Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Midden in de winternacht…
Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Lied 486 ‘Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk’

Midden in de winternacht?
Wij weten eerlijk gezegd niet in welke tijd van het
jaar Jezus is geboren.
Was het inderdaad in de winter?
Of was het een ander jaargetijde, het voorjaar, de
zomer, de herfst?
Het is onbekend.
Wij weten zelfs niet eens precies in welk jaar Jezus
geboren is.
Dat wij het geboortefeest van Jezus vieren midden
in de winter heeft er mee te maken dat de eerste
christelijke Romeinse keizer, Constantijn de Grote,
een verband heeft gelegd tussen de geboorte van
Jezus en een Romeins feest in de winter - het feest
van de ‘Sol invictus’, ‘de onoverwonnen zon’.
Dat heidense zonnewendefeest rond 25 december
betrok Constantijn op de geboorte van Christus,
het wáre Licht der wereld, de wáre onoverwonnen
Zon der Gerechtigheid.
Zo kwam het Kerstfeest historisch terecht ‘midden
in de winternacht’.
Toch zit er achter het feit dat wij elk jaar het
Kerstfeest midden in de winter vieren een diepe en
vertroostende waarheid.
Want
wat
ís
het
toch
in
onze
mensheidsgeschiedenis de eeuwen door koud en
donker…
Onze geschiedenis lijkt toch inderdaad één lange,
koude winternacht waarin de dood heerst, en de
boze oppermachtig lijkt.
En wat kan het ook niet koud en donker geworden
zijn in ons eigen leven, ons eigen hart.
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Maar op het Kerstfeest mogen wij het vieren:
midden in de winternacht van onze geschiedenis,
midden in de winternacht van ons eigen leven is de
hemel opengegaan.
God zelf is reddend naar onze wereld, naar ieder
van ons persoonlijk toegekomen.
Midden in de winternacht van deze onze wereld
wordt het door de engel verkondigd, aan iedereen
die het maar horen, maar geloven wil: ‘U is heden
de Heiland geboren! Jezus Christus, de Heer, in de
stad van David’.
Hij is het antwoord op ons hopen, Hij is het Licht in
de duisternis, zijn woorden en daden, zijn dood en
opstanding.
De Redder, die met je wil zijn, alle dagen, met zijn
genade, goedheid en trouw.
Kerstfeest wordt wereldwijd gevierd, maar het is
tegelijkertijd ook een heel persoonlijk feest.
Want Jezus is, zoals de engel zegt, speciaal voor u,
voor jou op het Kerstfeest geboren.
Wat een blij feest, als je dat beseft en aanneemt in
geloof.
ds. Verschoof
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Kerkdiensten

Zondag 27 december
9.30 uur – Dorpskerk

Zondag 13 december
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten
Organist
KN-dienst

Ds. J. Verschoof
Frans Kooiman
Plaatselijk missionair werk (1)
en Erediensten (2)
Jaap van Muyden
Ineke Griffioen

Zondag 20 december
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Mw. A.M. Creemer – Allard
uit Kudelstaart
Ouderlingen Ineke Griffioen
Collecten
KIA project FTP (1) en
Erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Janneke Roggeveen
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de
Ontmoeting verzorgd door Pieneke Meijer en
Marianne Zeeman

Voorganger
Ouderlingen
Collecten
Organist
KN-dienst

Donderdag 31 december
OUDEJAARSAVOND
19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten
Organist

Zondag 20 december

Kerstverhaal : ‘Geen Stille Nacht’

Organist
KN-dienst

(zie ook het stukje verderop in de OpWeg)

Zondag 20 december
19.00 uur – Dorpskerk

VOLKSKERSTZANG

Ds. J. Verschoof
Frans Kooiman
KIA project CARDS (1) en
Erediensten (2)
Ad Jacobs

Zondag 3 januari
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten

KINDERKERSTFEEST
16.00 – 17.00 uur – De Ontmoeting

Dhr J. Schoenmaker
Jorico Notenboom
Plaatselijke Vorming en
Toerusting (1) en Erediensten (2)
Ad Jacobs
Annemarie Pieterse

Ds. J. Verschoof
Jorico Notenboom
Plaatselijke
Vorming
en
Toerusting (1) en Erediensten (2)
Jaap glasbergen
Jorico Notenboom

Zondag 10 januari
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Mw. Pieta Landweer – Hek

Thema 'Gods licht schijnt overal
Met muzikale medewerking van Con Allegro
(zie ook het stukje verderop in de OpWeg)

Donderdag 24 december
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten
Organist

KERSTAVOND

Ds. J. Verschoof
Clara de Ruiter
Actuele Nood (1) en
Erediensten (2)
Jaap van Muyden

Vrijdag 25 december

Overige
activiteiten
Zo 13 dec

KERST

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten

Ds. J. Verschoof
Ineke Griffioen
KIA Kinderen in de Knel (1) en
Erediensten (2)
Organist
Lennard Esveld
KN-dienst
Gert Rietdijk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de
Ontmoeting, verzorgd door Clara en Piet de Ruiter.

Zo 27 dec
Wo 30 &
Do 31 dec
Wo 30 dec
Do 1 jan
Vr 22 jan

kerstzangavond Kudelstaart
(zie artikel)
TOP-2000 viering – Alphen
(zie artikel)
Bij de Dorpskerk
Oliebollenactie
10.00-11.30 uur de Ontmoeting

Open Huis

12.00 uur – Tolbrug
o.v. Ouderlingen nieuwjaarsduik
19.30 uur St. Jan de Doper kerk,
Gebed voor de eenheid
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Uit de pastorie, Kerklaan 60
Bij opnieuw een jaargang ‘Op Weg’:
U leest op dit moment alweer het laatste nummer van
ons blad ‘Op Weg’ van dit jaar 2015. En wij denken denk
ik allemaal wel: ‘Wat gaat de tijd toch snel, alweer (bijna)
een jaar voorbij.’ Maar wat ben je gelukkig als je je
vertrouwen stelt op de eeuwige God. Dan mag je weten
zoals Mozes zei tegen het volk Israël in de woestijn: ‘De
eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige
armen’. Dat geeft moed en vertrouwen, ook al gaat de
tijd (van je leven) verder.
Terugkijkend op weer een jaar ‘Op Weg’ is het fijn met
regelmaat te horen dat velen in en buiten onze gemeente
het blad lezen en zich zo betrokken voelen met onze
kerkelijke gemeente en op de hoogte blijven bij wat er in
onze gemeente leeft en gebeurt. Ik hoorde zelfs laatst
van een slechtziend gemeentelid dat haar ouderling elke
keer de overweging in ‘Op Weg’ hardop voor haar
voorlas. Wat geweldig, zulke ouderlingen!

Zieken:

Corrie Swier verblijft sinds medio november jl. in het
Verpleeghuis Leythenrode (afdeling ’t Joppe kamer
9) Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp. Thuis ging
het fysiek helaas niet meer. Zij is nu in afwachting van
een definitieve plek waar zij kan wonen.
Gerrie Zijlstra - Vink (Lijsterbeslaan 33) is na onderzoek
en een operatieve ingreep weer thuis. Zij zal drie keer een
chemo-kuur krijgen, de eerste wellicht binnenkort. Na
elke kuur is het drie weken wachten en daarna komt de
volgende. Daarna kijken de artsen hoe het verder gaat.
Sterkte in deze spannende periode en ook vertrouwen,
en mogen de kuren een goed resultaat hebben.
Manfred Romijn (Kerklaan 13 W) is ernstig ziek en moest
worden opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis te
Leiderdorp. Afhankelijk van het resultaat van een
behandeling die hij heeft gekregen komt hij misschien
deze week weer naar huis, maar misschien ook moet hij
langer blijven . Dat is op dit moment van inlevering kopij
nog niet bekend. Wij leven met Manfred, Karin en Bo en
de familie mee en denken aan hen in onze gebeden.
En zo geldt dat voor allen die zorgen hebben rond hun
eigen gezondheid of die van geliefden.

Kerkdiensten:
Advent:
het is fijn om nu te leven in de tijd van Advent en daaruit
hoop te mogen putten in een zo vaak Adventsloze tijd.
Wij volgen in deze periode het project van de
kindernevendienst ‘Liefdevol aangeraakt’ van ‘Vertel het
maar’, de methode voor de kindernevendienst. Er wordt
steeds een Adventskaars aangestoken en wij zingen een
Adventslied dat aansluit bij de evangelielezing.
Bovendien is er elke week een filmpje n.a.v. de
evangelielezing van de zondag. Ons aller complimenten
als gemeente voor de mooie filmpjes en ook hoe wordt
gespeeld door leiding van de kindernevendienst,
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Ds. Jelis Verschoof
jongeren, en kinderen van de kindernevendienst. Ook
mooi dat het ondertiteld is en dat ook gemeenteleden
thuis het kunnen meeluisteren. Zondag 13 december as.
gaat het over Elisabeth en Maria (Lucas 1:39-56); zondag
20 december as. staat op het rooster Zacharias die God
dankt (Lucas 1:57-80).
Zo leven wij toe naar het Kerstfeest.

Senioren Kerstviering:

Donderdagmiddag om 16.00 u. is er in ‘De Ontmoeting’
de senioren-Kerstmiddag. Er is een mooie kerstliturgie,
gezelligheid en een Kerst-broodmaaltijd. Het belooft een
fijne middag te worden!

Volkskerstzang:

Zondagavond 20 december is er de jaarlijkse
Volkskerstzang, dit jaar in de Dorpskerk in Leimuiden,
aanvang 19.00 u. Het thema is ‘Gods licht schijnt overal’.
Muzikale medewerking wordt verleend door het
muziekensemble ‘Con Allegro’ uit Alphen aan den Rijn
o.l.v. Björn Hogenes.

Kerstavonddienst:

Donderdagavond 24 december as 21.30 u mogen wij in
een feestelijk met echte brandende kaarsen en een
kerstboom versierde kerk de geboorte vieren van de
Heer. Het thema van de dienst is ‘Kerstk(r)ans’ - u ziet
daar twee woorden is, en daarover gaat het ook in de
overdenking. Wat brengt de geboorte van Jezus aan
onze wereld en aan ons persoonlijk? Daarover gaat ook
een heel kort filmpje. Wij zijn blij dat Jaap van Muijden
ons begeleidt op het orgel en dat het Aalsmeers
Saxofoonkwartet voor verdere mooie saxofoonmuziek
zorgt. Verder zingen wij samen mooie en toepasselijke
Kerstliederen. Hartelijk welkom dus allen!

Familie-Kerstdienst

vrijdagochtend 25 december as. 09.30 u. vieren wij met
z’n allen het Kerstfeest: kinderen, jongeren, volwassenen,
ouderen, al dan niet vader of moeder, al dan niet opa of
oma - wij mogen als één familie vieren dat Jezus is
geboren. Mooi dat het kinderkoor van ‘De Schakel’
kerstliederen komt zingen, dat het combo speelt, dat
Lennard Esveld organist is. Er is ook ruim aandacht voor
de kinderen. Zij kunnen er dus gewoon de hele viering bij
zijn, het is mooi zo’n blij feest sámen te vieren tot eer van
Koning Jezus. Er is geen kindernevendienst, maar er is wel
indien nodig crèche. Ook hier dus: iedereen van harte
welkom!

Oudjaarsavonddienst en zondag 3 januari
Nieuwjaarsbegroetingsdienst:
Donderdag 31 december as. willen wij het dan voorbije
jaar 2015 samen afsluiten in een dienst die 19.30 u.
begint. In het afgelopen jaar is veel gebeurd. Mooie
dingen maar helaas ook schokkende dingen in onze
wereld, en misschien was het ook persoonlijk een niet
bepaald gemakkelijk jaar. Wat goed is het daarom het
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afgelopen jaar en onze persoonlijke gedachten en
gevoelens te delen met Hem die ons heden kent en de
toekomst overziet en in Zijn hand heeft.
De eerste zondag in het nieuwe jaar komen wij dan als
gemeente bijeen en mogen wij de Heer bidden om zijn
nabijheid, bewaring en hulp en voor ons persoonlijk, voor
als gemeente en voor onze wereld in het nieuwe jaar. Na
de ochtenddienst is er ruim gelegenheid elkaar te
ontmoeten bij de koffie.

Huwelijksjubileum:

Op zaterdag 19 december as. hopen Barend en Marian
Middag - Blom (Verlaat 47) 40 jaar getrouwd te zijn. Fijn
dat zo te mogen beleven en vieren. Wij wensen jullie een
feestelijke dag toe samen met hen die jullie lief zijn, en
nog vele goede, hopelijk gezonde en bovenal gezegende
jaren!
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De tafelkaars:

In de commissie eredienst is gesproken over het gebruik
van de tafelkaars. Gewoonlijk steek ik deze aan als de
kinderen naar de kindernevendienst gaan. Het gebeurt
echter ook wel eens dat er geen kinderen zijn, met als
gevolg dat de tafelkaars onaangestoken op de liturgische
tafel staat. Wij als commissie vonden dit symbolisch niet
mooi en hebben ons licht opgestoken bij andere
gemeente. Daar blijkt de tafelkaars aan het begin van de
dienst te worden aangestoken door de dienstdoende
ouderling. Deze steekt de tafelkaars aan na de
mededelingen, voordat wij het intochtslied gaan zingen.
Zo brandt de tafelkaars gedurende de hele dienst, óók als
er onverhoopt geen kinderen in de kerk zouden zijn. De
commissie eredienst vindt dit een mooi en passend
liturgisch gebaar; Het zal, na aanvaarding van dit voorstel
door de kerkenraad, worden ingevoerd de eerste zondag
van het nieuwe jaar, zondag 3 januari 2016.
Tot zover dit laatste gemeentenieuws van het jaar onzes
Heren 2015. Mede namens mijn vrouw goede en
gezegende Kerstdagen toegewenst en heil en zegen voor
rond de jaarwisseling en het nieuwe jaar. Met een
hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus
verbonden,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
•

Vanuit de kerkenraad.
Dinsdag 24 november was de gemeentevergadering,
voor de pauze hebben we gesproken over het rapport
wat geschreven is door Arjan Plaisier: Kerk 2025: ‘Waar
een woord is, is een weg’.
Ds. Verschoof heeft hier een beknopte inleiding over
verzorgd.
Er zijn landelijk verschillende besprekingen over geweest.
Een aantal opmerkingen hieruit: Hoe kan ons bootje
lichter worden en wendbaarder; Kijk naar het licht juist
als het donker is; Zijn we in de kerk niet teveel bezig met
uiterlijke zaken en verliezen we de kern uit het oog?
Wat is het wezen van de kerk? Moeten we stoppen met
de kerk omdat deze zo krimpt? De kerk is het werk van
de geest. We moeten terug naar de kern, de inhoud van
het geloof en het geloofsgesprek. Drie hoofdpunten uit
dit rapport:
1. Het geloof
2. Onderlinge gemeenschap
3. Hoe geven we ons christelijk leven gestalte?
Onze kerk is de laatste jaren sterk veranderd, maar nog
uiterst actueel. De vraag is hoe brengen we het geloof
over? Er is veel individualisering en de kerk doet juist een
appèl op de gemeenschap.
Hoe kunnen we organisatorisch vorm geven aan de
kerk? Het rapport pleit voor een doorzichtige kleinere,
open organisatie. De structuur moet eenvoudiger.
Een aantal praktische punten heeft de pers gehaald:

•

•

De classes moeten opgeheven worden en
omgevormd tot 10 (grotere) regionale classes. De
ze vergaderen 3 x per jaar met ca. 20 mensen,
o.l.v.
een
regiopastor(soort
protestantse
bisschop).Deze
pastor
heeft
ook
een
uitvoeringsrecht.
We gaan meer naar een regiokerk, er zullen
plaatsen zijn waar geen protestantse kerk meer
aanwezig is. Er komt ruimte voor huisgemeenten
en verbinding met andere kerkgemeenschappen.
De mobiliteit van de predikanten. De predikant
krijgt een andere plek, meer manager en hierbij
hoort ook een cultuur van mobiliteit, ca 8 jaar zal
een predikant op een plaats zijn. 12 jaar is dan
wel het moment dat er een gesprek komt met
pastor, gemeente en predikant. Het kan dus zijn
dat de wegen tussen gemeente en predikant hier
gedwongen scheiden.

Het rapport eindigt met de volgende woorden: ‘En zij
gingen op weg en maakten de toekomst bekend’ Veni
creator spiritus(Kom Schepper, Geest).
1. In ‘kerk 2025’ wordt opgeroepen terug te gaan
naar de kernpunten van on kerk zijn: ‘Back to
basics’.
Wat zijn volgens u de kernpunten van het kerkzijn, ‘de basics’, hoe kunnen wij daar gestalte aan
geven?
2. Hoe zou onze kerkelijke gemeente er over
ongeveer 10 jaar uit kunnen zien, en wat kunnen
wij zelf positief bijdragen aan onze gemeente?
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3. In
Trouw
schrijft
dr.
Arjan
Plaisier:
‘Terugverlangen naar vroegere ‘christelijker’ tijden
helpt niet’. De kerk wordt uitgedaagd tot ‘een
nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid’ als
het gaat om het geloof.
‘We moeten weer leren om een antwoord te
geven op de vraag:
Wat betekent het als we geloven?’
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Het ontbreken van clubleiding voor het komend seizoen
wordt gedeeld.
Zo hopen we de komende jaren als kerk duidelijk
zichtbaar te blijven in het dorp en wordt er van een
steeds kleiner wordende groep actieve leden veel
creativiteit en inzet verwacht.

Hierna hebben we in groepen over deze stellingen
gesproken. Enkele opmerkingen hieruit:

Opmerkingen stelling 1:
De kernpunten van het kerk- zijn: Geloof, een plek waar
je over en van het geloof kunt leren. Een plek waar je je
thuis voelt, een plek waar je je voor elkaar wilt inzetten.
Verbondenheid. Geloof doorgeven in woorden en
daden. Blijf geloven in wat je nu hebt, wees er voor
elkaar, zorg dat je zelf ook aan je trekken komt.
Koffieochtenden, gezamenlijke maaltijden, Anticiperen
en wendbaar zijn.
Opmerkingen stelling 2:
Niet kijken naar bedreigingen, het gaat om de kwaliteit,
klein kan fijn zijn.
Kerk gaat naar de mensen toe, we leren van elkaar, naast
elkaar staan. Als kerk zichtbaar zijn in het Dorp. We zijn
een onderdeel van de lokale gemeenschap,
andere vormen met als basis de Bron, Er zijn
bij nood in het dorp, samenwerken met de
Katholieke
kerk.
Opmerkingen stelling 3:
Vorm geven in spirituele zin.
Elkaar bemoedigen. Zelf nagaan wat je gelooft
en dat kunnen uitdragen en dat is de liefde.
We hoeven geen conclusies te trekken maar
we zijn op een boeiende manier met elkaar
bezig geweest en dat geeft hoop. In het
voorjaar vindt nog een vergadering van de
synode plaats, we zullen de uitkomsten
plaatselijk bespreken, in overleg met Oude
Wetering, Rijnsaterwoude. Er waren goede
gesprekken maar er was ook (te) weinig tijd.
Na de pauze zijn alle begrotingen besproken,
er zijn zorgen, maar er is ook hoop en er zijn
uitdagende doelen. Onze jeugdouderling
Jorico Notenboom heeft de activiteiten van de
jeugd toegelicht, er zijn veel activiteiten zoals
clubs, bezoeken van bijeenkomsten, de nacht
zonder dak en een Paaswake. Het is wel lastig
om alle activiteiten te bemensen met
vrijwilligers.
Een nieuw initiatief is de ‘Kliederkerk’. Het is
een laagdrempelige dienst rondom een
Bijbelverhaal waarbij kinderen, ouders en
grootouders betrokken worden.

Kinderkerstfeest

Zondag 20 december van 16:00 tot 17:00 gaat in de
Ontmoeting het Kerstverhaal ‘Geen Stille Nacht’
gespeeld worden. Het is een opvoering speciaal voor en
met de kinderen tot ongeveer groep 6. Alle andere
familie en bekenden kunnen daar gewoon bij blijven. De
kinderen kunnen tijdens het verhaal meespelen en we
gaan samen een paar bekende kerstliedjes zingen.
‘Geen Stille Nacht’ is het kerstverhaal zoals de herbergier
dat opgeschreven zou kunnen hebben. Hij had al een
hele lange dag achter zich en dan maakt hij ’s avond ook
nog eens van alles mee.
Aan ‘Geen Stille Nacht’ wordt o.a. meegewerkt door:
Sophie en Chris Helmhout, Krijn en Niels Kea, Michiel
Smit, Daan en Roos Vissers en Jeffrey de Zeeuw.
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Verjaardagen 74+
Van harte gefeliciteerd
12 dec
13 dec
04 jan.
05 jan
06 jan
07 jan
08 jan

mw. C. Spijker-Baelde,
dr. Stapenseastraat 17,
2451 AC Leimuiden
mw. H. Dompeling-Vergunst,
Saskia van Uylenburchlaan 1,
kamer 208, 2377 CR Oude Wetering
mw. C.P. van Zijverden-van der Bijl,
Herenweg 78a, 1433 HB Kudelstaart
mw. L. Bakker-Boelen,
Kerklaan 76, 2451 CH Leimuiden
mw. A. Schreuder-Lok,
Peppelhof 20, 2451 CT Leimuiden
dhr. S. Dompeling,
Peppelhof 28, 2451 CT Leimuiden
mw. C.Q. van Duijn-de Hollander,
Esdoornlaan 1, 2451 XN Leimuiden

Collecte 20 december
Op 20 december collecteren we voor één van onze
projecten van Kinderen in de Knel: FPT in Colombia.
Deze partnerorganisatie heeft in Bogota een speciale
basisschool en vakopleiding opgezet voor 120 werkende
kinderen. De lestijden zijn aangepast aan de werktijden,
kinderen kunnen van iedere leeftijd instromen en er is
veel aandacht voor sport en spel.
Met uw gift voor deze collecte helpt u zodat werkende
kinderen weer naar school kunnen.

Collecte 24 december

De collecte van 24 december, kerstavond, is elk jaar
bestemd voor de actuele nood. De diaconie zal de
opbrengst van de collecte dit jaar bestemmen voor hulp
aan vluchtelingen.

Ontvangen giften

Het College van Kerkrentmeesters ontving, via Ineke
griffioen, twee giften 'uit de wijk' van elk
€ 20, bestemd voor onze kerkgemeente.

Tuinfonds
Namens de tuingroep wil ik u graag attenderen op het
vogelhuisje. Hierin worden regelmatig giften gedaan die
voorheen in het verjaardagsbusje terecht kwamen.
Ook via bezoekwerk komt er soms een bijdrage binnen.
Super!
U kreeg met uw verjaardag als dank voor uw gift een
mooie kaart. Hiervoor in de plaats mogen wij nu
genieten van een hele mooie stiltetuin. Dus bent u het
afgelopen jaar jarig geweest….? Uw bijdrage is welkom!
Geld overmaken mag uiteraard ook: College van
Kerkrentmeesters, o.v.v. Tuinfonds op NL15 RABO
0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Alvast bedankt!
Namens de tuingroep, Jacques Roodenburg

Diaconie
Collecte 13 december
Op 13 december collecteren we voor het plaatselijk
missionair werk. Het Missionair Team van de PGL wil
graag de uitdaging aangaan om de ‘de kerk naar buiten’
te zijn. Om wat binnen zit – het geloof – naar buiten te
brengen en dat op zo’n manier dat het
aantrekkingskracht heeft op anderen.
Het Missionair Team ondersteunt de gemeente om
gericht te zijn op een gastvrije gemeente die leeft vanuit
de Bron en er is voor het dorp. We zijn blij met het team,
want het organiseert tal van activiteiten. Daarom
bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

Collecte 25 december

De Kerstcollecte is bestemd voor het project van
Kinderen in de Knel: Geef voor kwetsbare kinderen in
Moldavië. Kerst is het feest van het licht. Jezus werd
geboren en maakte Gods licht zichtbaar voor iedereen.
In deze tijd delen we dit licht met elkaar. We geven het
door aan kinderen in Moldavië voor wie het leven vaak
donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een
warm hart en een sterke schouder.
In de adventsperiode hebben we elke zondag het licht
uitgedeeld in de vorm van een waxinelichtje met daarop
een mooie tekst geplakt. Hiermee willen we het licht
laten schijnen in het leven van de kinderen van Moldavië.
Op zondag 29 november hebben we een filmpje
hierover vertoond, zie
www.kerkinactie.nl/projecten/geef-licht

Collecte 27 december
De opbrengst van de collecte van 27 december is
bestemd voor Plaatselijke vorming en toerusting en
wordt
besteed
aan
het
organiseren
van
bijbelgesprekskringen en andere cursussen die ook dit
seizoen weer worden georganiseerd binnen onze
gemeente. U kunt hier regelmatig over lezen in Op Weg.

Collecte 31 december
Op 31 december collecteren we voor één van onze
projecten van Kinderen in de Knel: 'Cards - onderwijs
voor Dalits kinderen in India'. Duizenden Dalit kinderen
worden gediscrimineerd en buitengesloten. De
organisatie Cards biedt tijdens voor- en naschoolse
bijeenkomsten huiswerkbegeleiding, muziek, dans en
sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun
schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht
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ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards
besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de
kinderen en probeert ook de armoede in de
achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

Collecte 3 januari
Op 3 januari is de collecte bestemd voor de
kindernevendienst zodat zij materialen aan kunnen
schaffen om de kinderen te vertellen over de verhalen uit
de Bijbel en met elkaar te knutselen.
Alle collectes worden van harte aanbevolen.

Landelijke diaconale dag

Op zaterdag 21 november is een deel van de diaconie
aanwezig geweest op de Landelijke diaconale dag (LDD).
Een dag vol van activiteiten waar je wordt uitgedaagd en
geïnspireerd wordt. Zonder diaconaat geen kerk stelde
dominee Visser uit Amsterdam. De diakenen mogen
trots zijn op hun werk. Het is belangrijk in de kerk. Alles
draait om dienen. Behalve lezingen en workshops was er
dit jaar een belevingsmarkt. De dag was gelijk een aftrap
voor het begin van de kerstcampagne met een bijdrage
van Andries Knevel, die voor de campagne Moldavië
bezocht. Er was veel aandacht voor de vluchtelingen en
de rol van de kerken en diaconieën hierin. Tijdens de
LDD werd de eindstand van de actie van Kerk in Actie
voor vluchtelingen bekend gemaakt: 1,9 miljoen euro.
De kaarten met bemoedigingen voor de vluchtelingen
hebben we ingeleverd en zullen goed terechtkomen. We
voelden ons thuis op deze dag met 1.200 diakenen.

In de Grote of St. Bavokerk zag ik (Johan Schuuring) de 7
banieren van werken van barmhartigheid met daarbij de
teksten uit Matheus 25. Dat is nu precies het werk van
de diaconie. Het gaat om de hongerigen te spijzen, de
dorstigen te laven, de naakten te kleden, de vreemdeling
te herbergen, de zieken te verzorgen, de gevangenen te
bezoeken en de doden te begraven (Tobit 1.17).
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Missionair nieuws
Open Huis: woensdag 30 december

Het Open Huis in de Ontmoeting is het hele jaar, dankzij
de vele vrijwilligers, iedere woensdag van 10.00 tot
11.30 uur open. Dit jaar ook op 30 december. Vanwege
het oliebollen bakken is de grote zaal in gebruik. Het
Open Huis wijkt daarom uit naar de Kloostergang waar
aan de kerkzijde een gezellige zit gecreëerd wordt. Voor
de gelegenheid bakt het oliebollenteam voor de
bezoekers een heerlijke verse oliebol! We hebben er al
zin in...

Boekspot

Tot de Kerst ligt er nog een prachtig assortiment van de
Bijbel-In te Haarlem. Van Kerst tot half januari is er geen
boekentafel. Vanaf 17 januari zijn we weer terug met
een nieuwe collectie.
Wat ligt er zoal op de tafel? Veel! Speciaal voor kerst zijn
er kaarten, spellen en hebbedingetjes.
Verder hebben we voor u/jou uitgelicht:
Actie: Kerstdvd (1,5 uur): ‘The Christmas Candle’ voor
maar 2,95. Gebaseerd op een hartverwarmend verhaal
van Max Lucado in de stijl van Dickens, met Susan Boyle
(the Voice) als een van de dorpsbewoners.

CD: 'Witter dan Sneeuw' is de titelsong van het vierde
Nederlandstalige album van 'The Psalm Project'. De CD
bevat 12 prachtige arrangementen van bekende en
minder bekende psalmen. Samen met eigen composities,
verrassende covers (o.a. Bless
the Lord, my soul) vormen ze
een prachtig geheel op dit
verfrissende nieuwe studio
album. 'Witter dan Sneeuw' is
een genot om naar te luisteren,
enthousiast mee te zingen of
om over na te denken. Beleef
de psalmen opnieuw met de
muziek van The Psalm Project.
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Dietrich Bonhoeffer ‘Door goede machten...’
Dit bijzondere geschenkboek is een mooie combinatie
van de meditatieve teksten van Bonhoeffer en de
aquarellen van kunstenaar Andreas Felger. In Door
goede machten trouw en stil omgeven komen thema’s
aan de orde als: geborgenheid, vreugde, liefde, vrede,
hoop, vriendschap, vertrouwen, gebed en troost.
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Prijzen 2015: hetzelfde als in 2014 !!
10 oliebollen met € 7,50

5 voor € 4,50
10 oliebollen zonder € 7,00 5 voor € 4,00
appelbeignets
5 voor € 5.00,

1 voor € 1.00
1 voor € 1.00
1 voor € 1.50

Koop al dat lekkers bij de kraam en je sponsort er ook
nog een goede zaak mee: de kerk - kerk van en voor het
dorp!

Het woord is aan jou.

‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de Week van
Gebed voor de eenheid van christenen. Deze
gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari
2016 over de hele wereld gehouden. De kerken in
Letland hebben teksten gemaakt die op dit moment
worden vertaald en bewerkt.

Geroepen om de machtige daden van de Heer te
verkondigen (vgl. 1 Petr. 2,9)
Zaterdag 12 december: Lief gebaar engeltje
Op de kerstbraderie a.s. zaterdag bij de Boerderij staat
het missionair team met een stand met Boekspot
artikelen. Als actie verkopen we onder anderen leuke ‘lief
gebaar engeltjes’ à 1,50 per stuk. Het zijn engeltjes waar
je jezelf of een ander blij mee kunt maken. Aan het
engeltje hangt nl. een labeltje waarop je kunt invullen: ik
wens je.... (vrede, vriendschap, liefde, dè liefde,
veiligheid, gezondheid, een engel om je te omarmen,
enz.) Maak het persoonlijk en verras de ander!

Vooraankondiging wat betreft de oliebollenactie:
de prijzen zijn hetzelfde als vorig jaar!
Tijden van bakken op :
woensdag 30 december
• 9.00-12.00 uur
• 12.00-15.00 uur
• 15.00-18.00 uur
• 18.00- sluit.
donderdag 31 december
• 7.00-10.00 uur
• 10.00-13.00 uur
• 13.00-sluit (ca 16.00 uur)
Op beide dagen verkoop. Locatie: voor de Ontmoeting.
Op de 1e dag worden de appelflappen gebakken.

Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog
jonge gemeente in Rome.
De tekst nodigt ook ons uit om verder na te denken over
de manier waarop christenen het evangelie uitdragen
naar mensen om hen heen.

Achtergrond: Het oudste doopvont in Letland dateert uit
de tijd van de grote evangelieverkondiger van Letland,
St. Meinhard. Hij stond oorspronkelijk in zijn Kathedraal
in Ikšķile. Vandaag staat het midden in de Lutherse
Kathedraal van Rīga, de hoofdstad van Letland. De
plaatsing van het doopvont zo dicht bij de prachtig
versierde preekstoel getuigt van de relatie tussen doop
en verkondiging en van de gemeenschappelijke roeping
van alle gedoopten om de machtige daden van de Heer
te verkondigen. Deze roeping is het thema van de Week
van Gebed voor de eenheid van christenen in 2016.
Geïnspireerd door twee verzen uit de eerste brief van St.
Petrus hebben leden van verschillende kerken in Letland
de teksten van deze week voorbereid.
De oecumenische werkgroep Leimuiden/Rijnsaterwoude
nodigt u van harte uit voor de viering op
vrijdag 22 januari 2016 in de St. Jan de Doper kerk
aanvang: 19.30 uur. De voorgangers zijn: Pastor Bouke
Bosma en Ds Jelis Verschoof.
U bent van harte welkom.
Namens de oecumenische werkgroep,
Jan Schoenmaker
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Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Tel 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Vertrokken
•

•

Annelinde Buikema (Rietlanden 40)
naar Prot. gemeente te Amstelveen-Buitenveldert
mw. G. Vink-Kool (Kudelstaartseweg 272)
naar de Prot. gemeente te Kudelstaart
(zij blijft verbonden aan onze gemeente als
'blijkgever van verbondenheid')

zit daar allemaal onder? En zo zijn er veel andere
voorbeelden te bedenken. En kunnen we zien hoezeer
Jezus in zijn Joodse traditie stond. Deze cursus richten we
ons vooral op het verstaan van de Bijbel.
Deze cursus is natuurlijk voor alle gemeente leden, maar
ook voor leiders van Bijbelkringen en voor mensen die in
het Pastoraat de Bijbel ter sprake brengen.
De plaats is Zoetermeer. Elke avond kunt u vanaf half
acht binnen komen, de cursus eindigt omstreeks tien uur.
Meer informatie kunt u krijgen bij Dick van Dijk.
d.van.dijk@protestantsekerk.nl

Kerstzangavond in kerkelijk centrum de Spil,
Spilstraat 5 in Kudelstaart
Zondag 13 december a.s. organiseert de Protestantse
gemeente van Kudelstaart samen met Interkerkelijk koor
Song of Joy weer haar jaarlijkse Kerstzangavond.

Hoop voor de toekomst

Het thema is: Op weg naar Bethlehem......

Inspirerende nummers uit de Top2000 laten horen en
doorgeven, daar gaat het om”

Muzikale medewerking wordt verleend door:
Het Aalsmeers Saxofoonkwartet
Interkerkelijk koor Song of Joy
Orgel: Jan Sikkema
Vleugel: Jaap van Muijden
Aanvang 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het wordt weer een avond met veel zang en muziek in
een gezellige kerstsfeer.
De toegang is gratis.Ter bestrijding van de onkosten
wordt een collecte gehouden.
Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een kopje
koffie of thee.
U bent van harte welkom

Opnieuw:
Cursus Joodse
Wortels van het
Christelijk Geloof
17 februari,
2 maart en
16 maart 2016
Opnieuw bieden wij deze cursus aan. Immers: als we de
Bijbel en met name het Nieuwe Testament lezen met een
”Joodse bril” helpt dat ons beter te begrijpen wat er
staat en wie Jezus was. We kennen allemaal het verhaal
van “geef de keizer wat des keizers is”. Maar weten we
ook waarom Jezus zelf niet zo’n munt bij zich had, welk
gevaar hij liep toen ze hem deze vraag voorlegden? Wat
in de Bijbel staat is net als het topje van een ijsberg, wat

Op 27 december a.s. vindt in de Lichtkring de tweede
Top2000-viering plaats. De dienst begint om 15.30 uur
en is een gezamenlijk initiatief van de Bron en de
Lichtkring. In deze viering mag iedereen beleven en
ervaren dat de Top2000 ook inspirerende songs bevat
die de boodschap van geloof, hoop en liefde laten horen.
‘Hoop voor de toekomst’ zal als een rode draad de
onderdelen verbinden. Maarten Hameete, stagiair in de
Lichtkring, gaat voor. Na afloop is er een hapje en
drankje, een heerlijk moment om nog even na te
genieten en na te praten.
Hadden we vorig jaar de solo’s en duetten van Wilfred
Boerefijn en Eline Ossevoort, dit jaar is er een band en
een koor van tien(!) zangers en zangeressen uit de Bron
en de Lichtkring. Als solisten of op de achtergrond laten
zij van zich horen. We hopen op een aanstekelijke
viering, waarin het enthousiasme dat de muziek geeft en
de boodschap van geloof, hoop en liefde worden
doorgegeven aan jong en oud. Want iedereen is welkom.
Adres
De Lichtkring, PKN-wijkgemeente Kerk en Zanen
Americalaan 91
2408 TV Alphen aan de Rijn
tel. 0172-470057
Meer weten?
- Facebookpagina

‘Top2000-viering Alphen aan den Rijn’
- http://www.mijnkerk.nl

We hopen u en jullie te zien!
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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)

