (dankdag) collecteren we voor
armoedebestrijding
voor
schuldhulpmaatjes.
Het
uitgangspunt is dat iedereen die dat nodig heeft
ondersteuning en hoop wordt geboden.
De
schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer
mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt
ook de armoede op de loer of is al een feit. Het politieke
klimaat werkt niet mee om dit tij te keren. De inzet van
vrijwilligers is nodig en inmiddels erkend door een
effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden.
Meer
informatie
kunt
u
vinden
op
http://www.kerkinactie.nl/projecten/armoedebestrijdingdoor-schulphulpmaatjes.
De avondmaalscollecte van 16 november is voor
Heart4Children. Deze stichting is een Christelijke
welzijnsorganisatie, die zich bezighoudt met een project in
Oeganda om kinderen te helpen in achterstandssituaties.
De kinderen worden geholpen met een degelijke opleiding.
Ze worden opgevangen in een kinderdorp, waar ze liefdevol
worden opgevoed. Ze krijgen onderwijs en er wordt verteld
over de Here Jezus. Dit geeft ze een betere kans voor hun
verdere leven.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Gift
Via Ineke Griffioen ontving het CvK een gift van € 20 euro
met als bestemming 'voor de kerk'.
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet
(penningmeester CvK)

Het kerstevangelie uitgebeeld en verteld met duplo
speelgoedsteentjes. Met de eenvoudige teksten is het een
heerlijk boek om voor te lezen en eindeloos te bekijken.

En natuurlijk een origineel geschenk voor kinderen (ook
voor scholen om aan leerlingen uit te reiken. Het boekje is
uitgebracht in het kader van het project "Waarom kerst?"
en voor maar 2,50 verkrijgbaar.
Verder zijn er kerststalletjes, kerstkaarten, kerstcd’s (o.a.
van Sela), enz. te vinden. De boekentafel heeft ook weer
nieuwe Bijbels in gewone taal, liedboeken en mooie
romans.

‘Donderdagmiddagdochter’ van Stevo Akkerman
heeft in Vlaanderen de 1ste prijs voor spiritueel boek van
2013 gekregen (er liggen er twee op de boekentafel). “Niet
meer dan 160 pagina’s heeft Akkerman nodig om het
verhaal van zijn overleden dochter, zijn gereformeerde
jeugd, zijn zoektocht naar God en de crisis in zijn huwelijk
neer te zetten. Hij schrijft compact, speelt met sprekende
details en laat voldoende weg om de lezer er zijn eigen
verhaal van te laten maken. Hoewel het over serieuze shit in
zijn eigen leven gaat, wordt het nergens pathetisch. Een
genadeloze zelfanalyse ook, eerlijk en kwetsbaar. Een
aangrijpend
en
overtuigend
verhaal,
prachtig
opgeschreven. Puur vakmanschap.” (overgenomen uit een
recensie).
‘De Manipulator’ is het nieuwste
boek van Rikko Voorberg en Martijn
Horsman. Oerlessen in winnen en
verliezen is de ondertitel. Als je meer
wilt weten over het leven van Jakob
en over je eigen leven dan is dit boek
een goede tip.
Kom een keertje langs bij de
Boekspot (woensdag van 10.00 –
11.30 en ’s zondags na kerkdienst).
In november: bij aankoop van
minimaal 10,- krijg je er gratis een cd bij (zolang de
voorraad strekt).
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Filmavond – De 1ste filmavond in het nieuwe
winterseizoen is goed bezocht (50 bezoekers). Jagten
‘draait op de 2de filmavond. De
2de avond is over drie weken op
donderdag 27 november. Jagten
(De Jacht, Engelse titel: The
Hunt) is een veel geprezen
Deense dramafilm uit 2012,
geregisseerd
door
Thomas
Vinterberg. In de volgende Op
Weg kunt u er meer over lezen.

Groepsreis en / of excursiedag.
Op zondag 26 oktober j.l. is de 1ste bijeenkomst in de
Ontmoeting gehouden over de nieuwe Bijbelse groepsreis
naar Griekenland ‘Paulus achterna’. Er was een goede
opkomst en inmiddels hebben 30 mensen zich voor de
groepsreis opgegeven. Verrassend snel zoals het gegaan is.
Ruim voldoende om er vanuit te gaan dat de reis volgend
jaar doorgaat. Vijfentwintig deelnemers was het minimum
voor vertrekgarantie. Er is nu nog plaats voor maximaal een
paar mensen. Dus als je het toch overweegt? Laat je op de
deelnemerslijst zetten. Tot drie maanden voor vertrek is het
niet bindend.

Excursiedag
Holland

‘Religieus

Erfgoed’

in

De Gereformeerde kerk in Andijk (1930) is het
meesterwerk van de Groningse architect Egbert Reitsma die
in het noorden van het land veel heeft gebouwd in de stijl
van de Amsterdamse School. Reitsma was lid van
schildersbeweging De Ploeg. Dat kun je terugzien in het
uitbundig gebruik van primaire kleuren op de geometrische
vlakken in het kerkinterieur. De kerk is, na een
restauratieperiode van zeven jaar, in het voorjaar van ’15
als een ‘totaal kunstwerk’ in z’n volle glorie te bezichtigen.
De Zuiderkerk in Enkhuizen is een laat-gotische,
tweebeukige hallenkerk. Voltooid in 1524. Uit kunsthistorisch oogpunt ontleent de Zuiderkerk bijzondere
waarde door plafondbeschilderingen met taferelen uit het
Oude en Nieuwe Testament. De Zuiderkerk heeft onlangs
een ingenieus glazen constructie in laten brengen waardoor
er nieuwe ruimtes zijn ontstaan.

Noord-

Op zaterdag 21 maart ‘15 wordt er vanuit de Ontmoeting
te Leimuiden een architectonisch interessante excursiedag
naar ‘Religieus Erfgoed’ in
N-H
georganiseerd.
Iedereen die geïnteresseerd
is kan instappen! Vervoer is
per touringcar bus.
Programma:
09.30 Vertrek vanaf de Ontmoeting.
10.00 Adventskerk Aerdenhout met aansluitend koffie.
11.15 Vertrek naar Enkhuizen.
12.15 Warme lunch.
13.30 Zuiderkerk met aansluitende korte stadswandeling
door monumentaal Enkhuizen.
15.00 - 16.30 Gereformeerde
kerk
Andijk
met
aansluitend koffie en zicht op het
IJsselmeer.
17.00 - 18.00 Terugreis
Reisboekenschrijver Rik Zaal heeft dit jaar ‘Het beste van
Nederland’ geschreven. In zijn lijstje van favoriete religieuze
gebouwen staan twee van de drie kerken die op zaterdag
21 maart bezocht worden. Dat is de Adventskerk in
Aerdenhout en de Gereformeerde kerk in Andijk.
De Adventskerk (1959) in de stijl van architect Le
Corbusier, “staat met zijn drie gevormde geveldelen van dik
beton en glas, en met zijn golvende dak, te midden van
bomen en struiken op een prachtige manier eenzaam en
modern te zijn”, aldus Rik Zaal.

Uw reisleiding: ds. Jelis en Petra Verschoof, Leimuiden.
Opgeven (z.s.m. - uiterlijk tot 1 maand voor vertrek):
pverschoof@filternet.nl, tel. 0172 701081.
Kosten voor de hele dag 40,- (incl. bus, chauffeur, lunch, 2 x
koffie en 3 excursies). Minimaal 30, maximaal 50
deelnemers.
Petra Verschoof

Verjaardagen 73+
Van harte gefeliciteerd
09 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
14 nov.

mevr. G. Kooij-Brussen,
zorgcentrum ' Woudsoord" , kamer 202,
Weteringpad 3, 2481 AS Woubrugge
dhr. C.M. Horsman,
Drechtkade 5a, 2451 AZ Leimuiden
dhr. B. Kanters,
Rembrandt van Rijnsingel 164, 2371 RJ
Roelofarendsveen
mevr. A. Wallet-Elenbaas,
dr .Stapenseastr. 32, 2451 AD Leimuiden
dhr. E.G. Snellink,
Meerewijck 3, 2451 XE Leimuiden
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Berichten van De Oecumenische Werkgroep van
Leimuiden en Rijnsaterwoude
Volkskerstzang 2014
Met het Muziekkorps van het Leger des Heils
Zondag 14 december aanvang: 19.00 uur in de Sint Jan de
Doperkerk te Leimuiden
‘Vanuit de duisternis naar het Licht’
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 pastores van de
plaatselijke kerken verlenen hun medewerking.
Cock Zwaan zal het orgel bespelen en de samenzang
begeleiden samen met het Leger des Heils. Het is een
viering voor jongeren en ouderen, dus voor iedereen.
De viering wordt gehouden in de Rooms Katholieke Kerk St.
Jan de Doper te Leimuiden 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.

Even Voorstellen
Beste leden van de Protestantse Gemeente
Leimuiden,
Met dit artikel mag ik
mijzelf voorstellen als de
nieuwe jeugdwerker. Mijn
naam is Paul Smit, ik ben
45 jaar en daarvan ben ik
30 jaar actief in het
kerkelijk jeugdwerk. Eerst
als leidend voorwerp en
daarna als jeugdleider bij
allerlei activiteiten, van
vormsel ouder in de RKK Hoofddorp tot Youth Alpha leider.
In 2006 heb ik na de deeltijd studie Godsdienst Pastoraal
Werk van al die activiteiten mijn werk gemaakt. Daarvoor
werkte ik als technicus en projectleider in de
installatietechniek. Met de aanstelling als jeugdwerker door
de PG Leimuiden, werk ik nu voor twee protestantse
gemeenten. De andere gemeente waar ik voor werk is de
PG Waddinxveen als pastor Jeugd & Gezin.
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Als kerkelijk werker richt ik mij altijd op drie onderdelen van
het samen gemeente zijn. Het eerste onderdeel is Vrienden.
Vrienden hebben een zekere acceptatie van elkaar. Binnen
een vriendengroep zijn er onderling verschillen van
opleiding of overtuiging. Ook is niet iedereen is het altijd
met elkaar eens zijn. Toch is er de band van het samen
optrekken. En natuurlijk kunnen er spanningen ontstaan
binnen een vriendengroep. Meestal is er dan wel een van
de vrienden die helpt om het uit te praten. Dat deze
omschrijving van vriendengroepen in de praktijk niet altijd
opgaat, dat weet ik ook. Toch is het een manier van denken
over de kerk waardoor ik me laat leiden.

Het tweede onderdeel van samen gemeente zijn is Vormen.
Bij het vormen gaat het om met samen ontdekken van wat
we samen willen en kunnen. Daarin hebben we allemaal
andere interesses. De een wil de Bijbel snappen, een ander
zoekt spirituele ervaringen en weer een ander wil de
handen uit de mouwen steken om anderen in hun nood bij
te staan. Met al die verschillende interesses kunnen we
elkaar versterken. Ook kunnen degene met ervaring andere
helpen om een nieuw gevonden interesse vorm te geven.
Het derde en laatste onderdeel is Vieren. Vieren zoals
bijvoorbeeld een verjaardag wordt gevierd. Of die
verjaardag voor jou ook leuk was hangt af van je gevoel
erbij: het was gezellig, saai, leuke gesprekken gehad,
gelachen, enz. Zo kijk ik naar de ontmoeting die we in de
kerk met elkaar hebben op zondagmorgen en die van
maandag tot en met zaterdag. Mijn hoop is altijd dat een
ontmoeting in de gemeenschap iets positiefs bijdraagt aan
die dag.
Het is bij deze drie onderdelen van Vrienden, Vormen en
Vieren mijn overtuiging dat Jezus in de Bijbel handvatten
geeft om ze praktisch in te vullen. Het gaat dan om de
vragen: hoe gaan we met elkaar om, wat doen we met onze
talenten en welke meerwaarde geeft het geloof in God aan
mijn leven. Het zijn die drie vragen waar ik in de gemeente
Leimuiden de komende jaren mee aan het werk mag gaan.
Met vriendelijke groeten,
Paul Smit
jeugdwerker
/W-app: 06-20 23 89 51
 smit.pd@planet.nl
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Overige berichten
Bedankje
Heel hartelijk bedankt voor de vele lieve kaarten en steun
die ik kreeg in het ziekenhuis. Het heeft me erg goed
gedaan , zoveel mensen die aan je denken.
Hartelijke groet
Truus v Iperen – de Heer
Hof v Alkemade Roelofarendsveen

Oliebollenactie 2014.
Beste mensen,
Nu na een lange zomer de temperatuur toch gaat zakken,
de blaadjes gaan vallen en de wintertijd is ingegaan gaan
we toch al rap naar het einde van het jaar en tja…, dat
betekent o.a. oliebollenbakken! Vorig jaar was de primeur
in en om De Ontmoeting, wat toen heel goed verlopen is.
De vergunning van de gemeente hebben we in 2013 voor
5 jaren gekregen: dus we mogen / kunnen weer!
Dit jaar gaat het gebeuren op dinsdag 30 en woensdag 31
december: mengen, bakken, inpakken, verkopen en
schoonmaken voor de oliebollendeskundigen. Alleen op
dinsdagmorgen komen de appelspecialisten aan bod:
schillen, boren, snijden, ‘kaneliseren’ en stapelen. Kunnen
we weer op uw hulp rekenen?

Na het verschijnen van deze Op Weg volgt een oproep via
de mail voor de ervaren medewerkers. Wilt u ook
meehelpen maar staat nog niet op de medewerkerslijst:
welkom! Meldt u aan! Het is elk jaar weer een gezellig
evenement met een mooie opbrengst voor de kerk.
Hartelijke groeten van de oliebollencommissie,
Joost Boot, Aad Treur
Piet en Annet Rietdijk
0172-509747
rietdijkp@kpnplanet.nl

Foto’s startzondag
Op www.pgleimuiden.nl zijn de foto’s van de startzondag
geplaatst. Om weer even terug te kijken en na te genieten.

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

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
vacature
Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl
Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden
Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl
Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

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), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Annet Roodenburg (500149)
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Fotoclub fotoLifeView exposeert in kerkelijk centrum “De Ontmoeting”. De opening is op zaterdag 8 november a.s. om
16:00 uur onder het genot van een hapje en drankje.
Onze exposanten zijn ook aanwezig bij deze opening.
Locatie: Dorpstraat 51 naast de Dorpskerk in Leimuiden.

