Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Reis door Armenië I: Chatsjkars
‘De boodschap van het kruis is een kracht van God
voor iedereen die gelooft…’
1 Corinthiërs 1:18
Van maandag 19 t/m maandag 26 september jl.
maakten wij met een groep van 21 mensen een reis
door Armenië, het oudste christelijke koninkrijk ter
wereld. In het jaar 301 bekeerde de koning van
Armenië, Tiridates III, zich tot het christelijke geloof
en sindsdien is het Armeense volk, ondanks alle druk
en vervolging de eeuwen door, een christelijk volk
gebleven.
In drie opeenvolgende meditaties wil ik graag wat
indrukken over dit boeiende land met u en jou delen.
Armenië wordt wel genoemd ‘het land der stenen’:
90 % van dit land ter grootte van België ligt hoger
dan 1000 meter, er zijn maar weinig bossen, veel
meer dan steen is er niet.
Toch weten de mensen van dat steen iets moois te
maken. Overal in het land vind je bijzondere
kloosters en ook zgn. ‘Chatsjkars’. U ziet bij deze
meditatie
een
afbeelding van zo’n
steen
‘Chatsj’
is
het
Armeense
woord
voor ‘kruis’, en ‘kar’
het woord voor
‘steen’.
Een Chatsjkar is dus
letterlijk
een
‘Kruissteen’.
Het zijn zware,
harde
stukken
steen, waarin op
kunstige wijze een
kruis is uitgebeiteld, vaak ook nog versierd met
bladeren, druiventrossen, vogels en andere
ornamenten.
Die harde steen krijgt door de ingebeitelde
afbeelding van het kruis toch iets moois, iets
hoopvols…
Zij staan bij kloosters, of zomaar midden in het land
of langs de weg.
Op reis door Armenië kreeg voor mij zo’n Chatsjkar
een bijzondere, geestelijke boodschap.
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Kerkdiensten
Zondag 9 oktober
4e zondag van de herfst

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. Jelis Verschoof
Frans Kooiman
KIA project CARDS (1)
Erediensten (2)
Organist
Jaap van Muyden
KN-dienst
Gert Rietdijk
Tienerdienst Paul Smit
Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 16 oktober
5e zondag van de herfst

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

Ds. Jelis Verschoof
Jan schoenmaker
KIA Werelddiaconaat (1)
Erediensten (2)
Ad Jacobs
Josina Vonk

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd
door Astrid en René Muijs

Zondag 23 oktober
6e zondag van de herfst

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

Ds. Jelis Verschoof
Ineke Griffioen
Plaatselijk jeugdwerk (1)
Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Ineke Griffioen

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 30 oktober
7e zondag van de herfst

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. Jelis Verschoof

Want wie van ons kent het niet: moeilijke dingen in je
leven, dingen als verlies, gebrokenheid, ziekte,
scherven zonder geluk.
Dingen moeilijk en zwaar, hard en onverzettelijk als
steen...
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De Armeniërs, een volk dat
de eeuwen door onderdrukt
is door de islam met als
vreselijke
dieptepunt
de
genocide in 1915 door de
Turken, weten er alles van.
Maar wat hebben zij gedaan:
in die harde steen hebben zij
een kruis uit- of ingebeiteld.
Zo is door het kruis van
Christus, dat beeld van lijden
én van overwinning op de
dood - zo is de hoop van het
Armeense
volk
levend
gebleven.

En zo mag het ook voor u en
jou zijn, bij alle zware en
harde, onverzettelijke stenen
in ons eigen leven. Teken er in
geloof een kruis in.
Het kruis van Christus.
Dan verdwijnen stenen niet,
maar zij komen wel in een
ander licht te staan - het licht
van Christus, de opgestane,
nabije Heer.
Dan wordt bij alle stenen in je
leven het kruis van Christus
een
kracht
van
God,
waardoor je toch verder kunt.
ds. Verschoof

Vanuit de pastorie,

ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente:
Rond de diensten:
Het is alweer een tijdje geleden, maar door onze
Armeniëreis had ik geen gelegenheid al eerder terug te
blikken op de startdienst 18 september jl. en wat daarna
kwam. Het was een mooie dienst, met een andere opzet
dan de ‘normale’ zondagse viering. Wij kwamen kort bij
elkaar voor een lied en een gebed en een korte toelichting,
en daarna gingen wij in verschillende workshops uiteen.
Mooi dat er voor alle workshops heel wat animo was!
Daarna kwamen wij bijeen voor een afsluitende viering met
allerlei bijdragen, o.a. van een gelegenheidskoor dat het
openingslied zong van de komend voorjaar in te studeren
moderne Johannes-passie van Piet van Midden en Gerard
van Amstel. Het thema was: ‘Deel je leven’ en onze
landelijke Protestantse Kerk in Nederland had als
Bijbelgedeelte aangereikt Mattheüs 5:13a: ‘Jullie zijn het
zout der aarde’. Wij mogen in ons leven het zout van het
heil van Jezus Christus ontvangen, en dit dan ook delen met
onze naaste. Na deze mooie viering was er nog ruimte voor
onderlinge ontmoeting. Iedereen die deze startzondag
heeft helpen voorbereiden, en heeft meegewerkt nogmaals
van harte bedankt!

Introductie Leeskring Henri Nouwen zondag 9
oktober:
Zondag 9 oktober is er na afloop van de ochtenddienst om
11.00 u. een korte introductie over de nieuw te houden
leeskring over het boek ‘Hier en nu - leven in de Geest’ van
Henri Nouwen. Ook in het najaar van 2013 maakten wij in
een leeskring al met hem kennis door zijn boek: ‘Een parel
in Gods ogen’. Voor onderling gesprek over het boek ‘Hier
en nu’ komen wij twee keer bij elkaar, 10 november en 1
december, 20.00 u.. Mocht u meer willen weten over deze
kring, bent u zondagochtend 9 oktober as. 11.00 u. van
harte welkom in zaal 1 of 2.

Zieken:
Op dit moment van de kopij klaarmaken zijn er mij geen
gemeenteleden bekend die in het ziekenhuis moesten
worden opgenomen. Gerrit van Nieuwpoort (Esdoornlaan
9) heeft 30 augustus jl. in het LUMC te Leiden een ernstige
operatie moeten ondergaan aan de lever: er waren daarin
uitzaaiingen ontdekt van een kwaadaardige darmtumor die
vorig jaar bij hem was geconstateerd en verwijderd. De
operatie is gelukkig goed verlopen en Gerrit is nu thuis en
herstellende. Gerrie Zijlstra - Vink (Lijsterbeslaan 33) moest
toch weer een chemokuur ondergaan, een kuur van drie
keer. Vrijdag 7 oktober is de laatste keer en daarna is het
weer afwachten. Zo is er heel wat zorg. Laten wij allen die
gezondheidsproblemen hebben in ons gebed gedenken.
Zoals iemand onlangs tegen mij zei: ‘Het is mooi als je weet
dat mensen voor je bidden’. Allen die thuis met ziekte te
maken hebben, of met behandelingen bezig zijn of
herstellende zijn kracht en goede moed toegewenst!

Bijbelgesprekskring 1 Thessalonicenzen:
Donderdag 6 oktober jl. zijn wij begonnen met onze
Bijbelgesprekskring over de eerste brief van Paulus aan de
gemeente van Thessalonica. Een actuele en praktische brief.
En zeker ook bijzonder omdat deze brief het oudste
geschrift van het Nieuwe Testament is en daarom ook een
bijzondere inkijk geeft in het leven van de eerste christelijke
gemeente. Wij komen in totaal 5 keer bij elkaar, naast 6
oktober jl. verder op 20 oktober, 3 november, 17
november en 1 december, steeds van 10.00 u - 11.30 u.. U
bent nog van harte welkom!

Kerkvisitatie:
Op woensdag 28 september jl. was er kerkvisitatie door ds.
C.P. Koole te Schoonhoven, ds. F.J.M van Veldhuizen te
Sluipwijk (Reeuwijkse plassen) en ouderling J. Baaijens te
Gouda. Kerkvisitatie is een soort huisbezoek voor de
predikant en de kerkenraad. Persoonlijk heb ik het zelf
ervaren als een goede, opbouwende avond.
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De boodschap die de visitatoren ons als kerkenraad
meegaven was: het gaat om vertrouwen op de Heer van de
gemeente, om volharding op de weg van het geloof, blijf
kijken naar het vele goede dat er is, ook als een gemeente
getalsmatig langzaam kleiner wordt: de Heer werkt door
zijn Geest toch verder, wees als gemeente een licht op de
plaats waar Hij je heeft gesteld.
Goede en bemoedigende woorden, voor ons als
kerkenraad, maar niet minder voor ons samen als
gemeente.

Huwelijksjubilea:
Op maandag 3 oktober jl. waren Winfred en Monica
Disseldorp - den Dekker (Dennenlaan 27) 25 jaar
getrouwd, en op vrijdag 21 oktober hopen Gerrit en
Marianne van Nieuwpoort - de Vos (Esdoornlaan 9) 45 jaar
getrouwd te zijn. Beide echtparen onze hartelijke
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gelukwensen en hopelijk nog vele goede en gezegende
jaren toegewenst, samen met hen die jullie lief zijn.

Bijbelproject ‘In twee jaar heel de Bijbel door’:
De voorbereiding voor het project om in twee jaar heet de
Bijbel door te lezen, m.i.v. 1 januari 2017, elke dag gewoon
voor jezelf thuis en stukje Oude Testament en Nieuwe
Testament, vordert gestaag. Mooi is dat ook andere
gemeenten/ parochies mee willen gaan doen. Zo wordt het
echt een oecumenisch project in onze regio. Binnenkort
hoort u meer.
Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u
en jullie allen en in Christus verbonden,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie en ZWO
Inspiratiebijeenkomst Kerk in Actie 28 oktober
Op vrijdag 28 oktober wordt er in de Ontmoeting een
regionale bijeenkomst van Kerk in Actie gehouden. Dit
gebeurt in samenwerking met de diaconie. Als u
belangstelling heeft hierbij aanwezig te zijn, dan kunt u dit
aan Johan Schuuring doorgeven, telefoon 06-30088729.
Het programma is als volgt: 17.30 uur aanvang. Om 18.00
uur gezamenlijke maaltijd, waarbij de deelnemers zelf
brood meebrengen. 19.00 uur liturgisch moment. 19.15
uur inleiding over noodhulp in Ethiopië door Jeroen
Jurriëns. Daarna zijn er 4 verschillende workshops over de
40dagentijd 2017, noodhulp, themajaar en particuliere
initiatieven en om 21.30 uur is de afsluiting.

Collecte 9 oktober CARDS
Zondag 9 oktober wordt er een gecollecteerd voor één van
onze projecten van Kinderen in de Knel van Kerk in Actie:
'CARDS - onderwijs voor Dalits kinderen in India'
‘Verander een generatie om de maatschappij te
veranderen’ zegt CARDS. Deze Indiase organisatie zet zich
in om kastelozen in India vooruit te helpen. Kastelozen
vallen buiten het kastenstelsel. Ze staan dus nog lager op de
maatschappelijke ladder dan de allerlaagste kaste. CARDS
biedt de kinderen van kastelozen een onderwijsprogramma,
als aanvulling op het reguliere overheidsonderwijs. Voor en
na schooltijd komen de kinderen bij elkaar voor extra
activiteiten. Ze doen dat in de Bala Bata (letterlijk ‘de weg
van de kinderen’). In 2015 zijn er inmiddels 250 Bala Bata’s
met ieder 40 kinderen.
CARDS heeft jonge mensen getraind die de ouders bewust
maken van het belang om kinderen naar school te sturen.
Ook helpen ze de kinderen bij het schoolwerk en
overleggen ze met de docenten van de school over de
voortgang van de leerlingen. De werkvormen in de Bala
Bata’s zijn speels.

Er wordt veel traditionele zang en dans gebruikt. De
kinderen leren dat het belangrijk is om schoon op school te
verschijnen en zich goed te gedragen.
Aanvankelijk waren
de onderwijzers van
de overheidsscholen
sceptisch over dit
initiatief,
maar
inmiddels zijn ze
zeer positief. De
kinderen presteren
beduidend beter en
maken veel vaker de
school af. De vrijwilligers van CARDS helpen de kinderen
ook om een plek te krijgen in het vervolgonderwijs.
Hierdoor neemt het aantal kinderen uit dalit-en andere
achtergestelde groepen die ook de 2e fase van het
onderwijs afmaken toe. Ten slotte wordt er vanuit de Bala
Bata’s ook gewerkt aan de verbetering van de
levensomstandigheden van de gezinnen. Ze krijgen zaden
voor een eigen moestuin, zodat er meer te eten is. En soms
kan er zelfs groente verkocht worden. Geen reden meer dus
voor de ouders om de kinderen van school te halen en te
laten werken. Ook brengt CARDS vrouwen bij elkaar in
zelfhelpgroepen en helpt CARDS vrouwen leningen aan te
vragen waarmee ze op nieuwe manieren een inkomen
kunnen verdienen. Veel dalits hebben geen weet van de
voorzieningen waar ze recht op hebben. Zo kunnen
sommige
gezinnen
aanspraak
maken
op
een
basisverzekering voor medische kosten, voor weduwen is er
een kleine voorziening en er zijn ‘voedsel voor werk’
projecten. CARDS wijst de mensen op deze voorzieningen.
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Collecte 16 oktober Werelddiaconaat
Op zondag 16 oktober is de collecte bestemd voor het
Werelddiaconaat:
Verbeteren
voedselproductie
in
afgelegen bergdorpen Nepal.
In
de
afgelegen
bergdorpen in Nepal
heeft de bevolking
moeite
voldoende
voedsel te verbouwen.
De organisatie ICFON
werkt samen met de
dorpsbewoners aan
het verbeteren van de
leefomstandigheden.
Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen
bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken hun
opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten op
de markt kunnen verkopen. Ook krijgen gezinnen een geit
of buffel om melk te produceren of om in te zetten als
ploeg- of lastdier. Voor slechts € 60 krijgt een gezin een geit
en een training in de verzorging, voor € 400 krijgt een gezin
een
buffel.
Daarnaast
ondersteunt
ICFON
dorpsgemeenschappen die in april 2015 werden getroffen
door zware aardbevingen om hun dagelijks leven weer op
te pakken. Voor meer informatie www.kerkinactie.nl/icfon.

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Ontvangen gift
Het College van Kerkrentmeesters ontving uit wijk twee,
via Ineke Griffioen, een gift van € 10 , bestemd 'de kerk'.
Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet
(penningmeester CvK)

Berichten van het Missionair Team
De Boekspot
Deze maand staan vooral centraal op de boekentafel de
nieuwe agenda’s en de dagboekjes.
Verder zijn er o.a.: kaarten, Bijbels in gewone taal,
kinderbijbels, cd’s en cadeauboekjes en kunt u via de
Boekspot het boek Hier en Nu van Henri Nouwen bestellen
(nieuwe leeskring).

Collecte 23 oktober: Plaatselijk jeugdwerk
Vanuit de 3 invalshoeken, leren, vieren en ontspannen,
geven we ons jeugdwerk binnen de PG Leimuiden vorm. Zo
zijn er de vaste onderdelen als kindernevendienst,
tienerdienst, Kliederkerk en de vrijdagavond in het
jeugdhok. Daarnaast zijn er verschillende speciale
activiteiten zoals o.a. een reis naar Taizé, kinderkerstfeest
en
een
filmavond.
Voor
verdere
info
zie
www.pgleimuiden.nl/wegwijzer/jeugd

Spaaractie Feestpakket MCD
Bij de MCD loopt t/m 3 december een spaaractie voor een
gratis feestpakket t.w.v. ruim € 50. De diaconie wil hier ook
aan meedoen, zodat wij mensen die een extraatje kunnen
gebruiken blij kunnen maken met een pakket. Wilt u zelf
niet sparen, heeft u (straks) uw eigen kaart vol, of wilt u het
initiatief van de diaconie ondersteunen, dan kunt u uw
zegels aan één van de leden van diaconie geven of bij hen
door de bus doen. Dat kan bij Wilma de Quaasteniet
(Dennenlaan 33), Astrid Muijs (Kloofpad 20), Johan
Schuuring (Wilgenlaan 58), Wim Vonk (Vriezekoop 11) of
Annet Roodenburg (Kerklaan 70). Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking!
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Op woensdagavond 19 oktober is er om 20.00 uur in
de Ontmoeting een avond belegd voor alle vrijwilligers van
het Open Huis en de Boekspot.

Open Huis – Vanaf woensdag 5 oktober start er o.l.v.
Marjan van der Hoorn voor de liefhebbers een ‘haaktafel’
tijdens het Open Huis. Marjan van der Hoorn heeft een
compleet kersttafereel gehaakt. Om een begin te maken,
wat mogelijk meer kan worden, starten we begin oktober
met het haken van een kerstengel. Marjan kan tegen
onkostenvergoeding voor materiaal zorgen. Heb je ook
belangstelling? Laat het graag weten i.v.m. de inkoop van
materialen (tel. Marjan, 06 10802442).

27 oktober – 1e Filmavond van het nieuwe
seizoen: ‘Youth’. De film gaat op humorvolle wijze over
gepassioneerd blijven op hogere leeftijd. Aanvang 19.45 in
de Ontmoeting.

5 november: Uitnodiging kerkendag in De Ontmoeting
zie elders in Op Weg.
Met een hartelijke groet namens het team,
Petra Verschoof
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Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
08 okt.
10 okt.
12 okt.
13 okt.
16 okt.
19 okt.
23 okt.
24 okt.
28 okt.

dhr. P.C. van Klaveren,
Bilderdam 28b, 2451 CW Leimuiden
mw. A. Otto-van Scherpenzeel,
Drechtlaan 47, 2451 CJ Leimuiden
mw. M.C. Treur-Maat,
zorgcentrum 'Horizon', Kruislaan 54,
kamer 72, 2131 WE Hoofddorp
mw. J.A. van Bergen-Oudshoorn,
zorgcentrum 'Woudsoord', Weteringpad
3, kamer 208, 2481 AS Woubrugge
mw. H. Borst-Bliek, van Woudweg 2,
kamer 004, 2481 XN Woubrugge
mw. K. Kinkel-den Heijer,
Peppelhof 29, 2451 CT Leimuiden
mw. H.D. Borst-Poot, Tuinderij 50, 2451
GE Leimuiden
mw. A.A. Brummelkamp-van den Oever,
Rietlanden 63, 2451 ZH Leimuiden
dhr. M. Meijer,
Drechtlaan 59, 2451 CJ Leimuiden

Overige berichten

Gebedssamenkomst.
Op vrijdag 7 oktober komen wij weer bij elkaar om onze
zorgen,vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot
God te bidden en te danken voor alles wat we mogen
ontvangen.
Hierbij willen we iedereen, die dat wil, uitnodigen om met
ons mee te bidden. Ook als u denkt, ik weet niets te
zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is
welkom.
U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in De
Ontmoeting.
Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.

Blaaskwintet
Quintessenza
basisscholen Leimuiden

speelt

voor

Blaaskwintet Quintessenza zal op, 25 oktober, de dinsdag
voor
het
Dorpskerkconcert
spelen
voor
de
basisschoolkinderen uit Leimuiden. Op deze manier wil het
organiserend comité van de Dorpskerkconcerten, in
samenwerking met de drie Leimuidense basisscholen
kinderen kennis laten maken met live klassieke muziek op
professioneel niveau. Ook krijgen zij zo de mogelijkheid om
de monumentale Dorpskerk een keer van binnen te zien.
Hoe klinkt nu een fagot in het echt? En een Hoorn? Dat is
in het echt toch heel wat anders dan een Youtube filmpje.

Kerkendag op 5 november 2016.
Op initiatief van de kerkenraad van Hoogmade is er een
overleg gestart om de vraag te beantwoorden hoe we als
PG gemeenten in de gemeente Kaag en Braassem om
kunnen gaan met het rapport Kerk 2025. Dit rapport
hebben we als PG Leimuiden behandeld in een
gemeenteavond in 2015. Alle PG gemeenten hebben zich
aangesloten bij dit overleg omdat het idee bestaat dat het
goed is elkaar te leren kennen, elkaars kansen en
problemen te bespreken en daar waar nodig en mogelijk
elkaar te ondersteunen in het kerk zijn in de lokale
gemeenschap. Samenwerken kan een oplossing zijn voor
bijvoorbeeld vertegenwoordigen van de gemeenten in
moeilijk te bemensen overleggen of het samen organiseren
van bijvoorbeeld een cursus waar individuele gemeenten te
klein voor zijn.
Een eerste resultaat van het overleg is het organiseren van
een kerkendag op 5 november 2016 van 13.30 tot 17.30
in de Ontmoeting. Indien gewenst kunt u na afloop
deelnemen aan een eenvoudig buffet. De uitnodiging treft
u bij deze Op Weg aan. Overweeg of u erbij wilt zijn en zo
ja geef u op.
Leen van der Sar,
vertegenwoordiger in het overleg
namens PG Leimuiden

Blaaskwintet Quintessensa bestaat uit Jolanda van der Dool
(fluit). Anouk Dolfing (hobo), Thijs Zomer (klarinet), Lida
Olthoff (hoorn), en Eva Jansen (fagot).
Op zondag 30 oktober spelen zij in het Dorpskerkconcert.

Op Weg 345

blad 6 van 7

Kerkelijk Bureau

Agenda

07 okt.
09 okt.
09 okt.
19 okt.
20 okt
27 okt.
30 okt.
05 nov.

Gebedssamenkomst in De Ontmoeting,
aanvang 19.30
Kliederkerk
Woudse
Dom
te
Rijnsaterwoude, aanvang 12.00 – 13.30
Introductie leeskring boek ‘Hier en nu leven in de Geest’, aanvang 11.00 in De
Ontmoeting
Vrijwilligersavond Open Huis en de
Boekspot, 20.00 uur in De Ontmoeting
Bijbelgesprekskring 1 Thessalonicenzen,
10.00-11.30 in De Ontmoeting
Filmavond: ‘Youth’. Aanvang 19.45 in De
Ontmoeting.
Dorpskerkconcert: Blaaskwintet
Quintessenza
Kerkendag

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

Mutaties
Verhuisd
Dhr. H. van Tol, van Leimuiderdijk 354 naar Sterrenlaan
134C, 2402 BB Alphen a/d Rijn

Getrouwd
9 sept. dhr. J.A. Kempenaar met mw. M.J. ten Berge
Adres: Beukenlaan 31

Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info @pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl
Predikant
Jongerenwerker
Koster
Kerkenraad
Col v. Kerkrentm.

Col. v. Diakenen

OpWeg redactie

Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl
Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden
Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
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
Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De ‘Op Weg’ verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.
Bezorging Joke Rietdijk (509427)
Kopij\Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)
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