Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Laatste woorden
‘Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
der wereld.’
Jezus in Mattheüs 28:20
‘Volg gij Mij.’
Jezus in Johannes 21:21d
Als je op Internet als zoekterm intikt: ‘Laatste
woorden’- dan krijg je een uitvoerig overzicht van
laatste woorden van bekende personen: koningen,
presidenten, wijsgeren, militairen…
Soms zijn het inderdaad bijzondere woorden, die je
te denken geven.
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Op Weg 316 verschijnt 16 mei * 2015

In het vierde van de vier evangeliën, het evangelie
van Johannes, is het laatste woord van Jezus: ‘Volg
jij Mij.’
Dát laatste woord is een oproep.
Een oproep om je leven ook echt daadwerkelijk, in
geloof, aan Hem te verbinden, en Hem achterna te
gaan.
Niet meer te leven voor
verbondenheid met Hem.

jezelf

maar

in

Twee laatste woorden dus van Jezus voor u en jou
en mij vandaag.
Die belofte: ‘Ik ben met je’.

Maar of ze ook echt van belang zijn voor je leven
nú?

En dan ook die oproep: ‘Volg Mij’.

In het evangelie lezen wij ook laatste woorden van Jezus.

Waar brengt de weg achter Jezus Christus ons
naartoe?

In het eerste van de vier evangeliën, het evangelie
van Mattheüs, zijn de laatste woorden van Jezus
deze: ‘Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de
voleinding der wereld.’

6 April jl. was het zeventig jaar geleden, dat de
Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer om het leven
werd gebracht in het kamp Flossenbürg in Beieren.
Hij was toen 39, een wreed einde van een
veelbelovend leven.

Een bijzondere belofte, ook voor je leven van
vandaag.
Wij kunnen wel eens het gevoel hebben er ten
diepste alléén voor te staan, wij kunnen ons wel
eens eenzaam voelen, met hoeveel mensen ook om
je heen.

Bonhoeffer heeft een beroemd geworden boek
geschreven, ‘Nachfolge’ - ‘Navolging’.
In dit boek roept hij ons op om te geloven in de
belofte van Jezus Christus dat Hij met ons wil zijn.
Én hij wekt ook op ernst te maken met de oproep
van Jezus: ‘Volg Mij’.

‘Je komt alleen en je gaat alleen’, wordt wel eens
gezegd.

Hoe staat het er wat dat betreft in ons leven voor?

Maar Jezus zegt in zijn laatste woord in het eerste
evangelie: ‘Je bent niet alleen, Ik ben met je alle
dagen.’

Leven met die belofte en die oproep van de
opgestane Heer is bepaald geen garantie voor
voorspoed en succes.

Hij wil met je zijn, met zijn steun en bemoediging,
met zijn Woord, dat je lezen kunt, door zijn Geest,
die je helpen en leiden wil.

Dat zien wij wel in het leven van Bonhoeffer zelf.

Zo is dat laatste woord van Jezus in het eerste van
de vier evangeliën een belofte.

Maar je mag wel weten: achter Hem, de opgestane
Heer aan, zal Hij zelf mij leiden op zijn wegen van
goedheid en zegen - Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
ds Verschoof
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Kerkdiensten
Zondag 3 mei
9.30 uur – Dorpskerk

Zondag 10 mei
9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger
Ouderlingen
Collecten

Voorganger
Ouderlingen
Collecten

Organist
KN-dienst
Basiscat

Ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
Plaatselijk missionair werk (1) en
erediensten (2)
Marc Koning
Jelis Verschoof jr.
Jorico Notenboom

Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Wilma en Ad de
Quaasteniet
Donderdag 14 mei

Maandag 4 mei
HERDENKINGSBIJEENKOMST

19.00 uur – Dorpskerk
Voorganger

Organist
KN-dienst

Ds. J. Verschoof
Ineke Griffioen
De Bakkerij, Leiden (1) en erediensten
(2)
Jaap van Muyden
Annemarie Pieterse

Ds. Hanneke Ouwerkerk en
Pastor Anneke Beenakker

Aansluitend aan de herdenkingsbijeenkomst is om
20.00 uur de gedachtenisplechtigheid bij het
monument voor de Dorpskerk.

HEMELVAARTSDAG

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten
Organist

Ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
KIA project Dwelling Places (1) en
erediensten (2)
Ad Jacobs

Zondag 17 mei
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Uit de pastorie, Kerklaan 60
Uit de gemeente

Na een mooie Koningsdag maandag 27 april jl. breng ik u
en jullie graag weer even wat op de hoogte van een
aantal pastorale zaken in onze gemeente.
Het is alweer bijna 4 weken geleden dat wij met elkaar
het Paasfeest hebben gevierd: het blijde feest van de
opwekking van Jezus uit de dood.
Maar hoe gaat het dan daarná? Zo gemakkelijk neemt de
drukte van het leven van alledag ons weer in beslag, de
moeiten of zorgen. En er is ook de vaak zo Paasloze
situatie van onze wereld van vandaag: blijft ondanks het
Paasfeest uiteindelijk niet toch alles zó, zoals het ís?
Gelukkig dat op het Paasfeest dat andere feest volgt, het
Pinksterfeest: het feest van de Geest van God, die ons
hart opent voor het geloof, die ons moed en kracht
geven wil voor een leven in geloof en hoop en liefde tot
God en onze naaste. Naar dat feest mogen wij deze
weken uitzien, ons daarop voorbereiden.

Oecumenische
maandag 4 mei as.:

herdenkingsbijeenkomst

Maandag 4 mei staan wij weer stil bij de gebeurtenissen
van de tweede wereldoorlog, en ook bij de situatie in de
wereld van nu, waarin zoveel oorlog en geweld en
onvrijheid is. We denken ook na over het grote geschenk
van de vrijheid, en hoe wij aan die vrijheid op een goede

Ds. J. Verschoof

Ds. Jelis Verschoof
manier gestalte kunnen geven, ook tot zegen voor
anderen die het zoveel minder hebben.
Om 19.00 u. is er in onze Dorpskerk een
herdenkingsbijeenkomst, uitgaand van het oecumenisch
beraad Leimuiden en Rijnsaterwoude. In deze viering
zullen voorgaan ds. Hanneke Ouwerkerk te
Rijnsaterwoude en pastor Anneke Beenakker van de St.
Jan. Organist is Jaap Glasbergen. Aansluitend is om
20.00 u. de gedachtenisplechtigheid bij het monument
voor de Dorpskerk. Mavileo zal muzikale medewerking
verlenen. Iedereen van harte welkom, laat de vrijheid ons
iets waard zijn!

Hemelvaart 14 mei as.:

Het duurt nog even maar: donderdag 14 mei a.s. is het
Hemelvaart: wij staan erbij stil dat Jezus terugkeerde
naar de Vader: ‘Terug van weggeweest, opdracht
uitgevoerd’.
Maar wat is de hemel, wat wil deze hemelvaart van Jezus
ons zeggen? Als wij naar het evangelie luisteren blijkt de
hemelvaart, wel het ‘stiefkind onder de christelijke
feestdagen’ genoemd,
toch een bemoedigende
boodschap te bevatten. Welkom daarom in een dienst
die donderdag 14 mei om 09.30 u begint.

Op Weg 315
Pinksternoveen:

Van de leerlingen van Jezus lezen wij in Handelingen 1
dat zij na de hemelvaart van de Heer de negen dagen
tussen Hemelvaart en Pinksteren in Jeruzalem bijeen
waren, samen met anderen, en baden om de komst van
de Heilige Geest.
Op grond hiervan is in de kerk de gewoonte gegroeid
van een zogenaamde ‘Pinksternoveen’. ‘Noveen’ komt
van het Latijnse ‘novem’ - ‘negen’.
Van oorsprong een traditie uit de Rooms-katholieke kerk,
die echter ook steeds meer wordt overgenomen door
Protestantse gemeenten.
Negen avonden zijn er in verschillende plaatsen korte
gebedsdiensten waarin wij ons in oecumenische
saamhorigheid voorbeiden op en uitzien naar de komst
van de Heilige Geest: ‘Kom Heilige Geest, vernieuw ons
leven, vernieuw de kerk, vernieuw de wereld’.
Ook in onze regio is er dit jaar weer zo’n Pinksternoveen.
Onze kerkenraad heeft besloten dat wij ons graag bij
deze gewoonte aansluiten; daardoor zal in de toekomst
zo’n gebedsdienst misschien ook een keer in onze kerk
plaatsvinden.
De Pinksternoveen begint vrijdag 15 mei as. om 19.30 u.
in de kerk H.H. Petrus en Paulus in - Aarlanderveen en
heeft dit jaar als thema: ‘Hoe raakt de Geest u?’.
Zaterdag 16 mei is de gebedsdienst in de St. Jan te
Leimuiden, aanvang 19.00 u..
De noveen eindigt dan na nog een aantal gemeenten
langs te zijn gegaan zaterdag 23 mei 19.00 u. in de H.
Joannes de Doper in Boskoop.
Steeds weer wordt het Pinkstervuur van de éne
gemeente naar de andere doorgegeven.
In de volgende Op Weg leest u in welke kerken in onze
regio een gebedsdienst gehouden wordt.

Zieken:
Alie Wesselius - van der Nagel (Burg. Bakhuizenlaan 10)
is eind maart geopereerd aan een nekwervel en tevens
ook aan een nekhernia, een ingrijpende operatie. Zij is nu
thuis aan het revalideren, en wij wensen haar veel sterkte
toe, dat het geleidelijk aan beter mag gaan.
Janny Aniba - Bogaards (Weidelaan 12) is 18 maart jl.
getroffen door een hersenbloeding. Na een operatie en
een verblijf in het LUMC is zij nu voor revalidatie in het
Rijnlands Revalidatiecentrum, Wassenaarseweg 501,
2333 AL Leiden. De revalidatie kan nog wel maanden in
beslag nemen. Heel veel sterkte toegewenst voor haar,
haar echtgenoot Will en haar gezin.
Aart de Vos (Esdoornlaan 19) heeft kort geleden een
week doorgebracht in het LUMC i.v.m. met problemen
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rond zijn hart. Er zijn nu verdere onderzoeken, en wij
hopen op een positieve uitslag.
Piet Vroonland is intern verhuisd in Overrhijn. Zijn
nieuwe kamernummer is: kamer 1104. Piet heeft ook
een nieuw mobiel telefoonnummer: 06 39828255. Zijn
adres: Verpleeghuis Overrhijn, Willem de Zwijgerlaan 44,
2316 GJ Leiden.
Laten wij meeleven met alle zieken, en met allen die met
onderzoek en behandelingen bezig zijn, en ook in gebed
aan hen denken, om goede moed, bemoediging, en
mocht het zijn ook om herstel.

Gretha Bregman:

Gretha Bregman - Hoving uit Woubrugge, eerstejaars
student HBO Theologie in Amsterdam, heeft een korte
gemeentestage in onze gemeente afgerond. Het was
goed Gretha in ons midden te hebben en wij wensen
haar alle goeds en Gods zegen toe op haar verdere
(studie)weg. Na het gemeentenieuws leest u nog een
korte reactie van haar.

Huwelijksjubilea:
Op zaterdag 2 mei as. hopen Hugo en Rietje Kort Rietdijk (Hoofdweg 194 Kudelstaart) te gedenken en te
vieren dat zij die dag 40 jaar getrouwd zijn.
En op donderdag 7 mei hopen Cees en Hennie Brus - van
den Berg (Ieplaan 9) hun vijftigjarig huwelijksjubileum te
vieren.
Wij wensen beide jubilerende echtparen een heel mooie
dag toe, en vele goede en gelukkige jaren na deze blijde
dag, onder de zegen van Hem van wie de psalmist van
Psalm 68 het dankbaar belijdt: ‘Dag aan dag draagt Hij
ons, die God is ons heil.’

Extra liturgieën:

Jan Schoenmaker heeft verschillende zondagen lang een
aantel extra exemplaren van de liturgie gemaakt voor wie
thuis de liturgie nog eens wilde doorlezen.
Hiervoor bleek echter toch te weinig belangstelling. Wij
danken Jan voor zijn extra werk en mocht u toch nog
een keer een lied of een hele liturgie willen doorlezen,
kunt u altijd zoiets even bij mij opvragen.

Permanente Educatie:
In het kader van de Permanente Educatie van de PKN, in
het verplichte deel, heb ik donderdag 9 en 23 april twee
studiedagen aan de VU gevolgd over de theologie van
het Johannesevangelie. Dit studieonderdeel sluit ik af
met een werkstuk over Johannes 1:52. Na Pinksteren
moet ik hier nog enkele dagen aan besteden .
Tot zover enkele een aantal zaken uit onze gemeente van
pastorale aard. In Christus verbonden en een hartelijke
groet aan u en jullie allen,
ds. Jelis Verschoof
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Dank!

Het is nog maar enkele weken geleden dat ik op deze
plaats mij voorstelde aan u als gemeente van de
Protestantse Kerk van Leimuiden. Ik schreef u toen, dat ik
hoopte dat ik samen met u iets in deze stageperiode
mocht ontdekken van Gods weg met mensen zoals u en
ik. Ik heb u als gemeente een beetje leren kennen, onder
andere, door bezoekjes aan een aantal van u, door
gesprekken over de organisatie van de gemeente, door
het bijwonen van vergaderingen, het meepraten in de
kring ”Weg van Leven” en in de zondagse samenkomst.
Ik ben getroffen door uw warme welkom en de manier
waarop u zich wilde openstellen voor mij. Daarvoor wil ik

u heel hartelijk bedanken! Het was fijn om met elkaar te
spreken en bijzonder dat we in de persoonlijke
gesprekken en in de samenkomsten woorden in de bijbel
vonden die ons hielpen om iets van die weg met God te
ontdekken. Die ontdekkingreis gaat verder: u als
gemeente in Leimuiden en ik in de eigen gemeente en in
mijn studie. Ik bid u toe dat op die reis, de God van het
leven, telkens opnieuw uw wegwijzer mag zijn en
daarmee uw bron van geloof, inspiratie, kracht, troost en
liefde!
Nogmaals heel veel dank en een hartelijke groet,
Gretha Bregman.

Kerkelijk Nieuws
Van de OpWeg redactie
Kopijdatum volgende OpWeg – zondag 10 mei

Ivm hemelvaartdag en vakanties rondom die periode,
willen we de kopijdatum voor de komende OpWeg 2
dagen vervroegen naar zondagavond 10 mei.
Op die manier kunnen we de OpWeg op
maandagavond afronden, zodat kopieerders en
bezorgers dinsdag en woensdag de tijd hebben om de
OpWeg te vermenigvuldigen en rond te brengen.
Tevens een overzicht van de verschijningsdata in 2015:
OpWeg redactierooster 2015
#
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

Datum
Kopij
di 28-apr 15
di 12-mei 15
di 26-mei 15
di 09-jun 15
di 23-jun 15
di 07-jul 15
di 25-aug 15
di 08-sep 15
di 22-sep 15
di 06-okt 15
di 27-okt 15
di 10-nov 15
di 24-nov 15
di 08-dec 15
di 05-jan 16

Datum
Uitgave
za 02-mei 15
za 16-mei 15
za 30-mei 15
za 13-jun 15
za 27-jun 15
za 11-jul 15
za 29-aug 15
za 12-sep 15
za 26-sep 15
za 10-okt 15
za 31-okt 15
za 14-nov 15
za 28-nov 15
za 12-dec 15
za 09-jan 16

Redactie
Hans
Paula
Wim
Mathilde
Paula
Hans
Wim
Mathilde
Paula
Hans
Wim
Mathilde
Paula
Hans
Wim

Namens de OpWeg, hartelijke groet,
Hans Notenboom

Commissie van Kerkrentmeesters
Ontwikkelingen rondom het Kruispunt en de
Oostenkerk
Inmiddels staan beide panden ruim 3,5 jaar te
koop.Helaas heeft dit nog niet tot verkoop mogen
leiden. We zijn gelukkig nog steeds in gesprek met
partijen welke op deze locatie een gebouw met een
maatschappelijke functie willen ontwikkelen. Hierbij
worden kleine stapjes in de goede richting gezet, maar
het gaat wel erg langzaam. Er is een vergelijking te
maken met het Dorpshart.

Inmiddels is ons wel duidelijk dat beide gebouwen
hoogstwaarschijnlijk geen rol zullen spelen bij de
herbestemming.
Voor wat betreft het Kruispunt, leveren de vorm en
indeling van het gebouw te veel beperkingen op. Bij het
kerkgebouw spelen nog andere zaken een rol, zoals de
ligging tov de N207, geluid en fijnstof, het gebouw ligt in
de gevarencirkel van het Esso tankstation en een derde
punt, de bouwkundige staat van het gebouw.
Daarnaast worden we geconfronteerd met vandalisme.
Vorig jaar is het begonnen met het ingooien van ruiten
aan de achterzijde van het Kruispunt. Hierop hebben we
alle ramen geblindeerd. De aandacht van dejeugd is
daarna komen te liggen op het kerkgebouw. Inmiddels
zijn er ramen ingegooid aan de zijde van het Kruispunt
en bivakeert de jeugd regelmatig in de kerk en
consistorie. Met harde wind waaien de deuren aan de
voorzijde open, etc. Het is wachten op verdere acties,
met name aan de straatzijde.
Kortom het gebouw verpaupert in snel tempo. Naar
onze mening verdient het kerkgebouw dit niet. Om die
reden hebben wij als CVK,in samenspraak me de
Kerkenraad, dan ook besloten om op korte termijn
opdracht tot sloop van het kerkgebouw te verlenen. De
daadwerkelijke sloop zal wel nog even op zich laten
wachten,sloopvergunning, verkeersmaatregelen, etc.

Koster.

Zoals u onlangs al in OP WEG hebt kunnen lezen gaat
Wanda per 1 mei a.s. haar taak als koster/beheerder
weer volledig oppakken. Hiermee komt gelukkig voor
Wanda en voor ons een einde aan een periode, welke
vorig jaar maart begon. Een periode van soms een stapje
vooruit dan weer een stapje achteruit. Gelukkig ziet het
er nu weer positief uit.
In die periode is de taak van Wanda door veel
vrijwilligers over genomen, waarvoor namens het CVK
heel veel dank. Zonder deze vrijwilligers tekort te willen
doen, wil ik een uitzondering maken voor 1 persoon,die
er wel heel veel tijd en energie in heeft gestoken, nl.
Joost Boot.
Op 26 april j.l. hebben we tijdens het koffiedrinken in de
Ontmoeting , Joost en Ina bedankt voor hun inzet, en als
blijk van waardering bloemen en een envelp met inhoud
overhandigd.
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Gezamenlijke maaltijd donderdag 7 mei a.s.
Het is nog niet zolang geleden
dat we met elkaar aan tafel
hebben gezeten. Toch is de
volgende maaltijd al weer in ’t
zicht.
Donderdag 7 mei is iedereen
die een hapje mee wil eten
vanaf 17.45 uur van harte
welkom in De Ontmoeting.
De maaltijd begint om 18.00
uur en zoals altijd wordt er
een bijdrage van
Є3,gevraagd.
Ook vragen we deze keer of u mee wilt doen met een
actie voor het evangelisatie/ recreatiewerk op camping
De Drecht. Elk jaar komen op deze camping in de zomer
gedurende twee weken een aantal enthousiaste
jongeren, die geheel vrijwillig dit werk doen. De actie
bestaat uit het inzamelen van prijsjes voor de Bingo en
houdbare levensmiddelen (blikken groenten of soep,
pakken macaroni, spaghetti of rijst, koffie, thee,
snoepjes). Misschien heeft u nog iets in huis dat u voor
deze actie kunt missen. Wilt u dat dan donderdag 7 mei
meenemen naar de maaltijd? Een geldelijke bijdrage is
ook mogelijk. Alvast hartelijk dank!
Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer
tel.507551, Joke
Kroon tel. 509390 en Agnes
Hogenboom, tel. 509633
Zou u dit vòòr
maandagavond 4 mei willen doen?
Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer

Waarom zou je nog bij een kerk willen horen?

Deze uitspraak hoor je heel vaak tegenwoordig, op mijn
werk wordt mij daar ook wel eens naar gevraagd.
Het antwoord kan heel verschillend zijn, juist omdat
mensen heel verschillend zijn. De één hoort bij de kerk
omdat er mooi gezongen wordt, het orgelspel in de
dienst mooi is, de dominee zo fijn kan preken. Maar
vooral komen mensen in de kerk, denk ik, omdat zij hun
Heer en Heiland Jezus Christus willen volgen en met
elkaar een gemeenschap willen vormen die dat uitdraagt.
Die met elkaar lief en leed wil delen, levend vanuit de
bron die Christus is.
Dat ervaren wij elke week in de PG-Leimuiden en
daarom willen wij iedereen bedanken die door middel
van een woord van bemoediging, een telefoontje, een
kaart, een mailtje, een bloemetje, ontmoeting’s advocaat
en appelcompote of een arm om ons heen heeft laten
blijken met ons mee te leven, eerst al bij de opnames van
René en nu bij mijn opname in het ziekenhuis. Het is
geweldig om zo bij Gods kerk te mogen horen.
Daarom alleen zou je bij een kerk moeten horen want
alleen kunnen we het niet.
In Christus verbonden,
René Muijs en Astrid Muijs-v.d. Wijngaard.

Nieuws van Diaconie en ZWO
Noodhulp

Wij denken aan de slachtoffers van de aardbeving in
Nepal en India. Ook zijn we in gedachten bij al die
bootvluchtelingen, die proberen alle ellende te
ontvluchten en de miljoenen vluchtelingen in de kampen
in het Midden Oosten. Door ons is gevraagd aan Kerk
in Actie hoe we via Noodhulp kunnen bijdragen.

Oikocredit

De diaconie heeft een deel van haar geld belegd in
Oikocredit. Graag geven we wat meer informatie over
deze verstrekker van microkredieten. Oikocredit is
ontstaan binnen de oecumenische beweging. Bij de
Wereldraad van Kerken ontstond in 1968 de vraag hoe
de kerken hun geld beleggen. Hierop ontstond het plan
om een eigen kerkelijk fonds op te richten.
Wereldwijd hebben naar
schatting 2 miljard mensen
geen toegang tot enige
vorm
van
financiële
dienstverlening.
Veelal
omdat ze arm zijn en
banken
ze
zonder
onderpand geen geld willen lenen. Of omdat ze in een
gebied wonen waar gewoon geen banken zijn. Of omdat
ze behoren tot een gediscrimineerde minderheid. Deze
mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de
mogelijkheid om geld te lenen om te investeren in een
kleine, eigen onderneming hebben ze weinig of geen
kans zich aan de armoede te onttrekken. Oikocredit wil
en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij 40 jaar ervaring
ziet Oikocredit kans deze mensen (via intermediairs) met
kleine leningen, microkredieten, vooruit te helpen. Met
een minimum aan risico. Zo werkt het:
1. Oikocredit geeft geen geld weg, maar leent geld
uit
2. Geld
lenen
zorgt
voor
zelfvertrouwen,
gelijkwaardige relaties en economische groei
3. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds
opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer
mensen geholpen worden
Op de website www.oikocredit.nl kunt u meer lezen hoe
Oikocredit armoede bestrijdt met microkredieten, hoe u
in Oikocredit kunt beleggen en hoe u een hoog sociaal
rendement kunt behalen.

Dienen Delen en Doen

Er is en rapport uitgegeven door Kerk in Actie aangeduid
met Dienen Delen en Doen over de maatschappelijke
inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in
Nederland. De belangrijkste conclusie is dat de kerk een
vitale diaconale kerk heeft. Het gaat in tegen de trend
van dalende ledentallen en sluiting van kerkgebouwen.
Zowel de uitgaven voor diaconale activiteiten als het
aantal vrijwilligers neemt toe. De bijdrage aan de
samenleving in geld en inzet is aanzienlijk. Het is hoopvol
dat de kerk dit werk allemaal doet.
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Werelddag van Kerk in Actie

Op zaterdag 25 april is de diaconie aanwezig geweest op
Werelddag van Kerk in Actie in Ermelo. Naast
verschillende workshops waren er na de opening drie
presentaties van themajaren van Kerk in Actie. Er waren
3 hoofdthema’s: Versterk de Kerk met verhalen uit
Bangladesh, Kinderen in de Knel en Straatkinderen op
weg naar een nieuw thuis. Zoals u weet ondersteunen
wij hier 4 projecten van (in Oeganda, Ghana, India en
Colombia) en Noodhulp (o.a. droogte en honger in
Ethiopië, conflict in Zuid Soedan en tyfoon in de
Filippijnen). Aangegeven werd dat naast directe
noodhulp ook nadruk ligt op hoop en kracht van de
mensen zelf en dat ze meer voorbereid zijn op de
eventuele rampen. Ook was er aandacht voor de
verhalen van mensen in genoemde landen.

Collectes
De collecte op zondag 3 mei is bestemd voor het
plaatselijk missionair werk. In ‘Op Weg’ leest u
regelmatig over al het goede werk wat het team verricht.
Op zondag 10 mei collecteren we voor Diaconaal
Centrum de Bakkerij, midden in Leiden aan de Oude
Rijn. De Bakkerij is al eeuwenlang een plek waar vanuit
de kerken hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren.
Sinds de 17e eeuw was hier de Armenbakkerij, waar
brood gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is
de Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en
dienstverlening. De diaconie Protestantse gemeente
Leiden en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken
hulp aan een ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver
weg, voor korte en langere duur. De Bakkerij helpt waar
geen helper is. Meer informatie is vinden op
www.debakkerijleiden.nl/introductie
Op Hemelvaartdag 14 mei is de collecte bestemd voor
Dwelling Places in Oeganda, project van KIA Kinderen in
de Knel. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven
duizenden kinderen op straat. Vaak zijn ze afkomstig uit
het noorden van het land. Na jaren van onrust en oorlog
is het rustiger in Noord Oeganda en wordt het leven
weer opgebouwd. Straatkinderen krijgen met hun familie
de gelegenheid om een nieuwe start te maken in het
gebied waar ze ooit vandaan zijn gevlucht. Op weg naar
een nieuw thuis, een school en een nieuwe toekomst.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Op de site
www.pgleimuiden.nl
zijn foto’s toegevoegd van de
Paasdienst op 5 april en van de
Voorjaarsmarkt
op
11
april
toegevoegd.

Beste mensen,

In de weken die ik gelogeerd heb in Zorgcentrum
Jacobus te Oude Wetering ben ik door u niet vergeten.
Tijdens mijn verblijf daar heb ik vele kaarten en
bezoekjes mogen ontvangen.
Daarvoor wil ik u hartelijk bedanken!
Omdat ik toen fysiotherapie heb gekregen ging het
lopen weer iets beter en zo kon ik weer terugkeren naar
mijn eigen huis.
Nu krijg ik dagelijks de nodige zorg en eten van Tafeltje
Dekje.
Nogmaals hartelijk dank en de groeten van
Corrie Swier, Oostban 28, tel 509653

Nacht Zonder Dak
Van vrijdag 22 op zaterdag 23
mei wordt er op het plein bij de
Dorpskerk een Nacht Zonder Dak
gehouden. Als je weet wat het is, ga dan naar:
http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/leimuiden-2205-2015/
Voor wie niet weet wat een Nacht Zonder Dak is, dat zal
ik uitleggen. Een Nacht Zonder Dak is een activiteit van
Stichting TEAR, waarbij kinderen (vanaf een jaar of 10)
en jongeren één nacht in een zelf gemaakte hut van
karton en zeil gaan overnachten. Dat overnachten
gebeurt vrijwillig voor ons eigen plezier en met een doel.
Dat doel is het aandacht geven aan de miljoenen
kinderen over de hele wereld die gedwongen op straat
leven. De kinderen en jongeren laten zich daarom voor
die ene nacht sponsoren en het opgehaalde geld wordt
door Stichting TEAR gebruikt voor projecten in o.a.
Bolivia, Kenia en India.
Als het goed is heb je een folder gekregen met meer info.
Heb je die folder niet? Stuur me dan een mailtje aan
Paul Smit
smit.pd@planet.nl

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 1 mei 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
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.
Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.
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Agenda

Vr 1 mei

Slapend wakker

Do 7 mei

Op 4 mei gedenken wij met eerbied, alle mensen,
die hun leven gaven voor het vaderland!
Zij droomden hun droom van vrijheid,
maar werden nooit meer wakker!

Zo 17 mei

19.30 uur in de Ontmoeting
Gebedssamenkomst
17.45 uur in de Ontmoeting
Gezamenlijke maaltijd
19.00 uur Woudse Dom
Sing-in

Vanuit het Clubwerk

Omdat haat de liefde niet kan verdragen,
sterven er nog elke dag onschuldige mensen,
volwassenen en kinderen!
Ook zij willen, net als wij, in vrede en vrijheid met elkaar
leven.
Wanneer worden wij wakker?
Maartje de Vos-Jansen

Wees niet bang
Je gaat Hemelvaart beter begrijpen als je ouder wordt.
Dan heb je wat meer meegemaakt: je hebt verdriet
gehad, bent onrechtvaardig behandeld, bedrogen
misschien, alleen gelaten…
Net zoals de leerlingen bij de hemelvaart van Jezus. Ze
moesten het voor hun gevoel toen helemaal alleen doen.
Er was niemand die hen bij de hand nam, hen troostte.
Het ultieme van Hemelvaart is voor mij dat je alleen
wordt gelaten maar ontdekt dat je niet aan je lot wordt
overgelaten, dat je toch bij de hand wordt genomen.
Jezus is niet meer onder ons maar we staan er toch niet
alleen voor.
En na Hemelvaart komt Pinksteren waarop de Geest
wordt uitgestort. De tussentijd is eigenlijk de tijd van ons
leven. Ook al ben je op de weerbarstigheid van het leven
gestuit, blijf doorlopen, kijk niet om. Hij is niet meer
achter je, en voor je is Hij nog niet. Het gebeurt in het
lopen zelf.
Beeldend is voor mij het verhaal van de Emmaüsgangers:
deze twee leerlingen van Jezus waren na zijn sterven aan
het kruis een beetje radeloos: hoe moeten we nu verder?
Maar zonder dat ze het beseften was de Heer al onder
hen.
De paus zei het prachtig op de wereldjongerendagen in
Rio de Janeiro: ‘Ga op weg, wees niet bang, en wees
dienstbaar aan de ander.’ Niet bang zijn, dat is
Hemelvaart voor mij ook. Het vertrouwen hebben dat je
verdriet toch getroost wordt, dat je vragen toch
beantwoord worden, dat je Christus op je pad vindt, dat
je er niet alleen voor staat.
Leo Fijen, hoofd omroep RKK
Overgenomen uit: ‘Met zonder Jezus’, van de Protestantse Kerk in Nederland

* Voorjaarsmarkt
Met de clubleiding hebben we een veiling gehad op de
Voorjaarsmarkt en het mooie bedrag van € 284,50
opgehaald. We willen alle aanbieders van diensten en
producten heel erg bedanken, net als degenen die een
bod geplaatst hebben natuurlijk! Veel plezier met alle
aankopen en tot volgend jaar! Namens alle kinderen en
leiding van de clubs.

* Foto's clubkamp

De foto's van het clubkamp zijn te vinden via deze link:
http://clubsleimuiden.webs.com/nieuws.htm
Groetjes, Manouk

Sing-in Woudse Dom
Op zondagavond 17 mei a.s. houdt de Protestantse
Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse
Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.
Het thema op deze avond luidt: “Tussen Hemelvaart en
Pinksteren”
Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische
Liedbundel een aantal liederen worden gezongen.
Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven.
Iedereen die van zingen houdt is welkom.
Het geheel eindigt rond 20.30 uur.
Voor nadere informatie.
Tel. 0172-508177
Piet de Graaf
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Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Tel 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Verhuisd
•

Dhr. E.C.C. Jongeneel,
van Westerdijk 8 naar Watersnip 6 te Leimuiden

•

Dhr. P. Vroonland,
van kamer 1103 naar kamer 1104 in zorgcentrum 'Topaz Overrhijn',
Willem de Zwijgerlaan 44 te Leiden.
Ook heeft dhr. Vroonland een nieuw telefoonnummer namelijk: 06 - 3982 8255

Terugblik Voorjaarsmarkt 2015
Als ACKC kunnen we met u terugzien op een geslaagde
Voorjaarsmarkt op 11 april. Helaas liet het weer ons die
middag even van een minder goede zijde zien.
Nadat we aan het eind van de dag een voorlopige
opbrengst konden melden van 4700 euro is de
definitieve opbrengst opgelopen tot 5000 euro.
Iedereen dat hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk
dank, ook onze sponsors waaronder Wallet Tweewielers
en restaurant Plasmeijer.
Hierbij nog even de vermelding van de diverse
prijswinnaars:

De grote verloting
1e prijs fiets
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

fam. Siebeling,
Noordeinde
tablet
mevr. van Dijk-Spaan,
Wilgenlaan
diner voor 2
fam. Horsman,
Dennenlaan
levensmiddelen mandje fam. Broere,
Dennenlaan
tobbetje met badspullen fam. Kalf,
Dorpsstraat

Levensmiddelen manden

Joke Kroon (Wilgenlaan) en Els van Elderen (Drechtlaan)

Winnares van de ballenbak
Mirjam Vonk (Prunusstraat)

AFBRAAK OOSTENKERK.

Toen ik zondagmorgen na afloop van de Dienst , tijdens
het koffiedrinken, hoorde dat de Oostenkerk onder de
slopershamer komt, ging er wel wat door mij heen.
Ik weet wel dat de kerk de laatste jaren geen dienst meer
deed, maar nu hij helemaal gaat verdwijnen komen er
veel gedachten bij mij op uit de vroegere tijd.
De kerk waarin ik ben gedoopt en opgegroeid en
belijdenis heb gedaan van mijn geloof, en evenzo voor
onze kinderen, bestaat straks niet meer , althans wat het
gebouw betreft.
Gelukkig leeft zij nog wel voort in onze harten. Ik moet
denken aan wat er staat in 1 Korintiërs 5: 1 waar het
gaat over de aardse tent die wordt afgebroken. IK weet
wel dat hier gaat over ons lichaam, maar de kerk mogen
we toch ook zien als het lichaam van Christus. Maar
gelukkig mogen we ook weten dat er na afbraak een
gebouw komt van God , niet met handen gemaakt ,
maar een eeuwig huis.
Als ik aan de afbraak denk ben ik mij ook bewust dat het
bord met de woorden JEZUS LEEFT , ook gaat
verdwijnen, ook dat gaat mij aan het hart. Er is van het
begin af aan veel over te doen geweest.
Zowel van afwijzing en afkeer als van instemming . Dat
laatste vooral door de verschillende reacties , zowel van
binnenuit als buiten de kerk van de velen die bij het
rijden op de Provinciale weg langs de kerk,haast van
vreugde opsprongen en er door bemoedigd werden. Dat
het niet bij iedereen in de smaak viel kwam tot uiting dat
de borden verscheidene keren vernield of beschadigd
werden.
De laatste tijd was het overgebleven bord met de tekst :
JEZUS LEEFT! , ook niet meer helemaal gaaf , maar toch
nog wel te lezen. Het andere bord waar op stond :
KOM , JEZUS KOM ! , was al zodanig beschadigd dat
het niet meer te vervangen was. Omdat het eerder
genoemde bord nog wel leesbaar was, maar toch
beschadigd is mij toen gevraagd of het niet beter zou zijn
, het ook maar weg te halen.
Ik had daar wel begrip voor maar er toch geen vrede
mee. Omdat ik het zelf eigenlijk ook niet wist wat er
moest gaan gebeuren , heb ik aan de Heer om raad
gevraagd, met als resultaat dat ik een droom kreeg waar
in Jezus mij zei : Laat het meer rustig staan , ik ben zelf
ook beschadigd, gezien mijn wonden in mijn zijde als in
mijn doorboorde handen, maar ondanks dat toch
opgestaan en leef Ik nu.
Nu de tekst straks verdwenen zal zijn hoop ik dat Jezus
toch in onze harten en levens mag voort leven als de
LEVENDE HEER.
Piet Rietdijk Sr.
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Bijlage 1, collecten en bezoekersaantallen
Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 1e kwartaal 2015 met de 40 dagentijd
De bezoekersaantallen zijn in het 1e kwartaal iets lager dan in 2014.
In 2014 hadden we in januari de scholendienst met 225 bezoekers, dat verklaart het lagere aantal
bezoekers in januari van dit jaar. In februari jl. hebben we hebben we van de kinderdienst genoten
en mochten we 142 bezoekers verwelkomen, zo ontstond in februari 2015 weer een positief verschil.
Aan de 40 dagentijd wordt ieder jaar veel aandacht besteed daarover leest u elders meer.
Dat komt ook aan de collecteopbrengst ten goede. De 40 dagentijd collectes bedroegen (22 februari
plus maart) 845,05 vorig jaar 750 (gecorrigeerd). Daar zijn we de gevers zeer dankbaar voor.
De collecte opbrengsten diaconie zijn in het 1e kwartaal 2015 in zijn geheel t.o.v. 2014 ca 15% lager.
Als we het 1e kwartaal vorig jaar corrigeren voor o.a. een scholendienst, een cjv dienst en de uitzending
van Tesja van Dijk, dan komen we zelfs iets hoger uit in 2015.
De bidstondcollecte 15 maart leverde een heel mooi bedrag op voor de kerkrentmeesters waardoor
de collecteopbrengst die van het 1e kwartaal 2014 met iets meer dan 30% overtrof. Dank daarvoor.
Hartelijk dank voor uw bijdragen, dat geeft goede moed.
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek

04-jan
11-jan
18-jan
26-jan
2014
01-feb
08-feb
15-feb
22-feb
2014
01-mrt
08-mrt
15-mrt
22-mrt
29-mrt
2014
1e kwartaal
2015
2014

Collecten 1e kwartaal 2015
Diaconie
Kerkrentmeesters
1e collecte
2e collecte
115,00 plaatselijk jeugdwerk
85,95
88,45 pkn oecumene
74,05
98,15 pkn cath en ed
107,85
146,15 heart for children
120,50
447,75
388,35
770,66
442,60
190,15 werelddiaconaat
113,20
180,41 Edukans
149,55
113,85 pl. Toer. en vorming
108,20
KIA 40 dgn tijd
141,60 Noodhulp madagaskar
90,20
626,01
461,15
466,03
425,35
150,30 voorj zendingsweek
101,25
128,15 vakantieweken diaconaat
111,33
138,05 zuidafrika hiv/aids
733,10
133,40 Villa vrede binn diac KIA
119,55
153,75 Bangladesh
113,85
703,65
1.179,08
879,25
669,84
1.777,41
2.115,94

2.028,58
1.537,79

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

aantal
Bezoekers
74
65
75
72
286
497
89
142
103
79
413
341
85
89
79 biddag
77
81
411
315
1.110
1.153

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

Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@plantet.nl

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 – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl

Col v Kerkrentm.

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 penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl

Col. v Diakenen

Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl
Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

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), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink
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Bijlage 2, tentoonstelling 2e wereldoorlog Kaag en Braassem
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Bijlage 3, stichting 4 en 5 mei comité Kaag en Braasem

