Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Zoet of zout…
‘Toetst alles en behoudt het goede…’
Paulus in 1 Tessalonicenzen 5:21

Bent u wel eens in het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen geweest?
Het is vind ik echt de moeite waard, te zien hoe de
mensen vroeger leefden en werkten rond de
vroegere Zuiderzee.
Er staan in dit museum o.a. oude vissershuisjes,
overgebracht van de kust aan de Waddenzee en
van rond het IJsselmeer.
Vroeger was er geen waterleiding en daarom ving
men voor het huishouden zoveel mogelijk het
hemelwater op via het dak.
Via een speciale goot werd het dan de keuken
ingeleid.
Maar vissershuisjes dicht aan de noordkust bij de
Waddenzee - als de windrichting uit zee kwam, dan
was het regenwater vaak zoutig en smaakte brak.
En dát kon men natuurlijk voor het eten niet
gebruiken.
Wat heeft men toen bedacht?
De gids in het Zuiderzeemuseum vertelt het je: de
mensen ontwikkelden daarvoor een draaibare
goot.
Als de windrichting goed was, vloeide het
regenwater via de dakgoot en de speciale goot de
keuken in –
- maar als de windrichting van zee kwam, en er
zoutige regen van zee werd aangevoerd, draaide
men de speciale goot naar buiten, zodat het
zoutige water buiten, in de regenton terechtkwam.
Vindingrijk, vindt u niet?
En ik dacht: zo is het eigenlijk ook met alles wat er
in ons leven op ons afkomt.
Er komen mooie, goede, ware dingen op ons af ‘zoet…’
Maar er komt ook het nodige verkeerde naar je
toe: negatieve gedachten, negatieve praat,
oordelen, roddels over anderen, kritiek etc. ‘zout…’
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Kerkdiensten
Zondag 1 november
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten

Ds. J. Verschoof
Clara de Ruiter
KIA Najaarszendingsweek (1) en
erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Annemarie Pieterse
Na de dienst is er koffiedrinken in de Ontmoeting
verzorgd door Nico Kalf en Teun Vogelaar

Woensdag 4 november

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Organist

Ds. J. Verschoof
Jorico Notenboom
Jaap van Muyden

Zondag 8 november
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten
Organist
KN-dienst

Mw M.A. Van Gaalen-van Veen
uit Ilpendam
Jan Schoenmaker
De Sleutelbloem, Noorden (1) en
dankstondcollecte (2)
Marc Koning
Ineke Griffioen

Zondag 15 november
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. J. Verschoof

Maar het gevaar is wel groot dat je in al dat
negatieve meegaat, meegezogen wordt, mee gaat
doen.
De gids in het Zuiderzeemuseum wijst de bezoekers
op die eenvoudige, doeltreffende waterzuiveringsinstallatie die de mensen vroeger hadden: die
speciale verdraaibare dakgoot.
Wij hebben ook zo’n gids, een geestelijke gids:
Paulus.
En hij zegt: ‘Toetst alles en behoudt het goede…’
Toets alles wat op je afkomt, aan wat God in zijn
Woord zegt over goed en kwaad.
Wees kieskeurig.

Kun je voorkomen dat je met al die negatieve
dingen wordt overspoeld?

Als er dingen het huis van je hart binnen willen
komen die niet goed zijn - draai dan die geestelijke
dakgoot naar buiten - zodat al het kwade en
negatieve je niet infecteert.

Nee, net zomin als de bewoners van die huisjes aan
de Waddenzee en de IJsselmeerkust konden
voorkomen als er door wind vanuit zee zoutig
regenwater viel…

Maar het goede, wat van Jezus komt, van Boven sta dáár open voor, vang dat op, in je ogen, in je
oren, in je hart, bewaar het zuinig en lééf eruit!
ds. Verschoof
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Uit de pastorie, Kerklaan 60
Komende kerkdiensten:
Zondag 1 november: Allerheiligen.
Al vanaf de 4de eeuw werd er in de christelijke kerk
bijzondere aandacht besteed aan de vele gelovigen, die
om hun geloof in Christus als martelaar waren gestorven.
Door hun geloofsmoed en hun trouw aan Christus waren
zij anderen tot voorbeeld en inspiratie.
Zulke ‘heiligen’ zijn er de eeuwen door geweest, tot en
met de dag van vandaag.
Ik denk bv. aan alle christenen die in de wereld van de
islam ondanks bedreiging en vervolging trouw blijven aan
Christus.
Op Allerheiligen
denken wij aan deze ‘wolk van
getuigen’, al die heiligen die ons zijn voorgegaan en ook
vandaag voorgaan en ons willen inspireren te volharden
op de weg van het geloof.
Woensdag 4 november:
Dankstond voor gewas en arbeid.
Om half acht ’s avonds is er een korte kerkdienst om de
HEER te danken voor al zijn goede gaven en ook om
Hem te bidden voor vragen en zorgen die er zijn. Wij
luisteren naar een woord van Paulus aan de gemeente
van Filippi: ‘Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij
kracht geeft’. Allen van harte welkom.
Zondag 15 november as.: viering Heilig Avondmaal.
Zondag 22 november as.: Laatste zondag kerkelijk jaar.
Het duurt nog enkele weken, maar de tijd gaat snel:
zondag 22 november is het weer de laatste zondag van
het kerkelijk jaar. In de Rooms-katholieke 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 ontvangt de
komende tijd een brief ter voorbereiding op deze zondag.
Naast organist Jaap Glasbergen wordt er vocale
medewerking verleend door Gretha Bregman - Hoving
uit Woubrugge.

Zieken:
Ans van Egmond - Cammenga (Gouderegenstraat 6) is in
huis gevallen en is 21 oktober jl. opgenomen in het
Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp, 4de etage kamer 470.
Als alles goed gaat is zij als u deze Op Weg leest weer
thuis.
Verder zijn mij geen gemeenteleden bekend die op dit
moment in het ziekenhuis verblijven.
Maar allen die thuis met hun gezondheid tobben of met
behandelingen bezig zijn van harte sterkte toegewenst!

Ds. Jelis Verschoof
Overleden:

Op woensdag 21 oktober jl. is overleden Cornelia
(Corrie) ten Hoope - Hordijk, echtgenote van Herman
ten Hoope (Drechtlaan 70), in de leeftijd van 82 jaar.
Op zaterdag 24 oktober jl. is overleden Adriaantje
Cornelia (Adrie) Walta - Marico, echtgenote van Jan
Walta (Sluiskolk 4), in de leeftijd van 86 jaar.
Een in memoriam van beide leden van onze gemeente
volgt in het volgende nummer van Op Weg, nummer
326. Veel sterkte en kracht van Omhoog toegewenst
aan Herman ten Hoope en Jan Walta en de familie.

Nieuwe Gemeentegids 2015/16:

Binnenkort ontvangt u de nieuwe Gemeentegids
2015/16. De oude Gemeentegids dateerde van 2012
en was hard aan vervanging toe! Begin deze week mocht
ik één van de eerste exemplaren ontvangen en de gids
ziet er prima uit. De gids is samengesteld door Jan
Schoenmaker en Piet Vroonland, en zij hebben hiervoor
geweldig veel werk verzet. Heel hartelijk dank Jan en
Piet! In het voorwoord staat: ‘Wij spreken de hoop uit,
dat deze gemeentegids goede diensten mag bewijzen in
ons leven en werken als levende gemeente van Christus.’
Ik sluit mij van harte bij die wens aan. Op de voor- en
achterkant van de nieuwe gids zijn mooie foto’s
afgedrukt genomen door Eli Hoogendoorn.
Tot zover dit gemeentenieuws.
Met een hartelijke groet aan u en jullie
allen en in Christus verbonden,
ds. Jelis Verschoof

Basiscursus Christelijk geloof ‘7 + 1’:

Ik ben blij te kunnen melden dat de mooie‘Basiscursus
Christelijk geloof 7 + 1’ van start gaat, en wel op
dinsdagavond 3 november as. 20.00 bij mij thuis. Er zijn
vijf deelnemers, dus er is ook nog plaats voor u, voor jou.
Het is de derde en zo laatste keer dat deze cursus in
Leimuiden gehouden wordt, dus maakt van deze
gelegenheid gebruik!
U kunt zich nog aanmelden.
Op deze kring ontmoeten wij elkaar rond acht thema’s:
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 cursus vindt plaats 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..
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Kerkelijk Nieuws
Lichtjesavond
Leimuiden.

Algemene

Verjaardagen 74+

Begraafplaats

Ook dit jaar is het mogelijk om op 2 november
(Allerzielen) een kaarsje te branden bij het graf van een
dierbare overledene van 19.00 tot 20.30 uur op de
Algemene Begraafplaats.
Ingang via De Ontmoeting, Dorpsstraat 49.
In de kloostergang is gelegenheid voor een kopje
koffie/thee en een praatje.
U kunt zelf een lichtje meebrengen of een kaars kopen in
de Ontmoeting

Van harte gefeliciteerd
31 okt.
04 nov.
09 nov.
11 nov.

Gebedssamenkomst
Op vrijdag 6 november 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.

Noodoproep 112
Clubleiding
Beste 'toekomstige' clubleider,

12 nov.
13 nov.

dhr. J. van der Meij,
Drechtlaan 37, 2451 CJ Leimuiden
mw. G.C. van der Burg-van der Vaart,
Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden
mw. G. Kooij-Bruusen,
zorgcentrum 'Woudsoord',
kamer 202, 2481 AS Woubrugge
dhr. C.M. Horsman,
Drechtkade 5a, 2451 AX Leimuiden
dhr. B. Kanters,
Rembrandt van Rijnsingel 164,
2371 RJ Roelofarendsveen
mw. A. Wallet-Elenbaas,
dr. Stapenseastraat 32,
2451 AD Leimuiden

Van de penningmeester
Dankstond collecte zondag 8 november a.s.
Zoals u bekend is, is de jaarlijkse collecte in het teken van
Dankstond, bestemd voor onze kerkgemeente. Deze
collecte is van waardevolle betekenis voor de dekking
van kosten die gemoeid zijn met het in stand houden van
de kosten, zoals die van onze zondagse vieringen.
Het College van Kerkrentmeesters mocht bij eerdere
‘Dankstond collecten’ een fraaie opbrengst in de boeken
wegschrijven. Het zou mooi zijn als dat ook voor dit jaar
weer lukt. Mogen wij weer op uw gave rekenen? Wij
spreken bij voorbaat hier voor onze dank uit.

Gebruik acceptgiro

Clubleider zijn is erg leuk. Eén avond per week of één
avond per twee weken met daarnaast leuke uitjes en
uiteraard een kamp. Je bent leiding over een groep
kinderen of tieners. Vele van ons hebben dit een aantal
jaar of al jaren gedaan. We zijn al een paar jaar aan het
zoeken naar opvolging, maar tot op heden is dat nog niet
gelukt. Nu is echt de tijd gekomen dat we het stokje door
moeten geven. Wij zouden het erg jammer vinden als
ons werk niet voortgezet kan worden door andere
mensen.
Dit is dan ook een noodoproep. Als er geen mensen zich
aanmelden om clubleiding te worden, heeft dat tot
gevolg dat dit het laatste jaar wordt dat er clubs
gehouden worden.
Dus lijkt het jou/u leuk om clubleider te worden, meld
je/u dan graag vóór 1 januari bij Jorico Notenboom (0638963291). Nogmaals, dit is ons laatste redmiddel om
te voorkomen dat ons jarenlange werk in de jeugdclubs
tot een einde komt. Mogen we op jou/u rekenen?
Groeten,
De 'nu nog' Clubleiding

Voor de (periodieke) betaling Kerkbalans wordt door
gemeenteleden onder andere gebruik gemaakt van de
acceptgiro. In tegenstelling tot eerdere berichten blijven
de acceptgiro’s in gebruik als betaalmiddel.
Echter daar past wel een aantekening bij: de kosten voor
het verwerken van een acceptgiro zijn relatief hoog in
vergelijking met andere betaalmethoden, zoals die van
'automatische incasso'. De Dienstenorganisatie PKN liet
ons weten dat betaling met een acceptgiro en
verwerking daarvan tot enkele honderden euro's per jaar
duurder gaat worden. Reden voor het College van
Kerkrentmeesters om uw aandacht hier voor te vragen
en ook wellicht uw bereidheid om over stappen naar
bijvoorbeeld betaling door automatische incasso.
Mocht u hiermee over willen weten, vraag het mij gerust.
Het College van Kerkrentmeesters hoopt de kosten
binnen de perken te houden; helpt u mee?
Overigens zal de acceptgiro voor de jaarlijkse
Solidariteitsactie voorlopig nog blijven bestaan.
Met vriendelijke groet, namens het CvK
Ad de Quaasteniet, penningmeester
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Nieuwe foto’s en informatie op de
website
Op www.pgleimuiden.nl zijn foto’s toegevoegd
van de Startzondag op 20 september, de
barbecue op 3 oktober en het jongerenevent op
11 oktober.
Ook vindt u op de site informatie over de
activiteiten van het seizoen 2015/2016 en over de
Dorpskerkconcerten 2015/2016.

Van de diaconie
Regionale inspiratieavond 13 november

Op 13 november zal hier in onze eigen kerk iets
bijzonders plaatsvinden. Een inspiratieavond van Kerk in
Actie. Op deze avond wordt samen gegeten, gezongen
en gebeden en Feije Duim zal komen vertellen over het
werk van Kerk in Actie met de kerken in o.a. Syrië en Irak.
We vieren deze avond dat we samen de Kerk in Actie
zijn. Naast het verhaal van Feije Duim zijn er een aantal
workshops rondom samen vieren, de veertigdagentijd en
projecten. In deze laatste workshop zal Johan Schuuring
vertellen over het werk van de diaconie in Leimuiden en
zal Gonda de Haan van Kerk in Actie vertellen over een
project in Ghana. Ontvangst vanaf 17.30 uur, de
maaltijd begint om ca. 18.00 uur, afsluiting rond 21.15
uur.
We nodigen iedereen die het werk van Kerk in Actie een
warm toedraagt van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Opgave kan via de website van Kerk in Actie of via Johan
Schuuring (507504).
http://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/aanmeldeninspiratieavonden-geloven-in-delen/aanmeldformulierinspiratieavonden-geloven-in-delen

Vluchtelingenproblematiek

De diaconie heeft in de vergadering van 21 oktober
stilgestaan bij de rol die wij kunnen spelen bij de
vluchtelingenproblematiek.
De
diaconie
heeft
bijgedragen aan de opvang van vluchtelingen in de regio.
Dichterbij huis is er nu een korte opvang van
vluchtelingen in de Tweesprong in Roelofarendsveen,
worden er 100 gezinnen opgevangen in Vijfhuizen en
worden er vluchtelingen gehuisvest in Alphen aan den
Rijn. Er is binnenkort een bijeenkomst van de gemeente
Kaag en Braassem, waarvoor de dorpsraden en kerken
zijn uitgenodigd. Vanuit onze kerkenraad zal hier een
afvaardiging naar toe gaan. Voor de langere termijn
(denk aan azc's in Alphen a/d Rijn en Katwijk) kijken we
wat er dan nodig is en of we dat samen met bijvoorbeeld
Melinda kunnen doen. De diaconie kijkt waar hulp kan
worden geboden, vooral daar waar geen helper is. Voor
informatie over wat u zelf kunt doen vindt u op de
website www.kaagenbraassem.nl , de Facebookpagina
van de gemeente of via de vrijwilligersorganisatie de
Driemaster (0172 – 42 75 00).
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Contact met het thuisfront

Voor de meeste mensen de eerste handeling als je op je
vakantiebestemming bent aangekomen of weer veilig
terug bent. Even je stem laten horen, een geruststellend
bericht om de achterblijvers te laten weten dat het goed
met je gaat, dat je het leuk hebt. Of in het geval van de
vluchteling: dát je er nog bent. Dat je de barre reis hebt
overleeft…
Let them call home!
Onder dit motto start M25 Leiden (onderdeel van De
Bakkerij in Leiden, waar een aantal jaar geleden de
avondmaalscollecte voor bestemd was) een financiële
bliksemactie. Met een beltegoed van € 10,- kunnen
Syrische vluchtelingen één uur telefoneren! Wilt u deze
actie ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken
op rekening NL46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Call Home. De
diaconie heeft inmiddels een bijdrage overgemaakt. Met
de opbrengst koopt M25 Leiden sim-kaarten en deelt ze
vervolgens uit in de noodopvang in Leiden. Opdat zij
contact kunnen houden met hun achterblijvers, dat
geruststellende telefoontje kunnen plegen.

Kaartenactie voor vluchtelingen

Vanuit Nederland kunnen we vluchtelingen bemoedigen.
Dit doet hen goed. Kerk in Actie helpt vluchtelingen
wereldwijd. Naast gebed voor hen of het geven van een
gift, kunt u in actie komen door een warme groet of
wens te sturen naar een vluchteling. Zo kunnen wij deze
vluchtelingen laten voelen dat ze gezien worden, als
uniek mens, in grote problemen op zoek naar een veilige
plek.
Hoe werkt dit? Koop een kaart en schrijf in het Engels uw
wens of gebed op voor een vluchteling. U kunt zelf een
tekst met een wens of gebed bedenken. Het kan simpel
zijn, bijvoorbeeld:

Adres
To an unknown refugee
Wens
I wish you a safe passage with a lot of respect on your
way.
Gebed
We hope and pray for a safe arrival in a country that
respects you and your history
U kunt ook alleen uw naam er bij zetten. U kunt de kaart
zondag 1 november meenemen naar de kerk. Er staat
een mandje bij het boek van de voorbeden en wij zullen
de kaarten op 21 november inleveren op de Landelijke
Diaconale Dag in Utrecht. Kerk in Actie zorgt ervoor dat
deze wensen bij vluchtelingen in Libanon, Jordanië, Irak
en Syrië, op Lesbos en Lampedusa, en in Nederland
terechtkomen.
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Collectes

Op zondag 1 november collecteren we voor Kerk in
Actie Najaarszendingsweek. De collecte is bestemd voor
Thailand. Slechts 1% van de Thaise bevolking is christen.
Zij vormen een kleine minderheid, temidden van een
overwegende boeddhistische samenleving, doorspekt
met geloof in geesten en voorouders. Voor de
voorgangers van de kerk is gelukkig een eigen
theologische opleiding, de faculteit McGilvary. Hier
studeren niet alleen toekomstige predikanten uit
Thailand, maar ook naburige landen zoals Laos,
Myanmar, Cambodja, Bhutan of Nepal. McGilvary is
voor hen een aantrekkelijke opleiding, omdat deze een
hoger niveau aanbiedt. Zo hoeven ze niet naar Amerika
of Europa, maar kunnen zij in de eigen regio studeren.
Kerk in Actie steunt niet alleen de theoloog Hendrie van
Maanen, maar ook vijf talentvolle studenten die de kans
krijgen om met de beurs van Kerk in Actie een
theologisch opleiding te volgen.
Op 8 november is de collecte bestemd voor de
Sleutelbloem in Noorden. De Sleutelbloem biedt zowel
dagbestedingstrajecten
als
leerwerktrajecten.
Bij
dagbesteding gaat het vooral om het bezig zijn, het
opdoen van positieve ervaringen en het hebben van
contacten. Leerwerktrajecten zijn vooral gericht op het
aanleren van werknemersvaardigheden, het behalen van
een diploma en vervolgens het vinden van een baan bij
'gewone' werkgevers. De Sleutelbloem biedt in
samenwerking met scholen een hoveniersopleiding en
een opleiding voor dierverzorger. De Sleutelbloem werkt
vooral met mensen die psychische, psychiatrische of
psychosociale problemen hebben. De Bijbelse waarden
en normen vormen het uitgangspunt waar vanuit
gewerkt wordt. Door de gevolgde werkwijze en
levenswandel wordt getoond hoe rijk het is de Heer te
dienen, met Hem te leven en dienstbaar te zijn. Voor
meer informatie zie website www.de-sleutlebloem.nl .
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Missionair Nieuws
Boekspot

Er is weer een nieuwe collectie boeken, dagboekjes,
kalenders, agenda's (groot en klein), dvd's, cd's,
cadeautjes en kaarten voor diverse gelegenheden
aanwezig.
De Dag in dag uit 2016 dagboekjes (Leger des Heils) zijn
er weer. Ook in groot lettertype!
De nieuwste cd van Elly en Rikkert:
“In het voorbijgaan”
ligt ook op de tafel (EUR 15,00).
Ook de cd “Nederland zingt, Levend
water live” is te koop en wel voor EUR 9,98. Zing mee
met de schitterende liederen van de nieuwste live-cd van
de Nederland Zingt Dag 2015 met het thema Levend
Water.
Vooruitlopend op de
dineravond
met
Kookdominee
Han
Wilmink op 30 oktober
a.s. (de smaak van de
Amish) is wellicht het
boek “Thuis bij de
Amish” interessant om
te lezen. Thuis bij de
Amish is een prachtig
full colour boek, vol
schitterende foto's, recepten, quilts, quotes en verhalen
over de levensstijl van de Amish. Het brengt de Amish
cultuur in beeld, zoals deze werkelijk is: een leven van
eenvoud.
Voor de kleintjes is er o.m. een mooie Bijbel,
miniprentenboekjes en een Kerst doe-boekje met pen.
Neemt u gerust eens een keer een kijkje op de
boekentafel, we hebben nog veel meer. En als u iets
speciaals zoekt, willen wij dat graag voor u bestellen.
Woensdagavond 18 november: Lezing ‘Levenskunst’
Kick Bras (predikant van de PKN en auteur van vele
boeken op het gebied van spiritualiteit en mystiek) geeft
op 18 november een lezing over ‘spirituele levenskunst’.
“Spiritualiteit wordt nogal eens vereenzelvigd met
buitenissige dingen, of met emotionele toestanden,
alleen geschikt voor vreemde vogels. Ik denk dat er zo
een vertekend beeld van spiritualiteit ontstaat.
Spiritualiteit is iets voor het volle leven, midden in de
maatschappij, van mensen zoals u en ik. Het is niet een
zaak van emoties, die dan zo opgerekt worden dat men
buitengewone dingen ervaart. Het is ook niet alleen een
zaak van gehoorzaamheid aan goddelijke wetten en het
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uitvoeren van religieuze rituelen. Er komt ook inzicht bij
kijken, wijsheid. Wijsheid die uitmondt in levenskunst.
Over deze wijze levenskunst kom ik op 18 november
meer vertellen.” Kick Bras.
Lichtvoetig en ernstig je weg gaan
Je laten raken door wat je wedervaart
Visionair leren waarnemen
Leren omgaan met lijden en kwaad
De stilte cultiveren
Omgevormd worden in licht

“En je daarbij laten voeden door de levenskunst van
Jezus die zichzelf vergeleek met een herder die zijn
schapen doet ingaan en uitgaan, zodat zij leven vinden
en overvloed. Dat is spirituele levenskunst.” Kick Bras.

Aanvang: 20.00 uur (koffie
vanaf 19.45 uur). Entree: 5
euro.
Organisatie:
missionair
team.
Plaats:
De
Ontmoeting.

P.s. De inleiding is een extra aanrader voor de mensen
die mee gaan doen met de leeskring op 1 en 15
december (n.a.v. zijn boekje ‘Ingaan en uitgaan’).

Agenda

Gezamenlijke maaltijd woensdag 4 november
a.s. om 17.30 uur
Woensdag 4 november is het
dankdag voor gewas en arbeid.
Op deze dag willen we graag bij
elkaar komen om te proeven van
de producten van het land.
Iedereen die wil deelnemen aan
deze maaltijd is van harte
welkom in De Ontmoeting. De
zaal is open vanaf 17.15 uur en
de maaltijd begint om 17.30
uur.
Zoals altijd wordt er een bijdrage van Є3,- gevraagd.
Als uw aardappelen, groenten of fruit van eigen land of
tuin kunt aanleveren, horen we dat graag.
Na afloop bent u van harte welkom in een
gebedssamenkomst in de Dorpskerk.
Deze dankdienst begint om 19.30 uur.
In december zal er geen gezamenlijke maaltijd worden
gehouden, maar in 2016 starten we weer zo snel
mogelijk. De volgende data kunt u vast in uw nieuwe
agenda of kalender noteren: donderdag 7 januari,
donderdag 4 februari, woensdag 9 maart, donderdag 7
april, donderdag 12 mei, donderdag 2 juni, donderdag 1
september, donderdag 6 oktober en woensdag 2
november.
De bijdrage voor de maaltijd is vanaf januari 2016 iets
verhoogd, namelijk €5,Aanmelden voor de komende maaltijd kan bij Jeannette
Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633
Zou u dit vòòr maandagavond 2 november willen doen?
Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer

Ma 2 nov
Di 3 nov
Wo 4 nov
Vr 6 nov
Di 10 nov
Do 12 nov
Vr 13 nov
Za 14 nov
Wo 18 nov
Za 21 nov

Lichtjesavond
19.00-20.30 uur Alg. begraafplaats
Basiscursus christelijk geloof
(zie stukje in op blz 2)
Gezamenlijke maaltijd
17.30 uur – de Ontmoeting
Gebedssamenkomst
19.30 uur – de Ontmoeting
Regionaal Missionaire avond
19.45 uur- de Ontmoeting
Family Factory – Regels en grenzen
20.00 uur – de Ontmoeting
Regionale inspiratieavond
(zie stukje blz 4)
2e Oosterhuis Liedjesmiddag
(Goede Herderkerk, zie stukje blz 8)
19.45 uur – de Ontmoeting
Lezing Levenskunst
The Armed Man
Adventskerk, Alphen, zie blz 9

Dienst
Geestelijke
Verzorging
Alrijne
Ziekenhuis Leiderdorp zoekt vrijwilligers
Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpende
gebeurtenis, die ook vragen kan oproepen rond geloof
en zingeving. Naast de contacten op de afdeling zijn er
de oecumenische vieringen op zondagmorgen, waarin de
geestelijk verzorgers proberen aan te sluiten bij die
vragen en ervaringen en zo een moment van bezinning
te bieden. Alle patiënten, van welke geloofs- of
levensovertuiging ook, zijn welkom.
De geestelijk verzorgers van Alrijne Ziekenhuis
Leiderdorp zoeken mensen die gastvrouw of gastheer
willen zijn tijdens de zondagsviering.
Deze taak bestaat uit: het coördineren van het ophalen
van patiënten, de patiënten welkom heten en een
bijdrage leveren aan de viering (lezing, eventueel de
voorbeden).
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Gemiddeld één keer per maand op zondag van 09.00
uur tot 12.00 uur.
Daarnaast zoeken we ook mensen die langs de
afdelingen willen gaan om de mensen uit te nodigen
voor de zondagsviering.
Je kunt zelf bepalen of je vrijdag (14.00 – 16.00 uur) of
zaterdag (10.00 – 12.00 uur) de rondgang wilt maken.
Deze activiteit doe je met z’n tweeën, ongeveer één keer
in de maand. Het kost je ongeveer 2 uur.
Heb je interesse om je hiervoor in te zetten of wil je meer
informatie hierover?
Neem dan contact op met:
Ds. Elke Herlaar, e.herlaar@rijnland.nl :tel: 071-582
8462
Mw. Gwenn Prang g.prang@rijnland.nl : tel. 071-582
8471 / 8462

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

Overleden
21 oktober
mevr. Cornelia ten Hoope-Hordijk,
Drechtlaan 70,
in de leeftijd van 82 jaar
24 oktober
mevr. Adriaantje Cornelia Walta-Marico,
Sluiskolk 4
in de leefijd van 86 jaar

Vertrokken
KUN JE NOG ZINGEN , ZING DAN MEE !

Dhr. en mevr. van Raaij-Rombouts, van Lijsterbeslaan 28
naar Ingen

Houdt dan de lofzang gaande,
zing tot de eer van God.
Hij houdt ons allen staande,
wie meewerkt komt aan bod.
Zing allen met ons mee,
dan wordt men blij van binnen.
Is dat geen goed idee ?

Volkskerstzang 2015
Met muzikale medewerking van
Con Allegro uit Alphen aan den
Rijn, o.l.v. Björn Hogenes
zondag 20 december
aanvang: 19.00 uur
in de Dorpskerk te Leimuiden

Zingen is tweemaal bidden,
zo wordt wel eens gezegd.
De Heer is in het midden.
En dat is zeer terecht.
Hij staat bij ons vooraan,
en elk die Hem gaat volgen,
leert Hem steeds meer verstaan .

‘Gods licht schijnt overal’
het thema voor de jaarlijkse Volkskerstzang.
En dat licht schijnt ook in de Dorpskerk van Leimuiden,
want daar gebeurt het op zondag 20 december. U wordt
door de Oecumenische Werkgroep van Leimuiden en
Rijnsaterwoude van harte uitgenodigd dit alles mee te
beleven.
Het samen zingen staat weer voorop, begeleid door het
ensemble Con Allegro, o.l.v. Björn Hogenes.

Zoek Mij , je zult Mij vinden,
heeft Jezus zelf gezegd.
Je zult het ondervinden,
echt waar , Hij meent het echt.
Dus sluit je bij Hem aan.
Het zal je nimmer spijten.
Ga nooit bij Hem vandaan .
Geef Heere het verlangen,
naar uwe komst op aard.
Dank U ! , dat wij ontvangen,
hetgeen U openbaart.
Dat wij goed voorbereid,
steeds wakend zijn en blijven,
nu , tot in eeuwigheid
A.M. Peer
Melodie: Lied 473 uit de nieuwe bundel

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 pastores van de plaatselijke kerken
verlenen hun medewerking. Het is een viering voor
jongeren en ouderen, dus voor iedereen.
De viering wordt gehouden in de Dorpskerk te
Leimuiden en begint om 19.00 uur. Na afloop is er gratis
koffie en thee en kunt u gezellig even napraten met
dorpsgenoten
De Oecumenische Werkgroep
van Leimuiden en Rijnsaterwoude.
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Een 2e OOSTERHUIS-liedmiddag.
Maart 2014 was er voor het eerst
een Oosterhuis-zangmiddag in
Alphen aan den Rijn.
Veel mensen kwamen er op af.
Want de Oosterhuis-liederen
spreken aan. Ze staan in de
Bijbelse traditie en vertolken ons
hedendaagse levensgevoel.
Op zaterdag 14 november komt er nu weer een
Oosterhuis-zangmiddag!
Dirigente is Saskia ten Have, vol muzikale passie en zeer
vertrouwd met het Oosterhuis-repertoire. Pianist is Ad
Hesseling, geoefend musicus, die graag aan deze middag
meewerkt. En een plaatselijk projectkoor verleent
medewerking.
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De middag sluit af met een korte vesper.
Het wordt vast weer een inspirerende middag voor
iedereen die graag zingt. Dus amateur of geoefend
zanger reserveer deze datum
De toegang is vrij. Voor partituur-boekjes wordt gezorgd.
Verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Plaats:
Goede Herderkerk,
Ten Harmsenstraat 16,
2406 TV Alphen aan den Rijn.
Tijd:
14.00 tot 17.00 uur.
Organisatoren: ds. Cort van der Linden (0172-233929)
en mw. Lise Miedema (0172-430932)
Graag tot ziens op 14 november.
Cort van der Linden.

Binnenkort voert het Castellumkoor Uit Alphen aan
den Rijn 'The Armed Man’ van Karl Jenkins uit. Een
klassiek uitstapje voor het Castellumkoor, en een
uitdaging bovendien! Het stuk is een eerbetoon aan
alle oorlogsslachtoffers van over de hele wereld, en
een oproep tot vrede. Op 21 november 2015 wordt
dit stuk uitgevoerd in samenwerking met orkest DSS
uit Aarlanderveen. Samen met het beeldmateriaal
(o.a. Alphen aan den Rijn in oorlogstijd) dat wordt
getoond en de locatie (Adventskerk in Alphen aan
den Rijn) belooft het een indrukwekkend geheel te
worden.
Dus komt dat zien en horen!
Wanneer: zaterdag 21 november om 20.00 uur
Adres: Adventskerk, Julianastraat 69, Alphen aan
den Rijn
Kaarten: 15 euro p.p. inclusief programmaboekje en
consumptie na afloop. Te bestellen via
www.castellumkoor.nl of bij Boekhandel Haasbeek
Julianastraat en Haasbeek Herenhof(Alphen).

Op Weg 325

blad 9 van 11

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

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:Frans Kooiman, 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 (507656)
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Uitnodiging 10 november:
Inspiratieavond missionair werk Leimuiden en omgeving
Speciale gast: ds. Hans van Ark, hoofd missionair werk landelijk Protestantse Kerk

Elkaar inspireren als het gaat om het delen van het goede nieuws van God die naar ons omziet.
Goed nieuws voor jezelf en om door te geven!
Welke initiatieven zijn er bij de buren in de regio? Wat gebeurt er bij ons?
Wat gaat goed en wat geeft moeite? Dinsdag 10 november in de Ontmoeting.
19.45 uur
20.00 uur
20.15 uur
21.00 uur
21.15 uur
22.00 uur

Koffie/thee en inloop
Opening door ds. Jasper van Schaik uit Woubrugge en ds. Jelis Verschoof uit
Leimuiden
Zevenhoven en Woubrugge vertellen hoe zij het goede nieuws (evangelie) delen.
Ds. Hans van Ark reageert hierop vanuit zijn werk voor de PKN
Pauze
3 tafelrondes met stellingen en uitwisseling van missionaire initiatieven in Leimuiden,
Nieuwveen en Ter Aar.
Reactie van ds. Hans van Ark
Afsluiting

Wij hopen velen van u te begroeten, zodat we elkaar kunnen inspireren en bemoedigen, want hoe klein wij ook
zijn, wij kunnen van betekenis zijn door mensen nieuwsgierig te maken naar wat ons drijft!
Werkgroep Missionair kerk-zijn van SAmenwerking GEmeenten (SAGE),
-Annet Hoogerwerf, scriba Nieuwveen
-Heine Sikkel, missionair ambassadeur Zevenhoven
-Jasper van Schaik, predikant Woubrugge
-Petra Verschoof, missionair ambassadeur Leimuiden
-Beppie van der Waal, gemeenteadviseur PKN
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