Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Vakantie

‘Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God…’
‘Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God…’
Psalm 62:2, 6
Velen zien uit naar de komende zomerperiode.
Voor velen betekent deze periode: de vakantie
komt eraan!
Even een tijdje afstand kunnen nemen, even de
accu weer kunnen opladen.
Want wat worden wij zo vaak geleefd door van
alles en nog wat dat moet, wat is het leven vaak
jachtig, wat gaat de tijd snel.
Sommigen van ons kunnen er echt even tussenuit.
Voor anderen is dat helaas niet mogelijk, vanwege
gezondheid of leeftijd of vanwege andere
omstandigheden.
Maar hoe het ook zij: de zomertijd is toch denk ik
voor iedereen een tijd van wat meer rust.
De zomer geeft toch altijd een gevoel van vakantie.
Ons woord ‘vakantie’ is afgeleid van het Latijnse
woord ‘vacare’.
Dat woord ‘vacare’ betekent: ‘leeg zijn, vrij,
onbezet zijn’.
Daarna betekent ‘vacare’ óók: ‘voor iets of iemand
tijd hebben’.
In de zomertijd, in de vakantie-tijd heb je meestal
meer dan anders tijd voor iets of iemand.
Dat ene boek dat je graag een keer wilde lezen daar heb je nu de gelegenheid voor.
Mensen om je heen die je lief zijn, familie en
vrienden - daar heb je nu de tijd voor.
Dát maakt de zomerperiode, de vakantietijd zo
waardevol: er is meer tijd voor wat echt belangrijk
is en waardevol.
Wij kunnen hierbij leren van de Psalmist van Psalm
62.
Wat doet hij? Hij wordt stil voor God.
Voorbij aan de drukte en de waan van de dag zoekt
hij Hem, die de Bron is waaruit hij leven mag: de
HEER.
Deze zomer is ook voor u, voor jou dé gelegenheid
om even stil te worden voor God, voor elke dag
een moment van gebed, een stukje lezen uit zijn
Woord.
Dan krijg je weer nieuwe kracht en moed, wordt de
accu weer opgeladen.
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Kerkdiensten
Zondag 12 juni
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten
Organist
KN-dienst

ds. Jelis Verschoof
Frans Kooiman
Family Factory (1) en
Erediensten (2)
Lennard Esveld
Gert Rietdijk

Zondag 19 juni
VIERING HEILIG AVONDMAAL

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderlingen
Collecten
Organist
KN-dienst

ds. Jelis Verschoof
Ineke Griffioen
De Vrolijkheid (1) en
Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Josina Vonk

Zondag 26 juni
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Mw. Pieta Landweer- Hek

Campingdiensten
Camping de Drecht,
aanvang 10.30 uur
12 juni
19 juni
26 juni

Voorganger: Frans Vink
Begeleiding: Eric Roggeveen
Voorganger: Hubert Schippers
Begeleiding: Eric Roggeveen
Voorganger: Wim Spaargaren
Begeleiding: Wim Spaargaren

Maar: het valt niet mee in de drukte van ons leven
en in de onrust misschien ook in je eigen hart stil te
worden.
Daarom spoort de psalmist van psalm 62 zichzelf
ook aan: ‘Mijn ziel, keer je stil tot God.’
Als je dat doet, helpt dat, ‘je ziel’, jezelf stil tot God
te keren?
Probeer het.
Richt je gedachten op Hem, en je zult merken: dat
doe je nooit tevergeefs.
Zo wens ik u en jou een mooie, en in het licht van
Psalm 62 bovenal stille zomertijd toe.
ds. Verschoof
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Uit de pastorie, Kerklaan 60
Uit de gemeente:

Graag in dit mijn laatste gemeentenieuws vóór de
zomerperiode weer even wat wederwaardigheden uit
onze gemeente. Na Pinksteren lopen heel wat activiteiten
in onze gemeente weer ten einde; tegelijkertijd worden
er achter de schermen al weer nieuwe ideeën en plannen
ontwikkeld voor het nieuwe seizoen. Zo zijn wij bv. nu al
weer bezig met de voorbereiding voor een mooie en
inspirerende startzondag DV zondag 18 september as..
Maar dat duurt nog even!

Terugblik en vooruitblik kerkdiensten:
Zondag 29 mei jl.:
29 mei jl. was het een bijzondere dienst: wij namen
afscheid van Leen van der Sar (ouderling en voorzitter
van de kerkenraad) en van Leen Overbeek (diaken en
voorzitter van de diaconie). Leen van der Sar werd in het
ambt bevestigd september 2007 als ouderling-voorzitter
van de toenmalige Gereformeerde kerk (PKN), en Leen
Overbeek werd april 2008 bevestigd als ouderlingkerkrentmeester en voorzitter van de toenmalige
kerkenraad van de Hervormde gemeente (PKN). Beiden
hebben zich bijzonder ingezet, niet in het minst ook voor
de fusie van de beide gemeenten. Wij zijn dankbaar dat
er december 2008 één protestantse gemeente mocht
ontstaan, en dat wij zo in ons dorp gemeente van
Christus mogen zijn in verbondenheid met de Roomskatholieke parochiekern Sint Jan de Doper Leimuiden
/Rijnsaterwoude. Met bloemen en goede, hartelijke
woorden van Piet de Bock en mijzelf zijn Leen van der Sar
en Leen Overbeek van harte bedankt voor al hun werk,
tijd en inzet die zij aan onze gemeente hebben gegeven.
Jan Schoenmaker en Jorico Notenboom werden
herbevestigd:
Jan Schoenmaker voor een tweede
periode als pastoraal ouderling en Jorico Notenboom
voor een periode van nog twee jaar als jeugdouderling.
Wilma de Quaasteniet werd bevestigd in het ambt van
diaken; zij is nu de nieuwe voorzitter van de diaconie.
Wim Vonk is aangesteld als lid van de taakgroep diaconie
met als speciale taak het penningmeesterschap.
Wij hebben Ank van der Maarel van harte gedankt dat zij
onze gemeente vanaf 1999 (!) als contactpersoon heeft
gediend. Als dank heeft ook zij natuurlijk bloemen
ontvangen.
Wij zijn ook heel blij met Marijke van Dijk en Elly van
Emmerik die contactpersoon geworden zijn, Elly van
Emmerik nu, en Marijke van Dijk al een aantal maanden
geleden.

Ds. Jelis Verschoof
Zondag 19 juni:

Deze zondag hopen wij met elkaar weer de maaltijd van
de Heer te vieren. Wij mogen terugzien naar wat Jezus
door zijn dood aan het kruis en opstanding uit de dood
heeft volbracht, wij vieren door het geloof onze
verbondenheid met de levende Heer, én wij mogen
uitzien naar zijn grote komst in heerlijkheid. De Gastheer
Jezus Christus nodigt u en jullie allen!

Zieken:
Verschillende leden van onze gemeente konden na een
periode in het ziekenhuis of in een revalidatiecentrum
weer thuiskomen.
Will Aniba (Weidelaan 12) moest in de nacht van 14 op
15 mei in het LUMC een spoedoperatie ondergaan i.v.m.
een abces in zijn wervelkolom. Na een aantal dagen daar
kon hij overgebracht worden naar Leiderdorp, en vrijdag
3 juni jl. is hij weer thuisgekomen.
Ook Jan van der Lek (Verlaat 28) moest zoals ik in het de
vorige Op Weg al vermeldde opgenomen worden in het
LUMC vanwege problemen aan de luchtweg; hij kon de
27ste mei weer naar huis.
Tiny Brummelkamp - Fokker (Verlaat 33) is na een
gebroken heup, een heupoperatie en daarna revalidatie
in ‘De Brug’ donderdag 2 juni weer thuisgekomen.
Nel Rietdijk - Roodnat (dr. Stapenseastraat 21) verblijft
nog in ‘De Brug’ i.v.m. revalidatie en therapie na een
ernstige val 10 mei jl.. Haar tijdelijke adres: Alrijne
Ziekenhuis, afdeling ‘De Brug’, kamer 3.25, Meteoorlaan
4, 2402 WC Alphen aan den Rijn.
Sterkte voor u allen, en hopelijk een goed herstel of een
goed resultaat van behandelingen, in het ziekenhuis en
thuis, en moge de HEER u bemoedigen met kracht in uw
ziel zoals de psalmist van Psalm 138:3b zegt.

Huwelijksjubileum:

Op donderdag 23 juni as. hopen Leen en Didy Goedhart
- Kamer (Dennenlaan 40) 40 jaar getrouwd te zijn. Fijn
dat u dit zo mag beleven. Onze hartelijke gelukwensen,
een mooie dag toegewenst en nog vele jaren in
gezondheid en geluk onder de zegen van Hem die ons
leven draagt.

Verhuizing:

Dhr. Simon Dompeling verhuist donderdag 9 juni as. van
de Peppelhof 28 naar Zorglocatie ‘Jacobus’, Saskia van
Uylenburchlaan 1, 2377 CR Oude Wetering. Een
ingrijpende stap, maar zo is hij gelukkig wel weer heel
dicht bij zijn echtgenote, in dezelfde woonzorglocatie. De
familie Dompeling - Vergunst blijft horen bij onze
kerkelijke gemeente. Wij wensen hen beide daar samen
een goede tijd toe, van zorg en rust, onder de zegen van
de Heer.
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Afwezigheid fam. Verschoof:

M.i.v. maandag 20 juni hebben mijn vrouw en ik enkele
weken vakantie. De week na mijn vakantie, maandag 20
juni t/m zaterdag 16 juli heb ik nog een week in het
kader van de verplichte nascholing, de zgn. Permanente
Educatie. Ik zal deze week besteden aan de studie van
een boek van de franse theologe Simone Pacot, ‘Tot in
onze diepste diepten’. Simone Pacot houdt zich bezig
met allerlei vragen van pastoraal-psychologische aard:
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hoe werkt het evangelie in in ons hart en in onze ziel en
wordt het daar een veranderende, transformerende
kracht. In voorkomende gevallen kunt u zich richten tot
uw wijkouderling, de scriba, of de tweede voorzitter van
de kerkenraad Piet de Bock.
Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan
u en jullie allen en in Christus verbonden,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Solidariteitskas 2016
Eind juni a.s. is er weer de landelijk actie 'Solidariteitskas'.
De website van de PKN vermeldt over de actie
Solidariteitskas:

'Gemeenten helpen elkaar
Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie
Steunverlening die de Solidariteitskas van de
Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt
aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote
uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren.
Ook kunnen er andere redenen zijn die er toe leiden dat
gemeenten tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie
(van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het
kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen
en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een
vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas
daarvoor ook de steun van een gemeenteadviseur om
weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dat
alles onder het motto: Voor gemeenten – dóór
gemeenten.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste
jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen
de Protestantse Kerk. Investeringen uit de
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om
duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand
bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.
Wat we samen doen
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten,
worden de middelen van de Solidariteitskas ook ingezet
om werkzaamheden te bekostigen die de kerk als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten
beschouwt.
Zo kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het
dovenpastoraat. Die vorm van pastoraat vergt speciale
aandacht, kennis en kunde die te intensief en te kostbaar
is om door een plaatselijke gemeente geboden te
worden. Daarom wordt dit gefinancierd vanuit de
Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in
lokale gemeenten'.
Door een financiële bijdrage te leveren aan de
Solidariteitskas is zowel in de eigen gemeente als in de
rest van het land meer mogelijk. In de week van 27 juni
a.s. ontvangt u de acceptgiro voor de Solidariteitskas.
De Kerkrentmeesters vertrouwen op ieders solidariteit !
Met vriendelijke groet

Missionair nieuws:
Zomerbraderie en excursiedag
15 juni (zomerbraderie) is het Open Huis niet ’s
morgens, maar wel ‘s middags tussen 14.00 en 17.00
uur geopend. Als het mooi weer is kunt u gebruik maken
van het terras!
De gastvrouwen en heren zorgen voor gezelligheid,
koffie, thee en er zijn heerlijke eigen gebakken
taartpunten verkrijgbaar. Aan de weg vindt u ons met de
boekenkraam. Na de braderie gaat de Boekspot 3
maanden dicht, dus sla uw slag, zou ik zeggen. Extra op
de kraam verkrijgbaar zijn: mooie eigengemaakte
kaarten voor een prikkie; eigengemaakte gebreide
knuffels, Bijbels in Gewone taal, romans, cd’s, dvd’s,
cadeauboekjes, etc. En, een aantal gemeenteleden
hebben tomatenplanten
P.s. U kunt ook tijdens de zomerstop van de Boekspot
altijd bij ons terecht voor bestellingen. De zomerstop van
de boekentafel is van 16 juni tot half sept. Vanaf het
startweekend zijn we weer geopend.

Open Huis.

Het Open Huis is woensdags de hele zomer geopend
van 10.00 – 11.30 uur.
Leuke tip om iemand voor uit te nodigen!

3 september excursiedag.
Op zaterdag 3 september kunt u met ons mee op een
nieuwe Religieus Erfgoed Route. Dit maal doen we twee
provincies aan, nl. Dordrecht in Zuid-Holland en
Oudenbosch in Noord-Brabant. ’s Ochtends staat de
basiliek van Oudenbosch op het programma. De basiliek
is een replica van de Sint Pieter in Rome. Er is heel veel te
zien. De uitgebreide lunch nuttigen we in een
gerenommeerd pand ‘Den Witte Haen’ in de binnenstad
van Dordrecht. ’s Middags krijgen we een rondleiding in
de Grote Kerk van Dordrecht met aansluitend een
halfuur durend orgelconcert op het Bachorgel. De
overige tijd kan besteed worden aan een korte
wandeling langs de havens van Dordrecht. Voor opgave
en info zie elders de gegevens in Op Weg. Er is in de bus
plaats voor ruim veertig personen. Het minimum aantal
deelnemers om de excursie door te laten gaan is 30
personen. Geef je graag voor 1 augustus op ivm de
busreservering.
Met een hartelijke groet namens het missionair team,
Jeannette Meijer, Eric Roggeveen en Petra Verschoof.
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Kliederkerk

Het idee bij het beginnen van Kliederkerk Leimuiden &
Rijnsaterwoude was een aanvullende vorm van kerk-zijn
voor kinderen vanaf een jaar of drie en de mensen om
hen heen. Kijken we terug naar de eerste twee keer, dan
lijkt die opzet geslaagd. Op dit moment gaan we er
daarom vanuit dat we er volgend seizoen mee verder
gaan en ook gericht aandacht gaan geven aan jonge
tieners.
Bij Kliederkerk gaat het om samen ontdekken, door doen
en vanuit eigen ervaring aansluiten bij wat bijbelverhalen
te vertellen hebben.
Kliederkerk richt zich daarin op het begripsniveau van
kinderen, wat ook ruimte geeft aan tieners en
volwassenen om met elkaar in gesprek te komen. Een
gesprek over wat geloven in God en het volgen van Jezus
Christus kan betekenen.
Naast het samen ontdekken bestaat Kliederkerk uit
samen eten en samen vieren. Het eten zal een
eenvoudige broodjes lunch zijn en in het vieren wordt
het Bijbelverhaal zo verteld dat het aansluit bij wat er
vooraf te ontdekken was.

Programma
12:00 u.

Welkom en uitleg

12:10 u.

Samen Ontdekken

13:00 u.

Samen Eten

13:15 u.

Samen Vieren

13:30 u.

Afsluiting (kan uitlopen)

De volgende Kliederkerk is zondag 3 juli in de St. Jan de
Doper, W. v.d. Veldenweg 24.

Van de Diaconie
Collecte 12 juni
Op zondag 12 juni wordt uw
bijdrage gevraagd voor de
Family Factory.
Family Factory Kaag en Braassem/Leimuiden is in
september 2015 opgericht door 4 moeders. Family
Factory wil een netwerk van en voor ouders zijn met als
centrale thema: “Opvoeden”. Niets is zo bepalend voor
de ontwikkeling van een kind, als het gezin waarin het
opgroeit. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun
gezin en de opvoeding van hun kinderen, maar zij
hoeven dit niet alleen te doen! De Family Factory maakt
het mogelijk dat ouders elkaar ontmoeten, inspireren en
waar nodig een handje helpen. Zo bouwen zij samen aan
sterke gezinnen.
Maandelijks worden er koffieochtenden georganiseerd,
roulerend op de drie basisscholen in Leimuiden. Naast de
gezelligheid van elkaar als ouders te ontmoeten en te
inspireren, nodigen zij op deze ochtenden ook
gastsprekers uit die meer kunnen vertellen over diverse
onderwerpen die ouders bezighouden. Zo zijn er o.a.
sprekers geweest vanuit het Vluchtelingenwerk,
Jeugdwerk en CJG. Daarnaast worden er ook themaavonden en ouder- en kindactiviteiten georganiseerd.
Voor volgend seizoen zijn er ideeën om workshops m.b.t
opvoeden te houden in een kleiner groepsverband. Ook
het organiseren van multi-culti-avonden en een
‘bioscoop’-avond voor ouder en kind staat op de
planning.
Tot nog toe wordt er door veel ouders enthousiast
deelgenomen aan de diverse activiteiten en wordt er zo
op een laagdrempelige manier voorzien in de behoefte
aan contact, inspiratie en hulp bij het opvoeden.

Collecte 19 juni

Op zondag 19 juni is de tafelcollecte
van het avondmaal voor Stichting De
Vrolijkheid.
Deze stichting organiseert voor
kinderen
en
jongeren
in
asielzoekerscentra creatieve activiteiten
zoals dans, theater, muziek en beelden
de kunst om hun verhaal vorm te geven.
Op de website staat het volgende:
We hebben het over kinderen die het slachtoffer
zijn van gewapende conflicten, foltering,
verwaarlozing, mishandeling of exploitatie. Zij
hebben recht op bijzondere zorg. ‘Dit herstel en
deze herintegratie vinden plaats in een omgeving
die bevorderlijk is voor de gezondheid, het
zelfrespect en de waardigheid van het kind’
(Artikel 39 uit het Verdrag inzake de Rechten van
het Kind).
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De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en
jongeren in asielzoekerscentra. Eén op de drie
vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan
achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit
landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks
leven horen. Ze hebben indringende ervaringen achter
de rug. Ze hebben hun vertrouwde leven en omgeving
achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft
vaak nog jarenlang uiterst onzeker.
Voor deze kinderen en jongeren organiseert de
Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve
activiteiten. Kunst is het instrument dat we ze geven.
Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen
om hun verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en
talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn.

Onze werkwijze:
• De Vrolijkheid gaat uit van de eigen kracht
van kinderen.
• De veerkracht van de kinderen inspireert ons.
• Daar investeren wij graag in.
• Anderen mogen meedoen – de Vrolijkheid is
niet van ons
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Verjaardagen 74+
Van harte gefeliciteerd
13 juni
17 juni
18 juni
21 juni
3 juni
24 juni

mw. J.H.J. Brummelkamp,
Sluiskolk 10, 2451 ZL Leimuiden
dhr. H. Huising,
Prunusstraat 41, 2451 XR Leimuiden
dhr. J. Verhorst,
Kastanjelaan 21, 2451 BW Leimuiden
mw. J.A.P. Kroon-Dijkgraaf,
Wilgenlaan 52, 2451 CA Leimuiden
dhr. J. Vonk,
Vriezekoop 11, 2451 CP Leimuiden
dhr. J.J.A. Lek,
Leeuwerik 59, 2451 WH Leimuiden

Agenda

Wo 15 jun
Zo 3 juli

14.00 uur 17.00 uur
Zomerbraderie en Open Huis
St Jan de Doper
Kliederkerk

Groet
"Graag wil ik u de groeten overbrengen van mw. Trudy
v.d. Kemp - Smilde.
Na jarenlang in Leimuiden te hebben "gekerkt" is zij een
paar jaar geleden verhuisd naar Alphen.
Inmiddels is zij daar ook al weer verhuisd.
Zij woont momenteel in zorgcentrum Zuidervaart.
Het gaat allemaal niet zo lekker met haar.
Ze kan steeds minder zien en wordt ook steeds
benauwder. Eigenlijk kan ze alleen niet meer zoveel; naar
buiten komt ze ook niet veel meer.
Voor een buitenmens is dat best heel vervelend.
Maar ze zou het heel leuk vinden om nog eens een
telefoontje, kaartje of bezoekje vanuit Leimuiden te
ontvangen.
En daarvoor is nu een mooie gelegenheid: op 12 juni
wordt Trudy 90 jaar!
Een kaartje zou dan zeker een mooi gebaar zijn!
Haar adres is:
Mw. Trudy v.d. Kemp - Smilde, "Zuidervaart",
kamer 4a, Zuiderkeerkring 2,
2408 TW Alphen a.d. Rijn
En haar telefoonnummer is 0172 234789.
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Jaarrekeningen 2015
In de kerkenraadsvergadering van 5 april resp. 8 juni jl. zijn de jaarrekeningen over het boekjaar 2015 van de colleges van
Diaconie en Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Leimuiden vastgesteld.

U treft hieronder een verkort overzicht van de baten en lasten van beide colleges.

Op de eerstvolgende gemeenteavond komend najaar zullen beide jaarrekeningen toegelicht worden in samenhang met de
begrotingen 2015. De jaarrekeningen liggen ter inzage bij de beide penningmeesters. De jaarrekeningen zijn aan het Regionaal
College voor Behandeling van Beheerszaken (RCBB) ter goedkeuring voorgelegd.

Een hartelijke groet namens uw Diakenen en Kerkrentmeesters,
Leen Overbeek en Ad de Quaasteniet

Rekening van baten en lasten College van Diakenen 2015 (*1000)

Lasten (*1000)

begroot

2015

Baten (*1000)

2014

Kosten onroerende
zaken

11

11

10 Pachtopbrengst

Afdrachten PKN
(Quotum o.a.)

13

12

12 Rente spaarrekening,
obligaties

kosten beheer en adm
e.d.

6

6

6 (door te zenden)
collecten

Afdrachtscollecten

9

8

8

Protestantse gemeente.

21

17

8

plaatselijk

16

13

18

landelijk

22

23

23

100

100

109

begroot

2014

2015

128

133

129

61

60

68

9

7

7

198

200

204

Diaconaal werk:

wereldwijd
Overige baten/lasten

Totaal lasten
Resultaat (alg. res.)

-1
198

189
11

193 Totaal baten
11

Korte toelichting
De lasten zijn conform de begroting met wat kleine onderlinge verschillen.
Binnen de begroting kon een toevoeging aan een fonds urgente noden worden gedaan. Dit fonds dient voor onvoorziene uitgaven
in de maatschappelijke ondersteuning door de grote veranderingen in het sociale domein de komende jaren.
De opbrengsten pacht zijn wat hoger door stijging van de erfpachtprijs Bantega, verder zijn er geen geen grote afwijkingen,.
De afdrachtscollecten zijn minder vergeleken met de begroting door een wijziging in de verwerking van ZWO.
Vanwege dalende inkomsten zijn de giften wat aangepast. Achteraf blijken met name de pachtopbrengsten hoger uit te vallen ten
opzichte van de begroting 2015 en de cijfers 2014.
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Rekening van baten en lasten College van Kerkrentmeesters 2015 (x €1000)
LASTEN

begroot

2015

2014

BATEN

begroot

2015

2014

Energie/ verzekeringen /
belastingen

20

23

30 Verhuur De Ontmoeting
en overige verhuur

31

24

18

Salarissen

97

99

97 Rentebaten

12

8

9

Div. kosten pastoraat

4

4

5 Kerkelijke bijdragen e.d.

82

81

78

Afdrachten PKN

8

7

7 Missionaire activiteiten

-

4

4

Algemene kosten

8

6

8 Acties

10

12

12

Op Weg

3

3

3 Solidariteitskas

2

3

2

16

14

5

5

137

153

142

137

153

142

Fondsen en voorziening
onderhoud

Overige (begrafenissen,
buffet, verhuur pastorie)

Bijzondere lasten

Bijzondere baten

Totaal lasten
Batig / nadelig saldo

Totaal

140

142

-3

11

137

153

150 Totaal baten
-8

142 Totaal

Korte toelichting
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een totaal voordelig saldo van € 11.000. In relatie tot de begroting 2015 en voorgaand jaar
is de toelichting als volgt:
In 2015 kon een in voorgaande jaren getroffen reservering van ca. € 5.000 voor nog verwachte kosten vrijvallen. De vrijval van
deze reservering is in bovenstaande tabel verantwoord als 'bijzondere baten'. Het batig saldo gecorrigeerd vóór deze bijzondere
bate bedraagt derhalve € 6.000, welk zijn oorsprong vindt in de voor het jaar 2015 begrote bijdrage van het College van
Diakenen van € 6.000 ter dekking van de WMO activiteiten in De Ontmoeting.

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

Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl

– Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149,

diaconie@pgleimuiden.nl – Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl

OpWeg redactie Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

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)

Op Weg 339
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Excursiedag:
‘Religieus Erfgoedroute’
3 september 2016
Basiliek Oudenbosch - Grote kerk Dordrecht
Opstapplaats: De Ontmoeting - Tijd: 9.30 – 18.00
Kosten: 40,- (inclusief: bus Bovo Tours, koffie,
rondleidingen, lunch in de historische binnenstad,
orgelconcert, havenwandeling)
Opgave (liefst vòòr 1 aug.) en info namens de PG
Leimuiden: Petra Verschoof: 0172 701081 of
pverschoof@filternet.nl

