Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Facebook: ‘Vriendschapsverzoek
is verstuurd’
‘Ik heb jullie vrienden genoemd’
Jezus in Johannes 15:15
Kort
geleden
was
ik
jarig,
en
naast
verjaardagskaarten kreeg ik ook vele felicitaties via
Facebook.
Ik vond dat eigenlijk wel heel leuk, en besloot
daarom vorige
week
mijn vrienden- en
vriendinnenkring via Facebook drastisch te vergroten.
Dat gaat heel gemakkelijk.
Je stuurt een vriendschapsverzoek naar iemand die je
kent en die je in je kring wilt opnemen.
Daarna krijg je een melding: ‘Vriendschapsverzoek is
verstuurd’.
En eigenlijk altijd krijg je dan korte tijd later de
melding via de email: ‘Jelis, …. heeft bevestigd dat
jullie vrienden zijn op Facebook.
Zo, weer een vriend of vriendin erbij!
De verjaardag van al je Facebook-vrienden en vriendinnen wordt automatisch per email bericht. En
zo ben ik van plan met ingang van heden al mijn
vrienden en vriendinnen via Facebook op hun
verjaardag een felicitatie te sturen, goede wensen
voor het nieuwe levensjaar en een hartelijke groet.
In Johannes 15 horen wij ook van een
vriendschapsaanbod.
Het vriendschapaanbod van Jezus - bestemd voor
ons allen.
Eigenlijk kun je zeggen dat heel het Evangelie, heel
de Schrift een vriendschapsaanbod is van de Heer.
En dan niet een vluchtige Facebook-vrienschap, maar
een eeuwige vriendschap, die zelfs door de dood niet
verbroken worden kan.
Hij zegt het tegen zijn naaste vrienden, de twaalf
leerlingen - maar Hij zegt het ook tegen jou: ‘Ook jou
wil Ik mijn vriend, mijn vriendin noemen.
Stel je voor: dat je dit onzekere jaar 2015 dat nu al
weer een paar weken oud is, verder in mag in het
vertrouwen: Jezus wil mijn Vriend zijn.
En hoe gebeurt dat?
Als je zijn Vriendschapaanbod bevestigt.
Als je in Hem gelooft, op Hem vertrouwt, Zijn Woord
leest en Hem wilt volgen.
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Kerkdiensten
Zondag 25 januari 2015
3e zondag na Epifanie
Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

ds. J. Verschoof
Ineke Griffioen
Heart4Children (1)
Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Clara de Ruiter, Elly van Emmerik

Er wordt koffie geschonken in de Ontmoeting
door Nico Kalf en dhr. Vogelaar

Zondag 1 februari 2015
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst
Basis-cat.

4e zondag na Epifanie

ds. J. Verschoof
Jorico Notenboom
KIA Werelddiaconaat (1)
Erediensten (2)
Ad Jacobs
Nico kalf
Jelis Verschoof jr.

Zondag 8 februari 2015
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

5e zondag na Epifanie

ds. J. Verschoof

Dan sluit Hij ook met jou een vriendschap voor het
leven - of nog beter gezegd: een vriendschap voor de
eeuwigheid.
ds. Verschoof
PS: mocht je op je verjaardag een felicitatie
ontvangen, goede wensen voor je nieuwe levensjaar
en een hartelijke groet - stuur mij dan een
vriendschapsverzoek.
Ik beloof: je krijgt gegarandeerd een melding met:
‘…, Jelis Verschoof heeft bevestigd dat jullie vrienden
zijn op Facebook.
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente
In het eerste nummer van Op Weg in dit jaar 2015,
nummer 308, was geen gemeentenieuws opgenomen
omdat mijn vrouw en ik een weekje weg waren. Maar nu
graag weer wat pastorale en andere zaken uit onze
gemeente.
Allereerst wil ik u en jullie hartelijke danken voor alle
hartelijke Kerst- en Nieuwjaarswensen die wij mochten
ontvangen. Het Kerstfeest is het feest bij uitstek om elkaar
het goede en vrede toe te wensen, en wij mochten veel
zulke goede wensen ontvangen: dank daarvoor! Dat zelfde
geldt ook voor de kaarten die ik ontvangen mocht rond
mijn verjaardag op 5 januari jl..

Kerkdiensten:
Voor mijzelf kijk ik met dankbaarheid terug op de diensten
die wij de afgelopen weken mochten hebben.
Op Kerstavond een goed gevulde kerk met mooie zang van
het close-harmony mannenkwartet ‘Hale Bopp 4’. Zij
zongen sfeervolle Kerstliederen voor en met ons. Verder
was er mooie begeleiding door Jaap van Muijden (orgel) en
Marloes Buikema (dwarsfluit). Wij hebben geluisterd naar
het Kerstevangelie naar Johannes: ‘Het Licht Jezus Christus
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het Licht niet
kunnen overweldigen’ (Johannes 1:5). Wat een
bemoedigende boodschap in een toch zo donkere
wereldtijd. En dat mogen wij echt ook gaan ervaren als
Christus door geloof en overgave aan Hem in ons hart
wordt geboren en gelegd, zoals Hij eens werd geboren in
een stal en neer werd gelegd in een kribbe.
Op eerste Kerstdag waren wij heel blij met de medewerking
van het kinderkoor van de Schakel: wat zongen zij
enthousiast, ik genoot ervan. Wij zongen mooie
Kerstliederen, de houten kribbe stond weer in de kerk, wij
keken naar een filmpje ‘Kerstmis(t) Jezus’, en ontvingen een
heel bijzonder geboortekaartje: dat voor ons allemaal Jezus
geboren is, de Redder. Dat geeft ons moed, voor onszelf, en
voor onze wereld.
Hoe donker het ook is of worden mag: wij mogen onze
hoop vestigen op Jezus, onze Heer en Verlosser.
Oudejaarsavond woensdag 31 december sloten wij samen
het jaar 2014 af.
Het was goed om het bewogen jaar 2014 samen uit te
luiden in het licht van Gods Woord en beloften, en ook het
nieuwe jaar in het licht van datzelfde Woord in te gaan.

Vrijdag 23 januari as.: Gebedsdienst in de St.
Jan de Doper
Vrijdag 23 januari is er om 19.30 uur in het kader van de
week van gebed voor de eenheid (18-25 januar1) een
oecumenische gebedsdienst in de St. Jan de Doper te
Leimuiden. Wij zijn blij met de hartelijke oecumenische
contacten: ‘Samen in de naam van Jezus’! Het thema van
deze week is ‘Dorst’. Voorganger is ds. Hanneke Ouwerkerk
te Rijnsaterwoude. Allen van harte welkom.

Zondag 25 januari: Heilig Avondmaal
Zondag 25 januari vieren wij weer de maaltijd van de Heer.
Komt u, kom jij ook? Brood en wijn ontvangen is echt een
sterking voor ons geloof. Als de Heer ons uitnodigt, laten
wij dan komen.

Zondag 8 februari: Kinderdienst.
Zondag 8 februari as. is er een speciale kinderdienst - maar
ook ouderen zijn natuurlijk van harte welkom. Door uw
aanwezigheid geeft u juist de kinderen een goed voorbeeld
en bemoedigt u ook de ouders van jonge kinderen. Het
thema is: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Het belooft een heel
mooie, afwisselende dienst te woorden waarvoor alle
kinderen een uitnodiging krijgen. Ben jij, bent u er ook?!

Zieken:
In Op Weg nr. 306 schreef ik dat Tanja van Gans - van
Bruggen (Esdoornlaan 5) maandag 24 november jl.
onverwachts voor onderzoek moest worden opgenomen in
het Rijnlandziekenhuis. Een week later kwam zij weer thuis.
Uit alle onderzoeken die zij heeft moeten ondergaan is nu
vast komen te staan dat zij multiple sclerose (MS) heeft.
Hoe het allemaal verder zal gaan met het verloop van de
ziekte en met mogelijke behandelingen is nog onzeker. Wij
wensen Tanja en haar man Jesse en hun gezin veel sterkte
toe in deze bewogen tijd en ook het vertrouwen dat wij in
Gods hand geborgen mogen zijn.
Piet Vroonland (Verpleeghuis Overrhyn in Leiden) moest
tweede Kerstdag i.v.m. een bacterie in zijn bloed worden
opgenomen in het Rijnlandziekenhuis. Rond de 12 januari is
hij weer thuisgekomen in Overrhyn.
René Muijs (Kloofpad 20) moest vorige week een paar
dagen worden opgenomen in het LUMC voor de plaatsing
van een ICD - een soort pacemaker die ook helpt als er
hartritmestoornissen zijn.
Zo wensen wij alle zieken veel sterkte toe, en vertrouwen
dat u door de Heer gedragen wordt. Deze wens geldt ook
voor allen die wachten op uitslagen of op komend
onderzoek: dat is altijd spannend

Overlijdensbericht:
Mevr. Geertruida van Dijk - van Rijn ( Cederplein 45) moest
vanwege een heel nare valpartij 2 januari worden
opgenomen in het Rijnlandziekenhuis. Op 14 januari heeft
de HEER haar tot zich geroepen. De begrafenis is geweest
dinsdag 20 januari jl. vanuit de Dorpskerk. In Op Weg 310
zal ik een ‘in memoriam’ verzorgen.
Tot zover enkele pastorale zaken. Met een hartelijke groet
aan u en jullie allen, en in Christus verbonden,
ds. Jelis Verschoof
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Kerkelijk Nieuws
Elders wonende gemeenteleden:
Een aantal leden van onze gemeente zijn vanwege leeftijd en / of gezondheidsproblemen vanuit Leimuiden verhuisd en wonen
nu elders. Om met hen te kunnen meeleven geef ik graag hun namen door.
Mevr. Oostermann-van Harten

Paulus Pietersstraat 1

1135 GS

EDAM

Mevr. M.C. Treur - Maat

Kruislaan 54

2131 WE

HOOFDDORP

Mevr. D. van Tol - Baartman

Rustoordlaan 1 - kamer 57

2161 GC

LISSE

Dhr. B. Kanters

Rembrandt van Rijnsingel 164

2371 RJ

ROELOFARENDSVEEN

Mevr. G.G. van Iperen-de Heer

Schoolbaan 4 - kamer 204

2371 VJ

ROELOFARENDSVEEN

Mevr. C. Angenent - Besemer

J.M. Halkesstraat 33 - 123

2461 RT

LANGERAAR

Mevr. A. van Bostelen - Oudshoorn

Weteringpad 3

2481 AS

WOUBRUGGE

Mevr. B.M. Zwaal-Verhoek

Weteringpad 3

2481 AS

WOUBRUGGE

Mevr. M. Middag - van Blanken

Weteringpad 3

2481 AS

WOUBRUGGE

Mevr. J.A. van Bergen - Oudshoorn

Weteringpad 3

2481 AS

WOUBRUGGE

Mevr. G. van Rijn - van Andel

Weteringpad 3

2481 AS

WOUBRUGGE

Mevr. G. Kooij - Brussen

Weteringpad 3

2481 AS

WOUBRUGGE

Dhr. P. Vroonland Gzn.

Willem de Zwijgerlaan 44

2316 GJ

LEIDEN

Mevr. G. de Vries - Geitenbeek

Molenpad 2

1431 BZ

AALSMEER

Mevr. L. Dompeling - Vergunst

Saskia van Uylenburchlaan 1

2377 CR

OUDE WETERING

Berichten van de Diaconie en ZWO
Collectes
Op 25 januari is de avondmaalscollecte bestemd voor
Heart for Children. Wij ontvingen in december een mooie
bedankbrief van Marrianne Zeldenrust namens Heart for
Children voor onze steun en willen deze brief graag met u
delen:

Wij
zien
in
grote
dankbaarheid terug op 2014.
In het kinderdorp is het
afgelopen jaar weer veel
gebeurd. Het dak zit op de
ontmoetingsruimte, dus die
ruimte kan nu gebruikt
worden als eetzaal en kerk.
Verder is begonnen met de bouw van het derde en laatste
deel van de school. Met de kinderen, 147 in totaal, gaat
het ook goed. Ze zijn nu naar hun dorp terug voor wat voor
hen de zomervakantie is. Onze zendelingen Cor en Grace
Koelewijn hebben dit werk kunnen doen door de steun die
zij hebben ontvangen.
Uw gemeente heeft daar een grote rol bij gespeeld. We
willen u hartelijk bedanken voor de gift die we van u
mochten ontvangen. Wij zijn ook blij en dankbaar dat u
ons steunt met uw collectes. Met het collectebedrag dat u
overmaakt kunnen we 100 kinderen een week lang te eten
geven. Of bijvoorbeeld het salaris van een leraar een

maand betalen. Of 3 bouwvakkers een maand lang in
dienst nemen. U begrijpt dat dit dus echt bijdraagt aan
onze taak om onze kinderen in Oeganda onderdak en
scholing te bieden.
Mede dankzij uw steun kunnen we het werk van onze Heer
doen en Zijn liefde doorgeven aan deze kinderen. We
willen u ook danken voor uw gebed. Wij voelen ons
bevoorrecht dat u achter ons werk staat.
Wij wensen u en de hele Gemeente al het goede in het
nieuwe jaar.
In Christus met u verbonden,
met vriendelijke groet,
Marrianne Zeldenrust
Voorzitter Stichting Heart for Children
De collecte van 1 februari is voor het werelddiaconaat. Het
thema is: een kleine noot maakt het verschil. Illegale
houtkap, een dam die de visstand tot nul reduceert of
inbeslagname van grond voor een rubberfabriek. Met dit
soort problemen wordt de inheemse bevolking van
Noordoost-Cambodja stelselmatig geconfronteerd. Ze
dreigt haar natuurlijke rijkdommen en cultuur te verliezen
door inmenging van de overheid en grote bedrijven. NTFP
( Non-Timber Forest Products,) partner van Kerk in Actie,
reikt hen de kennis en vaardigheden aan om op te komen
voor hun rechten en blijvend in hun levensonderhoud te
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voorzien. De mensen krijgen hulp bij de aanleg van
moestuintjes en visvijvers en leren hoe ze hun krachten
kunnen bundelen. In vijf dorpen zijn 125 boeren getraind
om cashewnoten te verbouwen. Het bos blijft op deze
manier voor de inheemse bevolking behouden en de
boeren zien hun inkomen met sprongen vooruit gaan.
Beide collectes van harte aanbevolen.
Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Verjaardagen 74+
Van harte gefeliciteerd
24 jan.
27 jan.
31 jan.
06 febr.

mevr. A. van Bostelen-Oudshoorn,
zorgcentrum 'Woudsoord', kamer 209,
2481 AS Woubrugge
mevr. P. Rietdijk-Roodnat,
dr. Stapenseastr. 21, 2451 AC Leimuiden
mevr. A. van Dijk-Spaan,
Wilgenlaan 21, 2451 BZ Leimuiden
mevr. J. de Bruijn-de Cloe,
Oosterweg 10, 2451 VT Leimuiden

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Met elkaar bouwen we aan onze gemeenschap
“Als ik een financiële
bijdrage geef aan mijn kerk,
werk ik mee aan de mooie
dingen die mijn kerk geeft.
Dankzij mijn bijdrage is er
een preek, een goed gesprek,
hulp voor wie nodig heeft,
een kerk om te vieren en te
gedenken. Dat vind ik
belangrijk.”
Onze kerkbalansvrijwilligers zijn al weer op pad om uw
financiële toezegging te vragen voor Kerkbalans 2015. In
eerste instantie door de bekende Kerkbalansenvelop bij u
af te geven, en ongeveer een week later om uw hopelijk
positieve antwoord weer op te halen.
De begroting van onze gemeente is u eind vorig jaar
gepresenteerd, samen met het overzicht van de beoogde
inkomsten aan de diverse onderdelen van ons plaatselijke
kerkenwerk: de salarissen van onze predikant en koster, het
onderhoud van onze gebouwen, energie, kosten van de
eredienst en natuurlijk ook voor de bijzondere activiteiten
in onze gemeente.
Op de antwoordstrook die in de Kerkbalansenvelop is
bijgesloten kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te
kunnen bijdragen aan dit plaatselijk kerkenwerk in en om
Leimuiden. Voor de wijze van betalen kunt u kiezen voor
incasso of automatische overboeking, beide op

bankrekeningnummer NL61FVLB0635800551. Als u kiest
voor incasso ook in de maand januari, wilt u dan gebruik
maken van het aangehechte acceptgiroformulier (i.v.m. de
verwerking van februari). U kunt de antwoordstrook in de
eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst al
voordat de kerkbalansvrijwilliger weer bij u aanbelt.
Daarmee helpt u de lopers en loopsters bij het werk
waarvoor hij of zij de komende weken weer vrijwillig, en in
het belang van ons gezamenlijk gemeente-zijn, bij u aan de
deur komen. Legt u dus de enveloppe met de
antwoordstrook dus klaar? Bij voorbaat onze hartelijke
dank!
Uw college van kerkrentmeesters
PS: Als u uw bijdrage schenkt aan uw gemeente, geeft u
niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in
de kerk, de jeugd bij hun activiteiten, de twijfelende
buurman bij u in de straat.

Opbrengst collecte Volkskerstzang 2014.
De opbrengst van de collecte die gehouden is tijdens de
volkskerstzang
2014
en
bestemd
voor
het
evangelisatiewerk van het Leger des Heils, heeft het mooie
bedrag van € 315,00 opgebracht. Het Leger des Heils
bedankt iedereen hartelijk hier voor.
Met vriendelijke groet,
Jan Schoenmaker

Berichten van het Missionair Team
Excursiedag
Holland

‘Religieus

Erfgoed’

in

Noord-

Op zaterdag 21 maart ‘15 wordt er vanuit de Ontmoeting
te Leimuiden een excursiedag naar ‘Religieus Erfgoed’ in NH georganiseerd. Heb je interesse? Opgeven kan tot
uiterlijk 14 februari i.v.m. het reserveren van de touringcar
bus. Programma:
09.30 Vertrek vanaf de Ontmoeting
10.00 Adventskerk Aerdenhout met aansluitend koffie
11.15 Vertrek naar Enkhuizen
12.15 Gezamenlijke 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
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in Aerdenhout en de Gereformeerde kerk in Andijk. Verder
staat het sfeervolle vissersplaatsje Enkhuizen met in het
centrum de Zuiderkerk op het programma.

Jelis en Petra Verschoof nodigen u/je uit voor een dagje
naar het Noord-Hollandse en Westfriese land. Opgeven
kan via: pverschoof@filternet.nl of tel. 0172 701081.
Kosten voor de hele dag 40,- (incl. bus, chauffeur, lunch, 2
x koffie en 3 excursies). Vertrekgarantie bij minimaal 30
personen (maximaal 50).

Dolorosa’; Nieuwe Liedboek liederen op cd ‘Met hart en
Ziel’, enz.
- De zandtovenaar 21 januari j.l. in
Nieuw Vennep gemist? Bij ons nu te
vinden op de boekentafel. Boek +
DVD ‘Pasen met de Zandtovenaar’
en nog veel leuke kinderboekjes,
kleurboeken voor volwassenen,
kaarten, dagboekjes, etc.
Met hartelijke groet van het missionair team
Eric, Jeannette, Joost en Petra

Overige berichten

OPEN HUIS

Leerhuis kerk en Israël in Alphen aan den Rijn.

Het Open Huis is dit nieuwe jaar vanaf 7 januari met de
inzet van de vele vrijwilligers weer van start gegaan.
Woensdagmorgen 14 januari kwamen bijna vijftig mensen
voor koffie, ontmoeting en boeken naar De Ontmoeting.
Geweldig om te zien dat veel mensen De Ontmoeting
weten te vinden. Als bezoeker bent u, ben jij, de beste
ambassadeur om ‘nieuwe’ mensen
uit te nodigen.
Schroom niet, de koffie staat klaar ;)

We vervolgen onze leerhuisserie over het befaamde boek
De Profeten van de Joodse schrijver Abraham Joshua
Heschel (1907-1972). In het najaar luisterden we naar het
boeiende en indrukwekkende verslag van Ds. Sjirk van der
Zee over het veelbewogen leven van Heschel en hoe hij
geïnspireerd werd door de Bijbelse profeten in zijn
loopbaan als één van de belangrijkste joodse denkers.
Heschel vluchtte in 1939 van Polen naar de V.S; hij werd
hoogleraar, en was bevriend met Dr. Martin Luther King,
die hij steunde in de strijd voor gelijke burgerrechten.

Agenda

4 febr.
5 febr.
6 febr.
9 & 16 febr.

20.00 Kerkenraadsvergadering in De
Ontmoeting
17.45 Gezamenlijke maaltijd in De
Ontmoeting
19.30
Gebedssamenkomst
in
De
Ontmoeting
20.00 Leerhuis kerk en Israël in Alphen
aan den Rijn

BOEKSPOT
Elke zes weken ligt er een geheel nieuwe collectie boeken
en bijbehorende artikelen op de boekentafel! Kom eens
vrijblijvend kijken. Voor ons is het iedere keer weer als in
een ‘snoepwinkel’ om leuke, interessante materialen mee
te nemen. 13 januari is het opgehaald en 24 februari gaat
wat niet verkocht is weer terug. Een paar dingen lichten we
voor je uit:
- kleine boekjes (4,95) om cadeau te geven ‘oppeppers’;
‘elke
dag
verdient
een
lach’;
‘twitterbijbeltje’
- Mooi vormgegeven boek van Jos Douma met als thema
‘Je bent een mooi mens’
- Bert van Leeuwen geeft in zijn boek ‘Familiediner’ tips en
tricks’ om ruzies bij te leggen
- Kraamcadeautjes, bijv. een rompertje met ‘Ik ben uniek’
- cd’s van bijv. Joke Buis ‘Joh. de Heer sessies’; Sela ‘Via

De volgende spreker is Rabbijn Menno ten Brink uit
Amstelveen en we kijken uit naar zijn inbreng over de
betekenis en de boodschap van de profeten, welke geldt
voor alle tijden en ook voor onze tijd zeer actueel is.
Menno ten Brink (1958) haalt zijn
meestertitel in de rechten, maar mist
het contact met de Joodse
gemeenschap waarin hij is geboren.
Al tijdens zijn studie draait hij mee in
het
jeugdwerk
en
zet
de
familietraditie voort: hij wordt
chazan/voorzanger. Toch blijkt het
niet genoeg: Ten Brink gaat weer
studeren en wordt in 1993 rabbijn. Op dit moment is hij al
meer dan tien jaar fulltime rabbijn van de Liberaal Joodse
Gemeente in Amsterdam.
De data zijn: maandag 9 en 16 februari.
Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16 te Alphen aan
den Rijn. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 5.00 per avond.
Iedereen is van hartelijk welkom!
Meerijden? Tel. 507686
Namens de Classicale Werkgroep Kerk en Israël,
Eli Hoogendoorn

Gebedssamenkomst
Op vrijdag 6 februari komen wij weer bij elkaar om
onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen,
tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen
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ontvangen. Hierbij willen we iedereen die dat wil,
uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt “ik
weet niets te zeggen”, dan 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.

Begeleiding: Sander van den Houten en Wim Hazeu op het
orgel en het Begeleidingsorkest en het jeugdkoor Young
Voices. Dirigent: Danny Nooteboom.
Toegangsprijs tot 18 jaar € 15,= volwassenen € 22,= p.p.
Info en kaartbestelling online op www.acov.nl.tekst

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.

Gezamenlijke
a.s.

Kerkelijk Bureau

maaltijd donderdag 5 februari

In januari zijn we het nieuwe jaar
goed gestart met een groot aantal
deelnemers. Met elkaar hebben
we o.a. een enorme pan met 18
liter heerlijke erwtensoep tot de
bodem leeggegeten.
Donderdag 5 februari a.s. zal in De
Ontmoeting
de
volgende
gezamenlijke maaltijd worden
gehouden Deze begint om 18.00
en u bent vanaf 17.45 uur van
harte wekom. De bijdrage voor de
maaltijd bedraagt zoals altijd Є3,Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer
tel.507551, Joke
Kroon tel. 509390 en Agnes
Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit vòòr maandagavond
2 februari willen doen?
Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Uit de omgeving
Uitvoering Matthäus Passion van J.S. Bach.
Op zaterdag 14 maart wordt in de Bloemhof te Aalsmeer
de Matthäus Passion uitgevoerd door Aalsmeers
Christelijke
Oratoriumvereniging,
samen
met
Oratoriumkoor Cantando uit Pijnacker.
Solisten : Merel van der Geest- sopraan, Merlijn Runia- alt,
Adrian Fernandes-tenor, David Greco- bas, Aart Mateboertenor en Hans de Vries- bas.

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

Mutaties
Overleden
14 januari mevr. Geertruida van Dijk-van Rijn, Cederplein
45, in de leeftijd van 94 jaar

E-mailadressen t.b.v. nieuwe Gemeentegids
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe
Gemeentegids als vervanging van de huidige
Gemeentegids uit 2012.
Naar aanleiding hiervan heb ik een aantal vragen aan u
m.b.t. e-mailadressen:
1. Ik wil mijn het huidige e-mailadres, wat anders is dan in
de gids van 2012, laten wijzigen.
2. Ik wil mijn huidig e-mailadres niet meer opgenomen
zien.
3. Ik wil mijn e-mailadres doorgeven omdat het nog niet
eerder was opgenomen.
Als één van bovenstaande vragen voor u van toepassing is
geeft
u
dat
dan
aan
mij
door
via
ledenadministratie@pgleimuiden.nl. Alleen op deze wijze
kunnen we actuele gegevens opnemen in de gids.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Piet Vroonland, ledenadministrateur

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
Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@plantet.nl
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), Mathilde Hijink (507656)

