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Op Weg
Blijdschap die blijft

‘Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie
terugzien en dan zullen jullie blij zijn, en nieand zal
jullie je blijdschap ontnemen…’
Jezus in Johannes 16:22
Wie van ons verlangt daar niet naar: blijdschap die
blijft?!
De dag blij beginnen, en de dag ook weer met een
blij hart afsluiten en zo gerust kunnen gaan slapen?
Maar wij weten het allemaal: hoe kan in ons leven
blijdschap ons juist niet ontnomen worden - in de
loop van de tijd, bijna ongemerkt, sluipenderwijs, of
misschien ook in één dramatisch moment…
Zo las ik eens een rouwadvertentie van een jonge
vrouw, bij een auto-ongeval tragisch verongelukt,
er stond een gedichtje boven:
Waarom zijn er zoveel vragen,
Waarom is er zoveel pijn,
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn…
Ja, wat zijn er een dingen die niet te begrijpen zijn,
die gebeuren in je eigen leven of in het leven van
mensen die je lief zijn of in onze wereld van
vandaag zo vol van nood.
Toch spreekt Jezus in het evangelie over een
blijdschap, die niemand je ontnemen kan.
Een blijdschap die blijft, ook als de jaren van je leven
voorbijgaan…
Een blijdschap die blijft, ook als er heel moeilijke
dingen gebeuren.
Wat is dat voor een blijdschap?
Het moge duidelijk zijn: de blijdschap waarover
Jezus spreekt heeft niets te maken met ‘happy-zijn’,
heeft niets te maken ‘genieten’.
Nee - maar wel dat de grondtoon van ons leven
vertrouwen, moed en uitzicht, en zo inderdaad:
blijdschap mag zijn.
Maar wat ís dat dan voor een blijdschap die blijft,
wat er ook allemaal gebeuren mag?
Het is belangrijk om te weten: Jezus heeft deze
woorden over blijvende blijdschap gesproken kort
voordat Hij sterven zou.
Voor zijn leerlingen was dat vreselijk, dat dát Jezus’
weg zou zijn.
En dat was, dat is het ook - dat Jezus sterven
moest.
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Kerkdiensten
Zondag 6 maart
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten

Ds. Jelis Verschoof
Frans Kooiman
Kerk in Actie Noodhulp (1) en
Erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Jorico Notenboom
Na de dienst is er koffiedrinken in de ontmoeting,
verzorgd door Nico Kalf en Teun Vogelaar.

Woensdag 9 maart
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Organist

Ds. Jelis Verschoof
Jaap van Muyden

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

Ds. Jelis Verschoof
Ineke Griffioen
KIA Binnenlands Diaconaat (1) en
Collecte Biddag (2)
Jaap van Muyden
Janneke Roggeveen

Er is deze zondag TIENERDIENST
Zondag 20 maart
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. Piet Baane uit Alphen a/d Rijn

Maar het sterven van Jezus zou toch niet het laatste
woord zijn: ‘Ik zal jullie terugzien’.
Jezus zou sterven, voor ons, om onze zonden maar: Jezus’ leerlingen zouden Hem daarna
terugzien, Jezus zou opstaan uit de dood!
Na Goede Vrijdag zou het Paasfeest worden, is het
Paasfeest geworden.
En dat wil zeggen: Jezus leeft, Hij is en blijft bij je,
hoe het op je levensweg ook zijn mag, Hij weet
ervan, Hij verlaat je niet.
Dat bedoelt het evangelie met blijdschap die blijft.
Die blijdschap zal er komen, door alle moeiten en
strijd van ons leven heen, als wij ons hart in geloof
af stemmen op het Woord van Jezus zelf, die tot
iedereen die in Hem gelooft belooft: ‘Ik ben met je,
alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld’.
ds. Verschoof
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Ds. Jelis Verschoof

Uit de gemeente:

‘Liefde is…’ Daarnaast staat er een mooi meditatief
liturgisch bloemstuk. In gebed en voorbede doet een
gemeentelid mee. Mogen wij zo steeds weer worden
bepaald bij de grote liefde van onze Heer en Verlosser,
die voor ons de weg ging naar het kruis.

Zieken:

Woensdag 9 maart 19.30 u:
Bidstond voor gewas en arbeid

Onderweg naar Pasen breng ik u en jou graag weer even
op de hoogte van wat er allemaal in onze gemeente zo
speelt. Ik begin dit gemeentenieuws met gemeenteleden
die in het ziekenhuis verblijven of ook elders.

Gerrie Zijlsta - Vink (Lijsterbeslaan 33) wordt donderdag
3 maart as. geopereerd in het LUMC te Leiden. Het is
een zware operatie. En wat is het dan belangrijk te
mogen weten dat je niet alléén de operatiezaal ingaat.
Moge de operatie goed verlopen, en veel vertrouwen en
sterkte toegebeden voor haar en haar man en gezin.
Wil Moret (Cederplein 44-I) moest dinsdag 16 februari jl.
in het ziekenhuis te Leiderdorp opgenomen voor
verschillende onderzoeken. Dit afgelopen weekend is zij
weer thuisgekomen, veel sterkte Wil toegewenst bij je
herstel.
Berry Ambags (Havixhorst 62 Alphen aan den Rijn) is
maandag 29 februari jl. geopereerd in het Alrijne
Ziekenhuis te Leiderdorp. I.v.m. een ernstige ontsteking
moest er een nier bij hem worden weggenomen. De
operatie is gelukkig goed verlopen, en nu volgt een tijd
van herstel. Berry verblijft nu op de 2de etage kamer
230.
Tiny van Koll - Hokkeling (Lindenlaan 39) verblijft nog
steeds in Verpleeghuis Leythenrode (Hoogmadeseweg
55, 2351 CP Leiderdorp), op afdeling ‘De Wijde Aa’
kamer 5. Er wordt voor Tiny gezocht naar een goede
plek waar zij de meest goede zorg kan krijgen.
Alle zieken zo mogelijk een goed herstel toegewenst, en
vertrouwen op Hem die ons dag aan dag draagt (Psalm
68:20b).
Op donderdag 18 februari jl. is overleden Corrie Swier
(voorheen Oostban 28) in de leeftijd van 83 jaar. Na dit
gemeentenieuws volgt een in memoriam.

Rond de diensten:

In deze 40-dagentijd mogen wij in Schriftlezingen en
liederen de weg gedenken die de Heer is gegaan tot ons
behoud. De kleur van het kanselkleed is paars: de kleur
van inkeer en bezinning. De zondagen dat ik in deze
periode dienst heb sluit ik mij wat de evangelielezing
betreft graag aan bij het project van de
kindernevendienst: voor zondag 6 maart as. is de lezing
Lucas 22:39 t/m 46 (Jezus’ gebed in Gethesemané), en
voor zondag 13 maart is het Lucas 22:66-71 (Jezus
zwijgt voor de hogeraad in het paleis van Kajafas). Ook
zingen wij weer het projectlied ‘Jezus is liefde, in
overvloed’. Elke dienst heeft ook iemand van de
kindernevendienst een mooie bijdrage met als thema:

Op woensdag 9 maart, aan het begin van een nieuw
seizoen in de natuur en van werk op het land, willen wij
als gemeente bij elkaar komen om God te bidden. Wij
willen bidden om zijn zegen over het werk van onze
handen, want zoals er staat boven Psalm 127: ‘Aan ’s
Heren zegen is alles gelegen’.
Wij zijn als mensen van nature niet graag afhankelijk van
anderen, wij doen het liever zelf - maar wat is het juist
een bron van rust en vertrouwen dat wij het mogen
geloven en belijden: in alle dingen zijn wij afhankelijk van
God. Díe God, die als een Vader voor ons wil zorgen en
ons wil zegenen, geestelijk, maar ook materieel, zodat wij
zelf een bestaan hebben en ook op onze beurt tot zegen
kunnen zijn voor anderen. Allen hartelijk welkom in deze
viering die om 19.30 u. begint.

Campagne
‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’:
Ik wil graag nog een keer uw en jouw aandacht vragen
voor de grote landelijke campagne die gestart is om de
nood van de kerk in Syrië en Irak onder de aandacht te
brengen: ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’.
Het lijden van de burgerbevolking van Syrië en Irak is
onvoorstelbaar, en dat geldt niet in het minst voor de
christelijke kerk in Syrië en Irak.
Wat is het daarom geweldig dat Nederlandse christelijke
en kerkelijke organisaties de handen ineen geslagen
hebben om onze vervolgde medegelovigen te hulp te
komen, in aandacht, in voorbede, in waar mogelijk
concrete, diaconale hulp:
Kerk in Actie (van de
Protestantse Kerk in Nederland), de Raad van Kerken,
Open Doors, de Bisschoppelijke Vastenactie etc..
De campagne duurt van 1 februari t/m 1 juni. Elke
zondag zullen wij in de kerkdienst God bidden om hulp
en uitkomst voor de kerk in het middenoosten. En kijkt u
bv. eens op de site van ‘Open Doors’, daar staat hoe wij
in gebed en anderszins iets voor de lijdende kerk kunnen
betekenen.
Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan
u en jullie allen en in Christus verbonden,
ds. Jelis Verschoof
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In memoriam Corrie Swier
De Dorpskerk was vol toen wij woensdagochtend 24
februari jl. afscheid namen van Corrie Swier. De HEER
heeft haar tot zich geroepen donderdag 18 februari jl., in
de leeftijd van 83 jaar.
Corrie - ‘Cornelia’, zo luidde haar doopnaam - werd
geboren 2 december 1932 aan de Herenweg richting
Kudelstaart, als oudste van het gezin. Daarna volgden
haar broer Henk en haar broer Jan. In 1957 werd broer
Jan, bijna uit militaire dienst, getroffen door de toen
heersende Azië-griep en overleed na enkele dagen. Het
hele gezin, en niet in het minst Corrie zelf heeft het daar
heel moeilijk mee gehad.
Na de lagere school is Corrie gaan werken in de
huishouding bij anderen, en dat betekende ook: zorgen
voor de kinderen als die daar waren. Dat zorgen voor
kinderen deed zij met veel liefde en plezier. Ook had zij
heel wat oppaskinderen thuis. Voor al die kinderen was
tante ‘tante Corrie’ ook bekend en geliefd om de lekkere
pannenkoeken die zij in grote getale voor hen bakte…
Samen met haar ouders heeft Corrie na de jaren aan de
Herenweg nog een jaar of tien aan het Noordeinde
gewoond. Moeder stierf, en zo kwam zij ongeveer 40
jaar geleden samen met haar vader naar de Oostban.
Corrie heeft voor beide ouders tot hun levenseinde
gezorgd. Zo heeft zij door haar trouwe en dienstbare
levenshouding veel voor anderen betekend.
De laatste jaren is het met haar gezondheid geleidelijk
aan minder geworden. Het lopen ging steeds moeilijker,
haar leven werd steeds meer beperkt tot thuis,
uiteindelijk ging het ook thuis niet meer en zo is Corrie
tenslotte, november 2015, in verpleeghuis Leythenrode
in Leiderdorp gekomen. Daar heeft de Heer haar tot zich
genomen, donderdagochtend 18 februari.
In ons gesprek ter voorbereiding van de afscheidsdienst
vertelden haar nichten wie hun tante Corrie voor hen is
geweest: een lieve, leuke en gezellige tante, bij wie zij als
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kinderen veel en graag logeerden, een vrolijke tante met
humor…
Corrie Swier was ook een vrouw die echt leefde in en
vanuit haar geloof. Een ‘stille in den lande’. Zolang het
nog ging las zij dagelijks uit het Woord van God. Het hart
van dat Woord was voor haar het goede nieuws van
Jezus Christus, de ook voor haar gekruisigde en
opgestane Heer.
Vanuit haar geloof leefde zij ook trouw mee met onze
kerkelijke gemeente. Zondags en bij activiteiten door de
week: Corrie was er. Zo is zij, zoals Petrus het schrijft in
zijn eerste brief ‘een levende steen’ geweest in de
opbouw van onze gemeente. Namens de (voormalige)
ZWO-groep en de diaconie hebben Johan Schuuring en
Leen Overbeek mooi verwoord wat Corrie zoal in en
voor onze kerkelijke gemeente gedaan heeft.
Met haar heengaan is wat mij betreft echt een stukje
plaatselijke kerkgeschiedenis van onze gemeente
afgesloten.
Corrie had aangegeven dat zij als haar afscheid zou
komen - dat dan centraal zou staan Psalm 139. In deze
Psalm, een gebed van David, vindt David zijn laatste
houvast en steun in het zich gekend en bemind weten
door de HEER, de trouwe God van het verbond. En hij
bidt ook dat de HEER hem in zijn liefde en trouw zal
leiden op de eeuwige weg, dat betekent: hem brengen
zal naar het eeuwige leven.
In dat vertrouwen heeft ook ons gemeentelid en onze
zuster in Christus Corrie Swier door haar leven mogen
gaan: in het vertrouwen dat God haar kende en liefhad,
dat ze zich geborgen mocht weten bij Hem, dat de grote
Zoon van David ook voor haar alles had volbracht. En dat
zij daarom zou mogen verblijven, door de dood heen, in
het huis van de HEER tot in lengte van dagen. Wij zullen
Corrie missen maar wij zijn ook dankbaar voor al het
goede dat ons door haar, in haar leven geschonken is.
Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.
ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Vanuit de kerkenraad

Op 18 februari heeft de kerkenraad vergaderd. In de
vorige vergadering hebben we het vergaderschema
vastgesteld en we vergaderen als Kerkenraad 6 x per
jaar. We zijn als kerkenraad een bont gezelschap en zien
dat we elkaar ook nodig hebben om als kerk kleur te
hebben. We zien dat ook in de gemeenten en
constateren dat we een actieve gemeente hebben waar
het gaat om het organiseren van activiteiten maar dat
het aan de andere kant ook veel moeite kost om
bestuurlijke commissies voldoende bemenst te krijgen.
Vooral de het aanvullen van de leiding van de Jeugdclubs
baart ons zorgen en we vinden er als kerkenraad ook
geen pasklare oplossing voor. Dit seizoen nemen we

afscheid van 10 jeugdclub- en jeugdkampleiders. We zijn
ook nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter van
de kerkenraad.
Wij zijn hierin overigens niet uniek ook de omliggende
kleinere gemeentes hebben moeite om al het werk voor
elkaar en financieel rond te krijgen. We zijn ons aan het
oriënteren hoe we op verschillende gebieden zouden
kunnen samenwerken, in eerste instantie binnen de
gemeente Kaag en Braassem. Dit ook als voortvloeisel uit
de besprekingen van het rapport Kerk 2025 van de hand
van ds. Arjan Plaisier.
Wat betreft het jeugdwerk kon onze jeugdouderling
Jorico melden dat de Family Factory een aantal
interessante bijeenkomsten heeft belegd met steeds
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wisselende deelnemers, de laatste keer ging het over
multimediagebruik en cyberpesten onder jongeren.
Samen met onze jongerenwerker Paul Smit zet ze zich
ook enthousiast in voor nieuwe initiatieven voor de
jeugd, zoals bijvoorbeeld de ‘’ ‘Kliederkerk’, een initiatief
waarbij kinderen, ouders en grootouders worden
betrokken bij laagdrempelige bijeenkomsten met drie
onderdelen: ontdekken, vieren en eten. Wellicht hoort u
hier het komende jaar meer over.
Er zijn de komende tijd een aantal bijzonderheden bij de
diensten: Op 9 maart is er bidstond. Tijdens deze viering
is er geen Ouderling van dienst, dit zou u kunnen
verbazen, maar dat komt omdat deze viering het
karakter heeft van een avondgebed, op de zondag erna
wordt er ook aandacht besteed aan de biddag voor
gewas en arbeid.
Tijdens de Paasdienst komt er een gospelband: Relion.
(wellicht een samentrekking van rely on en religion,
vertrouwen op, en godsdienst) De muziek die Relion
maakt komt voort uit een passie voor Jezus Christus. Hoe
hij in het leven stond is een voorbeeld voor de bandleden
en dat uit zich in de klanken van de muziek. Bestaande
muziek wordt door Relion sprankelend uitgevoerd, al
dan niet in een nieuw jasje. Zelf geschreven nummers
gaan over het leven nu en straks. Ik zou zeggen zegt het
voort!
De gemeente zoekt naar mogelijkheden om
vluchtelingen met een verblijfstatus te huisvesten. Deze
groep heeft veel nodig. Als kerk willen we graag ons
steentje bijdragen aan datgene waar behoefte aan is. U
vindt in deze ‘Op Weg’ de tekst zoals deze ook in het
kerkblad van Ouder Wetering werd geplaatst.
Verder is de kerkenraad druk bezig met het actualiseren
van het beleidsplan, we hopen u dit tijdens de komende
gemeenteavond te kunnen presenteren.
Namens de Kerkenraad, Frans Kooiman

Bidstondcollecte, zondag 13 maart

Zondag 13 maart a.s. staat de tweede collecte namens
het College van Kerkrentmeesters in het teken van de
'Bidstond'. De opbrengst van deze collecte is geheel
bestemd voor onze kerkgemeente. De kerkrentmeesters
bevelen deze collecte van harte bij u aan. Mogen wij
(weer) op uw bijdrage rekenen?
Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

Voorjaarsmarkt zaterdag 16 april

Op zaterdag 16 april is weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt
van 10 – 15 uur met om 15.30 de trekking van de
prijzen van de grote loterij. Dit jaar is de eerste prijs een
weekendje met zijn tweeën naar Hotel Abdij de
Westerburcht te Westerbork in Drenthe met ontbijt en 1
maal een 4 gangen dineren en 1 dag gebruik van fietsen
en een ANWB route.
We hebben ook dit jaar weer een grote sortering
tweedehands boeken, mooie bloemstukjes, veel
speelgoed en kinderboeken en uiteraard weer een keur
aan antiek, curiosa, glas en aardewerk en andere
huishoudelijke artikelen. Tevens is er een kleine selectie
meubelen te koop. Ook het Rad van Avontuur draait
gedurende de dag weer zijn rondjes en er zijn mooie
prijzen te winnen.
We kunnen nog mensen gebruiken bij de opbouw op
vrijdag en de verkoop op zaterdag. Ook voor het
sorteren van de boeken in de week voor 16 april kunnen
we nog mensen gebruiken. Geeft u zich op bij Els van
Elderen of Jannie Eveleens.
• Goede spullen voor de rommelmarkt zijn welkom,
evenals boeken, speelgoed e.d. Voor dit alles kunt
u contact opnemen met Joost Boot, Wim van de
Maarel of u kunt ze donderdagavond 14 april van
18.30 – 20.00 uur zelf komen brengen in zaal 1
en 2 van de Ontmoeting.
• Ook zijn er loten voor de grote loterij te koop bij
de Monica Disseldorp. De trekking van de grote
loterij is zaterdagmiddag 16 april. U kunt ook
helpen bij de verkoop van de loten. Neem hiervoor
contact op met Monica Disseldorp
• Prijzen voor het Rad van Avontuur en spullen voor
de levensmiddelenmand mag u donderdagavond
9 april komen brengen van 18.30 – 20.00 uur.
• Wilt u taart of cake bakken voor de verkoop bij de
koffie en thee belt u dan met Els van Elderen.
Met z’n allen kunnen we er weer een mooie dag van
maken en we hopen op een goede opbrengst. De
opbrengst gaat helemaal naar de kerk maar de diaconie
zal geld overmaken naar, door het ACKC uitgezochte,
goede doelen ter waarde van 20 % van de opbrengst
van de voorjaarsmarkt.

Sing-in Woudse Dom.
Op zondagavond 13 maart a.s. houdt de Protestantse
Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse
Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Verjaardag 75+
Van harte gefeliciteerd
6 mrt

dhr. A. van der Burg, 7
Vriezekoop 73, 2451 CR Leimuiden

Het thema op deze avond luidt:
“ Pasen, vertel het aan je buren ”.
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
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Berichten van de Diaconie.
Paasgroetenactie 2016

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en
organisaties van de groetenlijst van Amnesty
International. En dit jaar hebben vrouwen in de PI Ter
Peel zich verdiept in het thema van het
40dagentijdproject van Kerk in Actie: “Ik ga. Zet een stap
naar de ander.” In hun gesprekken hierover kwamen ze
tot deze tekst: “"Het zetten van een stap naar de ander
betekent een grens overgaan. Het kan een stap zijn naar
een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het
verleden duister is.", die te vinden is achterop de kaarten.
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag
20 maart kunt u voor of na de dienst deze kaarten
ondertekenen.
Het zou fijn zijn als u daarvoor 2 euro per kaart zou
kunnen bijdragen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt,
vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat
het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg
goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden
uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund
door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange
adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend
bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door
een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Christenen in Syrië en Irak

De diaconie ondersteunt de campagne Hoop voor de
Kerk in Syrië en Irak. Aan deze campagne wordt
deelgenomen door tal van christelijke organisaties, die
vrijwel alle christenen in Nederland verbinden. Het mag
niet zo zijn dat de kerken in Syrië en Irak over een paar
jaar verdwenen zijn. Het moet duidelijk worden dat een
hele cultuur uitgeroeid dreigt te worden. Bovendien
behoren deze kerken tot de oudste christelijke
gemeenschappen. In Irak zijn nog 300.000 van de 1,5
miljoen christenen over en in Syrië trekken zij massaal
weg. De diaconie heeft bijgedragen aan de kerken in
genoemde landen door de hulp aan ontheemden. We
wachten op een voorstel van Kerk in Actie om te kijken
of we nog meer financiële ondersteuning kunnen geven.
Aan ons als gemeente wordt gevraagd om hierover te
praten en voor de mensen aldaar te bidden. Het kan niet
zo zijn dat de kerk die daar zijn oorsprong heeft helemaal
verdwijnt en dat ook andere minderheden geen recht
hebben op bestaan.

Collecte 6 maart
Zet een stap en geef aan gevluchte gezinnen in en
buiten Syrië
De diaconale organisatie van Kerk van Antiochië zorgt
ervoor dat het leven in Syrië, ondanks de oorlog, zoveel
mogelijk door kan gaan. Ze helpen ontheemden aan
onderdak,
geven
medische
zorg,
repareren
waterleidingen, organiseren onderwijs en delen
noodhulppakketten
uit.
Waar
veel
andere
hulporganisaties geen toegang meer hebben, kunnen zij
de mensen nog wel bereiken. Zij doen dit werk samen
met
Act
Alliance,
een
interkerkelijke
noodhulporganisatie. Act Alliance is ook aanwezig in de
kampen in Jordanië en Libanon. Ze bieden medische zorg
aan zwangere vrouwen en baby’s, delen pakketten uit en
verzorgen, samen met Unicef, onderwijs en
vakopleidingen voor kinderen en tieners. Zij hebben ons
gebed en onze steun heel hard nodig. De onderstaande
link is het filmpje dat we tijdens de collecte zullen laten
zien.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/steunsyrische-vluchtelingen

Namens de diaconie,
Astrid Muijs-v.d. Wijngaard

Droogte in Ethiopië

Ethiopië kampt met de ergste droogte in 30 jaar. Door
de invloed van El Nino is de regen uitgebleven. De
oogsten zijn mislukt en veel vee is gestorven. De laatste
weken wordt duidelijk hoe schrijnend de situatie is. Vele
kinderen zijn ondervoed. Het is tijd om in actie komen
voordat er nog meer slachtoffers vallen. Door Kerk in
Actie is gevraagd om steun en betrokkenheid. De
diaconie heeft besloten vanuit de post noodhulp een fors
aantal voedselpakket te financieren. Ook u kunt het
noodhulp programma van Kerk in Actie steunen door
een bijdrage over te maken naar IBAN NL89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. noodhulp.

Collecte 13 maart
Zet een stap naar migranten in Nederland
Bij het diaconale centrum Stap Verder helpen vrijwilligers
de migranten in Amsterdam Zuidoost bij het vinden van
antwoorden op vragen als: hoe vinden we onze weg in
dit nieuwe land met zijn woud aan maatschappelijke
instellingen en overheidsloketten? En hoe voeden we
onze kinderen op in een cultuur die zo anders is dan de
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onze? Dit centrum is een gezamenlijk initiatief van de
kerken in Amsterdam Zuidoost en de Sociëteit
Afrikaanse Missiën. Het centrum bruist van activiteit.
Allereerst zijn er wekelijks taallessen, maar er is ook een
kenniscentrum met spreekuren over maatschappelijke
hulp, juridische bijstand, medische zorg. Ouders kunnen
er terecht voor ondersteuning bij de opvoeding en iedere
week is er een warme maaltijd. Op deze manier helpen
vrijwilligers uit de kerken hun buurtgenoten een stap
verder bij het opbouwen van een bestaan in ons land.

De laatste periode ging het steeds moeizamer. Corrie
had de grootste moeite om bij de Nokweg omhoog te
komen. Tenslotte ging dat ook niet meer en kon Corrie
ook niet meer naar haar geliefde plaats in de Dorpskerk.
De plaats waar ze zich mee verbonden voelde en waar ze
thuis was. Nu is Corrie er niet meer. Als er een hemel is,
en dat geloven wij, dan ben je er vast. Je zal altijd in onze
herinnering blijven.
Namens de zendingscommissie:
Pieter de Liefde, Tini van Zijverden, Nel Roos,
Cokkie Wiecherink, Wilma de Quaasteniet,
Ineke Griffioen en Johan Schuuring

De volgende tekst komt uit het kerkblad van Oude
Wetering en de kerkenraad van de PG Leimuiden
onderschrijft dit van harte.

TER OVERWEGING
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Afscheid van Corrie Swier namens de ZWO
door Johan Schuuring
Tijdens de dienst van 24 februari hebben we afscheid
moeten nemen van Corrie Swier. Corrie heeft veel voor
anderen gedaan: voor haar ouders, voor de kinderen van
Dirk Zemel en voor de kerk.
We hebben berekend dat Corrie wel een miljoen
kilometers heeft gelopen, want fietsen heeft ze helaas
nooit geleerd. Voor het verjaardagsfonds liep ze heel wat
af, niet alleen in het dorp, maar ook daarbuiten. Corrie
heeft bij wijze van spreken bijna het hele hervormde
jeugdgebouw bij elkaar opgehaald met het
verjaardagsfonds. Ze heeft daarvoor een officieel
document gekregen wat trots bij haar thuis aan de muur
hangt. Een aantal jaren geleden is ze door de PG
Leimuiden onderscheiden met een speld voor haar werk.
Ook daar was ze met recht heel trots op. Corrie was
altijd aanwezig bij de zendingscommissie, eerst
Hervormd en later Protestantse Gemeente Leimuiden.
Warme
herinneringen
bewaren
we
als
zendingscommissie aan ons afscheidsetentje. Als een
trotse 'moeder' zat ze tussen haar 'kinderen' te wokken
wat ze volgens ons nog nooit had gedaan. Tijdens de
jaarlijkse braderie zat Corrie in de kraam in de
Dorpsstraat bij de kerk. Voor 1 euro kon je je naam op
een groot vel zetten en een prijs winnen. Corrie had een
trommeltje met een gleufje. Daar moest het geld in. Dat
trommeltje bewaakte ze als een schat. Ze moest het later
terug hebben en ze wilde heel graag weten wat het
allemaal had opgebracht. Ze kende veel mensen en ze
genoot van alle aandacht. Het trommeltje was helaas
niet meer te vinden.

In de meeste PKN gemeentes wordt hard gewerkt aan
een nieuw beleidsplan, vaak onder het door de landelijke
kerk gekozen motto: ‘Kerk 2025’. Ook wij in Oude
Wetering hebben ons gebogen over dit thema. Al
doende kwamen we tot de conclusie dat het mooi is om
over de toekomst te praten, maar dat we met prachtige
theorieën er niet komen. We realiseren ons dat de
invulling minder gebaseerd moet zijn op wat we wensen
en willen, en meer en meer op wat we gewoon gaan
aanpakken.
De opgestelde visie wordt in de breedte door de
meesten wel gedeeld, maar al snel bleek dat we geen tijd
moeten verspillen aan vaagheden, en dat het tijd is voor
helderheid en een duidelijke aanpak.
We werden de afgelopen maanden juist ook landelijk
ingehaald door de harde realiteit: Een onafgebroken
stroom vluchtelingen trekt op naar Europa in de hoop
daar een veilig onderkomen te vinden. Al snel blijkt dat
tussen de politieke vluchtelingen, die echt niet meer in
hun eigen land kunnen blijven, veel ‘economische
vluchtelingen’ meevluchten, in de hoop in Europa een
betere toekomst te vinden. We schrikken van de harde
reacties in de omringende landen en vervolgens ook in
eigen land. Velen zijn voor opvang, maar de
tegenstanders kiezen vaak voor een onverwachts harde
aanpak. Velen willen graag helpen en zien de noodzaak,
maar het is hard en toch voor velen duidelijk dat het niet
mogelijk is om de ‘economische vluchtelingen’ de
helpende hand te bieden. Ook is het erbarmelijk om te
zien dat velen in te gammele bootjes via de
Middellandse Zee proberen naar Europa te vluchten en
dat zoveel mensen en vooral ook kinderen het vaste land
niet kunnen bereiken en om het leven komen met de
kust binnen handbereik.
Telkens gaan mijn gedachten terug naar onze
vaderlandse geschiedenis.
Elk jaar vieren we weer 4 en 5 mei. Realiseren wij ons
voldoende hoeveel mensen in oorlogstijd uit ons land zijn
gevlucht om elders onderdak te verkrijgen? Hoeveel
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mensen zijn na de oorlog om economische redenen uit
ons land geëmigreerd naar andere werelddelen? Staan
wij voldoende stil bij de overeenkomsten of zien wij
alleen de verschillen? Het is goed om rustig over deze
punten na te denken.
Wij staan nu voor de opdracht voor onszelf, voor onze
omgeving en voor de vluchtelingen die het selectietraject al hebben doorlopen en een (soms tijdelijke)
verblijfsvergunning hebben gekregen, de deur open te
zetten en te houden. In 2015 zijn er 45 personen in Kaag
en Braassem gehuisvest en in 2016 is de uitdaging om
71 nieuwe statushouders te huisvesten, zodat bij het
Centrum Opvang Asielzoekers (COA) ruimte vrijkomt
voor nieuwe politieke vluchtelingen.
De wijze waarop de plannen in diverse gemeenten in het
land zijn ontvangen is verontrustend en het stelt me
gerust dat deze plannen in Kaag en Braassem (mede
door de zorgvuldige aanpak) nog steeds in goede banen
kunnen worden geleid.
Graag doe ik een oproep aan onze kerkelijke gemeente
om na te denken en/of mee te praten over dit moeilijke,
maar mooie thema. Dus heb je zorgen, aandachtspunten
of wensen? Of zie je kansen en wil je een taak in de
begeleiding van deze mensen, of helpen bij
taalprogramma’s?
Op
de
website
www.kaagenbraassem.nl/statushouders kun je terecht
voor meer informatie.
Ter afsluiting de woorden van Desmond Tutu tijdens het
prachtige interview met Joris Luyendijk:
‘Het is geen optimisme wat je ziet, het is hoop.
Hoop gebaseerd op mijn geloof.
Mijn geloof dat me vertrouwen geeft in het
goede van de mens en de rotsvaste overtuiging
dat we uiteindelijk de goede weg vinden,
welke weg dat ook moge zijn.’
Maartje de Koning-Schoenmaker

Agenda

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

Overleden

18 februari
mw. Cornelia Swier,
Oostban 28
in de leeftijd van 83 jaar

Ingekomen

vanuit Rotterdam:
dhr. F.J. van der Burg,
Vriezekoop 73, 2451 CR Leimuiden

Geen zin in koken?
Kom dan eten bij de
Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd
Woensdag 9 maart
Aanvang
17.30
uur
(deur open vanaf 17.15 uur)

In ‘De Ontmoeting’ te Leimuiden
Deze keer wordt de gezamenlijke maaltijd
georganiseerd door een Protestantse en
Katholieke voorbereidingsgroep.
Het zal in deze 40 dagen-/ vastentijd gaan om een
sobere maaltijd, waarvan de opbrengst bestemd is voor
het doel van de vastenaktie ‘Water, bron van alle leven’.
Met deze aktie worden gemeenschappen in Noord
Oeganda ondersteund, die te maken hebben met
voedseltekorten door
mislukte oogsten vanwege
extreme weersomstandigheden.
Voor de maaltijd wordt een bijdrage van €5,- gevraagd,
die bestemd is voor de vastenaktie.

Wo 9 mrt

Zo 13 mrt

17.30 de Ontmoeting
Gezamenlijke maaltijd
19.30 uur Dorpskerk
Biddag voor gewas en arbeid
19.00 uur Woudse Dom
Sing-in

Zo 20 mrt

Passieconcert Hoofddorp (zie stukje)

Za 16 apr

VOORJAARSMARKT (zie stukje)

Ook zullen er na der maaltijd plantenbakjes worden
verkocht, waarvan de opbrengst tevens ten goede zal
komen aan het hierboven genoemde doel.
Op deze biddag voor gewas en arbeid zal er om 19.30
uur een gebedssamenkomst worden gehouden in de
Dorpskerk, waarbij u na de maaltijd kunt aansluiten.
Aanmelden voor de maaltijd graag vòòr vrijdag 4 maart.
U kunt zich aanmelden bij:
Agnes Hogeboom tel. 509633 en
Jeannette Meijer tel. 507551
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ONZE GOD IS KONING!

Passieconcert

Waar blijft de vraag in onze dagen
naar Jezus komst, in deze donk’re tijd ?
Of geven wij het op, naar Hem te vragen,
verwachten wij Hem wel met macht en majesteit ?
God dank ! Wij horen zijn woorden telkens weer:
Onze God is Koning, Hij is Heer !
Waarom sterven er in arme landen
veel mensen, net als ratten op de straat ?
Is er geen brood en vis meer in de manden,
waar Liefde en Ontferming op geschreven staat ?
Toch horen wij zeggen, ook nu weer :
Onze God is Koning, Hij is Heer !
Waarom toch leven wij in tijden
van oorlog en oorlogsgevaar ?
Hoe kunnen we ons in vredesnaam verblijden ?
Wie neemt in ‘leven nog Gods Liefde waar ?
Toch klinkt het in onze harten, keer op keer:
Onze God is Koning , Hij is Heer !
Hoe kan de Heer ooit lof verkrijgen,
als er doden vallen in het verkeer ?
Wanneer wegpiraten ons bedreigen
met ongelukken , keer op keer..
Maar ondanks dat, ook nu klinkt weer:
Onze God is Koning , Hij is Heer !
Waarom mag de één zich rijk gezegend weten,
met een hand vol kind’ren om zich heen ?
Terwijl de ander blijkbaar wordt vergeten.
Zij hebben tot hun spijt , er zelfs niet één
Toch kan men horen , ook nu weer :
Onze God is Koning , Hij is Heer !
Waarom ? Waarom ? Wij komen er niet achter,
al stellen wij ook vraag op vraag.
Laat ons gaan staan als Sions wachter.
Misschien komt Jezus wel terug , vandaag !
Dan mogen we juichen tot Gods eer :
Onze God is Koning , Hij is Heer !
Blijf steeds de Heer verwachten.
Zorg dat u niet in ‘t donker tast.
Zij die volharden krijgen krachten.
De overwinning staat reeds vast .
‘t Komt in onze harten, van Boven neer :
Onze God is Koning , Hij is Heer !

A. M. Peer

Op zondag 20 maart om 15.00 uur geeft CGK
“Cantamus” uit Hoofddorp een Passieconcert in de
Marktpleinkerk te Hoofddorp.
Uitgevoerd worden o.a. het “Stabat Mater” van Josef
Rheinberger, “Hear my prayer” van Mendelssohn en
“Ecce lignum crucis”, een motet voor Goede Vrijdag van
Stanislaw Moniuszko.
En nog meer mooie liederen die in de 40-dagentijd
passen.
Voor verdere informatie zie bijgaande poster.
U bent van harte welkom!
Kaarten kunt u ook bestellen bij Cora de Vries
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Vreemdeling
Jij bent bang.
Ik ben bang.
Jij bent bang om dood te gaan in de oorlog in jouw land.
Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt naar het mijne.
Jij bent bang dat de grenzen voor je neus zullen worden gesloten.
Ik ben bang dat er veel mensen met verkeerde bedoelingen hier naar toe komen.
Jij bent bang dat je niet welkom bent in Europa.
Ik ben bang dat jij onze cultuur niet zult begrijpen.
Jij bent bang dat je nooit meer terug naar je huis kunt.
Ik ben bang dat je nooit meer terug naar huis wilt.
Jij bent bang dat wij je niet willen helpen.
Ik ben bang dat jij de hulp niet zult waarderen.
Jij wilt vast niet dat ik bang ben.
Ik wil ook niet dat jij bang bent.
Laten we er dan samen voor zorgen dat onze angsten ongegrond zijn.
© Sandra Gorwill
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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De vluchteling met status in Leimuiden
Inleiding
Afgelopen weken heeft u via diverse media kennis kunnen nemen van de rol die onze burgerlijke gemeente wil
spelen in het vluchtelingenvraagstuk. De inzet wordt vooral gericht op de huisvesting van statushouders, Dit
zijn mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning en een inkomen uit werk of een uitkering. Vaak verblijven ze
al langer in Nederland maar dan in één van de vele AZC’s. Om het gebrek aan plaatsen in de AZC’s op te
heffen is de opzet om de zogenoemde statushouders zo snel mogelijk aan huisvesting voor langere tijd te
helpen, in ieder geval 5 jaar en mogelijk langer.
De vluchteling met status, de statushouders.
Wij, de lokale gemeenschap waaronder de kerkgemeenschap, staan nu voor de opdracht om de vluchtelingen
die het selectie-traject hebben doorlopen en een (soms tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen te
ontvangen in onze gemeenschap.
In 2015 zijn er 45 personen in Kaag en Braassem gehuisvest en in 2016 is de uitdaging om 71 (of meer)
nieuwe statushouders te huisvesten, zodat bij de AZC’s van het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) ruimte
vrijkomt voor nieuwe politieke vluchtelingen.
De kerkenraad heeft tot nu toe op verzoek van de burgerlijke gemeente meegedacht en doet een oproep aan u
allen om na te denken en/of mee te praten over dit complexe thema. Dus, ziet u kansen, hebt u zorgen,
aandachtspunten of wensen, neem dan contact op met de kerkenraad via de scriba of individueel bij één van
de leden van de kerkenraad? Of ziet u kansen en wilt u helpen meldt u dan aan bij de coördinator vluchtelingen
begeleiding (zie hieronder).
Op de website www.kaagenbraassem.nl/statushouders kun je terecht voor meer informatie over dit onderwerp.
Om enig inzicht te geven om welke zaken het gaat zie onderstaand lijstje:
-

Kleine (technische) klusjes in en om het huis
Incidenteel vervoer naar ziekenhuis of specialist (autokosten worden vergoed)
Vergezellen bij (kerk)bezoek (christenen) gelovigen aan bijeenkomsten
Introductie en/of begeleiding bij een club of vereniging
Incidentele kinderopvang (bijvoorbeeld tussen de middag)
Taalondersteuning
Kinderen spelen met kinderen
Een goed gesprek
Samen koken
Op orde brengen en/of houden financiën en administratie
Ondersteuning tijdens spreekuur op donderdag 9-12 in Hof van Alkemade

Vluchtelingen begeleiding Kaag en Braassem bij de Driemaster
De Driemaster organiseert inloopspreekuur voor de zogenaamde statushouders. Vluchtelingen kunnen
zonder afspraak terecht met hun vragen of dringende problemen. Vrijwilligers en medewerkers van De
Driemaster bieden begeleiding bij het participeren in de Nederlandse samenleving en ondersteunen bij
de eerste stappen naar zelfredzaamheid. Zo kunnen ook wij vluchtelingen helpen om een nieuwe
toekomst op te bouwen.
Het spreekuur is voor statushouders, die ondersteuning nodig hebben bij:
1) het invullen van formulieren,
2) het aanvragen van toeslagen en zorgverzekering
3) het inschrijven van kinderen op de basisschool.
4) Ook helpen zij bij vragen over juridische procedures, zoals gezinshereniging.
Wanneer?
Wekelijks op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Waar?
Het hof van Alkemade
Schoolbaan 2C
Roelofarendsveen
Vragen en informatie
Neem contact op met Rob de Blauw, coördinator vluchtelingenbegeleiding
Mobiel: 06-16695232
E-mail: r.de.blauw@participe.nu
De kerkenraad.

