Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Gezien worden
‘...een al 38 jaar lang verlamde man, hém zag Jezus
liggen.’
Johannes 5:6
In de vakantie heb ik een boek gelezen van de
schrijver Arthur Japin, het heet:

‘Maar buiten is het feest’.

Het is een op waarheid berustende roman
geïnspireerd op het leven van Karin Bloemen, de
bekende cabaretière, zangeres en actrice.
Het boek beschrijft een treurige jeugd van seksueel
misbruik.
Als je het allemaal zo leest - het is nauwelijks te
bevatten hoe mensen - in dit geval een stiefvader - zó
verworden kunnen zijn.
Naar de mens gesproken was het leven voor Karin
Bloemen in één grote ellende geëindigd, ware het
niet dat een juffrouw op school, juffrouw Verbeet,
ontdekt had dat Karin heel mooi zingen kon.
Thuis had niemand daar oor voor, oog voor, maar
juffrouw Verbeet wèl.
Zij zag in Karin een veelbelovend talent.
Daarom heeft zij er alles voor gedaan dat Karin uit
die ellendige thuissituatie werd verlost en haar zangen acteertalent kon gaan ontwikkelen.
Zo is het gekomen dat Karin Bloemen nu is wie zij is:
omdat iemand haar zag…
Een bijzonder en aangrijpend boek!
Zien is ook in het evangelie een heel belangrijk
woord.
Talloze keren lezen wij erin hoe het van Jezus
geschreven staan: ‘Hij zag…’
Jezus zag Zacheüs in de vijgenboom, Hij zag de
blinde bedelaar bij de palmenstad Jericho, Hij zag die
ene man die al 38 jaar lang op een matrasje lag bij de
vijver van Bethesda in Jeruzalem…
En doordat Hij hen zag, aansprak, als Zoon van God
riep met zijn machtswoord, kwam er een keer in hun
leven, een nieuwe toekomst.
Jezus ziet alles wat er ons leeft: onze misschien mooie
buitenkant (’Van buiten is het feest’), maar ook wat
er leeft binnen ín ons: onze vragen en angsten
misschien, misschien moeite en leed.
Maar Hij ziet ons, en reikt ons zijn hand.
Met Hem komen de dingen in een ander perspectief.
Je bent gezien, en geliefd.
Waar het dan van onze kant omgaat is dat zien van
Jezus van jou ook voor wáár houden, het aannemen
in geloof, er uit gaan leven.
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Kerkdiensten
Zondag 13 september
Viering Heilig avondmaal

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

ds J. Verschoof
Frans Kooiman
Jorico Notenboom
Heart4Children
Jaap van Muyden
Janneke Roggeveen, Annemarie
Pieterse

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 20 september
Startzondag nieuw kerkelijk jaar

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

ds J. Verschoof
Clara de Ruiter
Plaatselijk jeugdwerk
Lennard Esveld
Clara de Ruiter

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgd
door Maritta Kea en Marianne Tukker

Vrijdag 25 september
19.30 uur – Woudse Dom
Voorganger
Organist

Vredesdienst

Jan Schoenmaker en Carla van
der Geest
Cock Zwaan

Koffiedrinken na afloop in het koor van de kerk

Zondag 27 september

2e zondag van de herfst

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

ds H.R. Plomp

Zo mag je instemmen met Gezang 487 uit het ‘oude’
Liedboek:
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
ds. Verschoof
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kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Kort voordat met de startzondag (zondag 20 september
as.) het kerkelijke seizoen officieel weer begint wil ik weer
een overzichtje geven van wat zich de laatste weken zo
heeft voorgedaan en wat de activiteiten zijn voor de
komende tijd.

Haar, en alle anderen die met hun gezondheid tobben door
ziekte of ouderdom wensen wij veel kracht toe, moed, en
waar zo mogelijk ook toch weer herstel.

Kerkdiensten
Wat de kerkdiensten betreft noem ik nog een keer zondag
13 september as., wij hopen dan de maaltijd van de Heer te
vieren. Jezus zelf zegt over deze maaltijd: ‘Doet dit tot mijn
gedachtenis’. Hij zélf roept ons dus aan tafel, en nodigt ons
in brood en wijn, door het geloof, deel te krijgen aan zijn
verzoening en het nieuwe leven dat Hij schenkt. Een
gezegende viering toegewenst!
Zondag 20 september as. is het de jaarlijkse startzondag. Er
is veel werk verzet om het tot een mooie en inspirerende
dienst te maken voor iedereen. Het thema dat de landelijke
kerk voor deze startzondag heeft aangereikt is ‘Goede
Buren’, en de daarbij genoemde Schriftlezing is Lucas
10:25, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een
heel bekende gelijkenis, of toch juist niet? In de dienst is er
aandacht voor alle leeftijden: de kinderen, de jongeren,
voor iedereen, er is een gelegenheidskoor, een combo… Na
de kerkdienst is er een vervolgprogramma waarover u in
deze Op Weg kunt lezen. Van harte welkom dus, in de
dienst en daarna!

Vredesdienst 25 september
Op vrijdagavond 25 september as. zal er in het kader van
de jaarlijkse Vredesweek een viering gehouden worden in
de Woudse Dom in Rijnsaterwoude. Deze begint om 19.30
u.. Voorgangers zijn Jan Schoenmaker en Carla van der
Geest. Het thema van de Vredesweek dit jaar is ‘Vrede
verbindt’. Helaas is de vrede in zoveel landen verder weg
dan ooit en zien wij dagelijks de
aangrijpende
beelden
van
mensen op de vlucht, ook in
Europa. Wat is het daarom goed
en belangrijk in de kerk hiervoor
samen te komen, en voorbede te
doen voor alle nood die er is, en
dat de vrede, de ware Vredevorst
komen mag!

Zieken
Corry ten Hoope - Hordijk (Drechtlaan 70) is van het
verzorgingshuis Woudsoord te Woubrugge 1 september jl.
verhuisd naar het Woonservicecentrum ‘Zuidervaart’ in
Alphen aan den Rijn, naar kamer 16 G (Zuiderkeerkring 2
2408 TW Alphen aan den Rijn).
Agnes Hogenboom (Oostban 7) had 7 augustus jl. haar
heup gebroken, heeft toen twee weken in het ziekenhuis
moeten doorbrengen, en is toen weer thuis gekomen.
Maar het gaat helaas nog moeizaam.

Nieuw informatieboekje
De laatste twee jaar verschijnt er een kleurig uitgevoerd
informatieboekje met daarin alle activiteiten vanuit de kerk
en de Ontmoeting voor het nieuwe seizoen. Ook dit jaar
kunt u zo’n boekje tegemoet zien, het verschijnt begin
oktober en wordt verspreid in heel ons dorp. Maak gebruik
van wat hierin wordt aangeboden en attendeer ook uw
dorpsgenoten erop!

Griekenlandreis
Dinsdag 22 september as. hopen wij met 32
gemeenteleden uit Leimuiden en uit de regio vanaf Schiphol
te vertrekken voor een reis in het voetspoor van Paulus. Wij
volgen in grote lijnen de route die Paulus heeft afgelegd op
zijn tweede zendingsreis (Handelingen 15:36 - 18:22).
Halverwege die reis stak hij vanuit Troas in Klein-Azië over
naar het werelddeel Europa. Hij kwam toen aan in NoordGriekenland, in Filippi. Daar begint ook onze reis. Wij
volgen Paulus dan op zijn weg vanuit Filippi naar het
zuiden: Thessalonika, Berea, Athene, Korinthe. Daar
vandaan ging hij weer scheep om via Efese weer terug te
keren naar Ceasarea in Israël. Wij hopen donderdag 1
oktober weer veilig te landen.
Mocht zich in deze periode iets voordoen kunt u contact
opnemen met de voorzitter of de scriba of uw
wijkouderling.

Jongeren-event zondag 11 oktober as.
Zondagmiddag 11 oktober is er een speciaal jongerenevent in ‘de Ontmoeting’, voor alle jongeren in de regio. De
‘PlusBAND’ uit Zevenhoven verzorgt muziek en zang, en
Ramona van den Hoed heeft een verhaal over het
onderwerp:
‘Blessed2beablessing’.
Ramona
is
medewerkster bij JOP, het jeugd- en jongerenwerk van
onze landelijke kerk. Ook zijn er activiteiten en de
inwendige mens wordt niet vergeten. De Ontmoeting is
open vanaf 14.30 u. en het programma zelf begint 15.00 u.
Wij ronden zo 17.00 u. af. Deze middag is een initiatief van
de beide PKN gemeenten in Woubrugge (ds. Jasper van
Schaik, ds. Esmeralda Mandemaker), de PKN gemeente in
Ter Aar (ds. Marina van der Zwaag) en de PG Leimuiden
(ondergetekende). Wij hopen op een mooie opkomst, en
dat u als ouders uw jongeren ook op deze event attendeert!
Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet aan
u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof
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Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie en ZWO
Vluchtelingen en noodhulp
U heeft ongetwijfeld het beeld gezien van Aylan Kurdi. ‘Hij
was nog maar drie jaar. Waarom moeten we hem zo zien?
Zo gaaf nog. De zee droeg hem terug. Voor ons misschien
en de wereld’. Zorgvuldig gekozen woorden in Trouw van
Willem Boevink d.d. 3 september. We zijn ontsteld en je
weet bijna niet wat je moet schrijven. Daarom willen wij in
alle bescheidenheid als diaconie onze bijdrage leveren.
In laatste de diaconievergadering is besloten substantieel
bij te dragen aan de noodhulp aan Syrië via de kerken aan
ontheemden en vluchtelingen. Ook wordt een bedrag
overgemaakt aan het Wereldwijde Noodhulpfonds ACT
Alliance, waaraan Kerk in Actie deelneemt. Dit
noodhulpfonds biedt financiële steun aan lokale
partnerorganisaties, om de vluchtelingen in kampen in
Libanon, Jordanië, en Irak snel te kunnen helpen. Ook
steunen we in het themajaar voor noodhulp projecten in
Madagaskar, Ethiopië en Filippijnen. Daarbij gaat het om
rampenpreventie, door bijvoorbeeld huizen te verstevigen
en gewassen te telen, die bijvoorbeeld tegen zout kunnen
(zie ook het reisverslag hieronder van Elise Kant van Kerk in
Actie over Madagaskar). Ten slotte dragen we ook bij aan
de noodhulp voor de Oekraïne. We komen daar in een
volgende Op Weg op terug.
Collectes
Op zondag 13 september vieren we het Heilig Avondmaal.
De eerste collecte (door de ouderlingen) is voor de
Erediensten en de tafelcollecte is voor het diaconale doel
Heart for Children, waar u recent een presentatie van heeft
kunnen bijwonen.
Op 20 september is de collecte voor het plaatselijk
jeugdwerk. Deze was gepland voor zondag 6 september,
maar is omgeruild met de collecte voor het jeugdwerk van
de PKN (JOP). Paul Smit schreef al een stukje in de vorige
Op Weg. Samengevat: woensdag 23 september is de
aftrap van het jeugdseizoen. Dit jaar zetten we in op samen
ontspannen, ontwikkelen en ontdekken wat een christelijke
gemeenschap voor elkaar kan betekenen. Dat doen we op
de Jongensclub, de Meidenclub, de Tienerclub met “ ’t Hok
avonden”. Bij ontdekken draait het om dingen samen te
doen, zoals de Taizé reis, de Nacht zonder Dak enz.
Met de stichting Mensenkinderen is contact geweest en we
hebben een aantal project voorstellen ontvangen die we
zullen honoreren. Wij zullen u daar later over informeren.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Reiservaringen van Elise
voorkomen in Madagaskar

Kant:

Rampen

Elise Kant in gesprek met mensen in Madagaskar
Via Kerk in Actie steunt u het werk aan de oostkust van
Madagaskar. Ik ben onder de indruk van SAF, een
hulporganisatie die door de Kerk van Madagaskar is
opgericht.
Ze ondernemen allerlei activiteiten in
verschillende dorpen. Ze kijken wat goed werkt en pakken
dat dan ook zo aan in andere dorpen. Zo verspreidt het zich
als een olievlek. Het is echt heel bijzonder wat zij daar doen
en heel hard nodig!
Ze zetten zich bijvoorbeeld in om de oogstkalender te
verschuiven. Door cyclonen die het land regelmatig
teisteren gaat de oogst geregeld in een paar dagen volledig
kapot. Het helpt om op andere momenten te gaan zaaien
en oogsten.
Mensen leren andere gewassen verbouwen, die hoger staan
en die in geval van nood beter tegen water kunnen. Ook
leren ze hun velden beter te draineren, zodat het water
beter wegloopt. Men bouwt dijken en dammen. Mensen
leren hun oogst veilig op te slaan. Dat heeft als voordeel dat
ze voorraden hebben in geval van nood, maar ook dat ze
hun oogst pas gaan verkopen als de prijzen gunstig zijn. Dat
werkt heel goed.

De cycloon-vlag hijsen in geval van nood
Er is een waarschuwingssysteem geïntroduceerd: ieder dorp
heeft vier vlaggen met verschillende kleuren, die laten zien
of een cycloon nog ver weg is of al dichtbij. Zo kunnen
mensen van een afstand zien, dat een cycloon in aantocht
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is. Daarnaast luistert men naar nieuwsberichten via
opwindbare radio’s.
Er is op veel plekken geen elektriciteit, geen stromend
water, er zijn geen wc’s. Op dat vlak valt nog veel te doen
in Madagaskar. Eigenlijk was ik het meest onder de indruk
om te zien, dat mensen door de activiteiten van de kerk,
beter voor elkaar gaan zorgen en zelfredzaam worden. Ik
ontmoette een ouder echtpaar, dat leerde om gember te
verbouwen. Het hele dorp hielp hen daarbij. Mooi om te
zien.
Ik vroeg de mensen of ze door al deze maatregelen nu
minder bang zijn voor cyclonen? Ze antwoordden: “Nee,
we zijn nog steeds bang voor cyclonen, omdat die heel
beangstigend zijn. Maar we zijn wél heel blij dat er na een
cycloon minder schade is aan onze gewassen en dat
niemand meer verdrinkt. Dat helpt om ons leven na de
cycloon weer makkelijker op te pakken.”

Namens de inwoners van Madagaskar wil ik u hartelijk
bedanken voor het werk dat hier via u mogelijk wordt
gemaakt. U kunt mijn reisverslag lezen via de website van
Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl/madagaskar.

Berichten van het Missionair Team
Boekspot
Er is weer een geheel nieuwe collectie opgehaald: boeken,
dagboekjes, kalenders, agenda's (groot en klein), dvd's, cd's
(o.a. Sela) en kaarten voor diverse gelegenheden. Ook is er
een mooie NBV Bijbel met op de omslag één van de
werken van de bekende schilder Ton Schulten. Deze
uitvoering verschijnt in een eenmalige, beperkte oplage.
In het nieuwe boek van Antoine Bodar
reis je als lezer mee naar Umbrië, de
Italiaanse landstreek waar de heilige
Franciscus woonde en werkte. Je krijgt
in het boek: “Bodar door het land van
Franciscus” een spirituele kijk op de
historische Franciscus, de plaatsen en
het landschap waarmee hij zich
verbonden voelde.
De Dag in dag uit 2016 dagboekjes
(Leger des Heils) zijn weer binnen.
Ook in groot lettertype!
Verder ligt op de boekentafel de Kerkenwerkagenda 2016
en kleine agenda's van onder meer Max Lucado en
Marjolein Bastin.
Han Wilmink duikt onder in de fascinerende wereld van de
Amish in Amerika. Het resultaat: een kookboek vol pure
gerechten en achtergrondverhalen over de Amish.
En voor de (klein)kinderen: mini doeboekjes van Mozes,
Noach en De Schepping.
Neemt u gerust eens een keer een kijkje op de boekentafel,
we hebben nog veel meer. En als u iets speciaals zoekt,
kunnen wij dat misschien wel voor u bestellen.
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Overige berichten
Open monumentendagen 2015
zaterdag 12 september van 10 – 16.00 uur en
zondag 13 september van 11.30 – 16.00 uur
De Dorpskerk te Leimuiden doet (weer) mee !
Thema 2015 : “ KUNST & AMBACHT “
Evenals ca. 4000 monumenten in Nederland, doet de
Dorpskerk te Leimuiden ook weer mee.
Elk jaar is er een thema. Dit jaar is dat Kunst & Ambacht.
Architectuur, kunstwerken in en om de monumenten, en
ambachtswerk zoals stucwerk en glas-in-lood enz. krijgen
extra aandacht
middels een kleine expositie in de
Kloostergang .
Immers, het bouwwerk is het resultaat van ambachtslieden
die er al hun talent, passie en liefde in hebben gestopt.
Vakmanschap staat daarbij voorop.
Met deze kleine tentoonstelling proberen wij een bijdrage
te leveren aan het levend houden van het immateriële
erfgoed.
Meer info op:
www.rondomkaagenbraassem.nl/openmonumentendag ,
www.openmonumentendag.nl en www.pgleimuiden.nl

Bert Tijselink
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Startzondag 20 september
Buren.

- Thema Goede

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in OpWeg vieren wij
op deze datum onze startzondag. Het begin van het
kerkelijk seizoen. We beginnen met een inspirerende
dienst, gebaseerd op het thema. Zo is er een combo en
Lennart Esveld speelt op het orgel.
Na de dienst zijn er :
* activiteiten voor kinderen van KND.
* gaat de jongerenwerker Paul Smit met de jongeren een
film maken.
* na het koffiedrinken zijn er voor anderen verschillende
mogelijke activiteiten;
* U kunt natuurlijk gewoon blijven zitten en met elkaar
praten,
* kunt ook deelnemen aan een Emmaeus wandeling onder
leiding van Ds. Jelis Verschoof met vragen om het gesprek
onderweg inhoud te geven.
* U kunt kiezen om met Netty Siebeling en Joke Overbeek
een klein bloemstukje maken, wat later bij de “door u
gekozen buren” afgeven kan worden met een groet van de
kerk.
* u kunt ook met Jeannette en Pieter Meijer mee doen met
een stellingenspel.
U kunt er nu vooraf over nadenken, waaraan u wilt
deelnemen. Gezien de extra kosten voor de kerk zullen wij u
om een bijdrage vragen. Wij hopen met elkaar en op een
gezellige en inhoudsvolle startzondag. Er zijn hapjes en
drankjes en om ongeveer 13.00 uur is de afsluiting.

Namens de voorbereidingsgroep startzondag,
Leen van der Sar en Johan Schuuring

Bedankt
Bedankt voor de bloemen, kaarten en felicitaties wegens
ons 50 jarig huwelijk.
Het is fijn dat zoveel mensen aan ons hebben gedacht.

Hennie & Riet Slegers

Sloop Oosterkerk
Op de website van de kerk zijn nu de foto’s van de sloop
van de Oosterkerk te bekijken.
www.pgleimuiden.nl

Bijbelgesprekskring ‘Als pelgrim onderweg’
De Bijbelgesprekskring zal dit jaar gaan over een bundeltje
liederen in het Oude Testament dat speciaal gaat over ons
onderweg-zijn als mens: de zgn. ‘Bedevaartsliederen’. U
vindt ze in Psalm 120 t/m 134.
Wij hopen ongeveer 7 keer met elkaar met deze Psalmen
bezig te zijn en vooral ook te kijken, wat zij voor ons leven
onderweg vandaag betekenen. De gesprekskring is op
donderdagochtend in de Ontmoeting van 10.00 tot 11.30
u..
DV donderdag 8 oktober, 22 oktober, 12 november, 10
december en in 2016: 21 januari, 4 februari, 18 februari en
eventueel nog 3 maart.

Basiscursus Christelijk geloof ‘7 + 1’
Ook dit nieuwe seizoen gaat weer de interessante en
leerzame ‘Basiscursus Christelijk geloof 7 + 1’ van start.
Op deze kring willen wij elkaar ontmoeten rond een achttal
thema’s, namelijk: Geloven is altijd anders, God ervaren
door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een
kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stilte zoeken in het
gebed, Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de
toekomst.
Na met een kort aansprekend filmpje over het thema van
die avond is er alle gelegenheid voor gesprek, vragen
verdieping etc..
De kring is voor iedereen toegankelijk: voor wie kennis wil
maken met de hoofdlijnen van het christelijk geloof, voor
wie zoekt naar een ‘upgrade’ van zijn of haar geloven, en
voor wie een stukje verdieping zoekt.
Wij gebruiken bij de kring het boek ‘Ontmoetingen met
God, Een basiscursus geloven’ van ds. Peter Hendriks, PKN
predikant te Hengelo.
De
cursus
is
steeds
op
dinsdagavond: 13 oktober, 3
november, 17 november, 8
december, 12 januari 2016, 26
januari, 9 februari, en 23 februari,
steeds van 20.00u tot max. 22.00
u.. Voor info: ds. Verschoof, tel.
701081.

Vooraankondiging Koffieconcerten
Leimuiden seizoen 2015/6.

Dorpskerk

Na één concert vorig jaar, dat met een uitverkocht huis
buitengewoon enthousiast werd ontvangen, heeft de
organisatie nu een drietal verschillende concerten
voorbereid.
In de dorpskerk van Leimuiden zullen op 1 november
Sophie van Dijk op harp en Wim Loos op orgel en Wim van
Klink op hobo samen een concert geven, beide laatsten zijn
in de regio bekend als gedreven musici.
Op 24 januari 2016 zal het Trio Da Capo, bestaande uit
Anja Tobel-van de Braak op basklarinet, Hans Tobel op fluit
en Peter Dingemanse op piano een concert geven met
klassieke èn heel herkenbare muziek.
Ten slotte zal op 6 maart de serie afgesloten worden met
een concert door het gezelschap dat ook het allereerste
concert vorig jaar verzorgde namelijk het Accordeontrio van
Drieks Daams, Ton Krijger en Theo van der Hoorn samen
met Martin Boek op gitaar. Opnieuw zullen zij hun uiterste
best doen om het publiek te verbazen met de onverwachte
klanken die zij uit hun instrumenten weten te toveren.
De aanvangstijd van de concerten is 13 uur, vanaf 12.30
koffie. De entreeprijs is €10,00 inclusief koffie.
De kaartverkoop voor deze concerten start ruim 3 weken
voor de concertdatum bij de Gemakswinkel Nokweg 3 te
Leimuiden
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Kerkelijk Bureau

Verjaardagen 74+
Van harte gefeliciteerd
15 sept
17 sept
17 sept
17 sept
21 sept

dhr. C. Kinkel,
Peppelhof 29, 2451 CT Leimuiden
mevr. A.S. van Egmond-Cammenga,
Goudenregenstraat 6, 2451 BK Leimuiden
dhr. H.R. Niemeijer,
Drechtlaan 6, 2451 CM Leimuiden
mevr. K.P. Rienks-Dalebout,
Drechtlaan 123, 2451 CL Leimuiden
mevr. E. Brussen-Hartman,
Lindenlaan 3, 2451 CB Leimuiden

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

Mutaties
Verhuisd
mevr. G. Geitenbeek-de Vries, van Molenpad 2 te Aalsmeer
naar zorgcentrum 't Kloosterhof', afd. de Bloemhof,
kamer 201, Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer
Vertrokken
Twan Brummelkamp, van Dennenlaan 82 naar Alphen a/d
Rijn

Agenda

12 - 13 sept
Zo 20 sept
Wo 23 sept
Vr 25 sept
Za 3 okt

Open monumentendagen 2015
Startzondag van 9.30 – 13.00u
Dorpskerk en de Ontmoeting
Startavond clubs
18.30 – 20.30u in de Ontmoeting
Vredesdienst - Aanvang 19.30u
De Woudse Dom Rijnsaterwoude
Barbecue – vanaf 17.00u
In de Ontmoeting

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@planet.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: Frans Kooiman, 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)
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Onderstaand initiatief wordt ondersteund door onze gemeente
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