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Kerkdiensten

‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet in haar macht gekregen.’
Johannes 1:5

Zondag 27 november

Het jaar 2016 loopt weer ten einde.
Het wordt donker om ons heen in de natuur.
Geen vogels die meer fluiten, geen bloemen die meer
bloeien, alles wordt doods, koud en donker.
Het kan ook donker worden in ons leven. Wanneer
wij ontmoedigd worden, wanneer onze idealen en
verwachtingen schipbreuk lijden, wanneer wij zoveel
graag zouden willen maar niet meer kunnen,
wanneer wij lijden aan een ziekte of een handicap,
wanneer wij een geliefde verloren hebben, wanneer
we…

Voorganger
Ouderling
Collecten

Het wordt dan donker om ons heen.
En wat heeft de Kerk daarop als antwoord?
De Kerk ontsteekt een licht.
Het licht van één Adventskaars, van twee, drie, vier
Adventskaarsen.
Je kunt je afvragen: is dát dan het enige antwoord
van de Kerk om alle duisternis tegen te gaan?
Het licht van een enkele Adventskaars?
Ja!
Want ook al is het licht van die ene Adventskaars nog
zo klein en onbeduidend, er ligt een diepe boodschap
in verscholen.
Dat kleine en onbeduidende vlammetje vertelt ons
over dat Kind, dat ooit geboren werd midden in de
duisternis van die eerste Kerstnacht.
Dat kleine en onbeduidende Kind - en toch Gods
eigen Zoon.
Dat kleine en onbeduidende Kind - en toch Gods
antwoord op onze duisternis en dood: Jezus.
Hij kwam de duisternis binnen, klein en onbeduidend
als het lichtje van de Adventskaars.
Daarom hadden veel mensen geen oog voor Hem,
toen Maria met dit Kind nog in haar schoot
aanklopte bij de herberg.
‘Nee’, zeiden ze, ‘voor jou hebben wij geen plaats in
de herberg. Jij kunt bij ons niet geboren worden’.
Daarom bleef de kerstnacht donker voor hen.
En bleven velen in de duisternis gevangen.

december 2016

9.30 uur – Dorpskerk

1e zondag van Advent

Ds. Jelis Verschoof
Jan Schoenmaker
PKN Missionair Werk en
Kerkgroei (1) en erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Nico Kalf
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 4 december
9.30 uur – Dorpskerk

2e zondag van Advent

Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. Jelis Verschoof
Ineke Griffioen
PKN Pastoraat (1) en
erediensten (2)
Organist
Marc Koning
KN-dienst
Jelis Verschoof jr
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 11 december
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

.....

Ds. Jelis Verschoof

Maar wij mogen in deze donkere dagen vanuit het
donker in geloof kijken naar het Licht, dat reddend is
verschenen.
En als wij dat doen, wordt de kou en de duisternis
toch minder, komt er midden in het donker toch iets
van licht, warmte en hoop.
Zo wens ik u en jullie een gezegende Adventstijd toe.
ds. Verschoof
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Wanneer u dit nummer van Op Weg ontvangt, is het bijna
weer de eerste zondag in Advent. Persoonlijk vind ik dat
altijd een mooie tijd: wij mogen toeleven naar het
Kerstfeest, de geboorte van Jezus, het Licht der wereld. In
het onderstaande een korte terugblik op de afgelopen tijd,
wat pastoraal nieuws en een vooruitblik.

Rond de kerkdiensten:
Laatste zondag kerkelijk jaar:
Zondag 20 november was het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar.
Wij gedachten mensen, die ons in dit kerkelijk jaar ontvallen
zijn. Op de tafel stonden 12 kaarsen, 11 voor geliefden die
ons dit jaar ontvielen en een 12de voor wie wij persoonlijk
wilden gedenken.
Het evangelie ging over de opwekking van de jongen in
Naïn (Lucas 7:11-17): de stoet van Jezus, de Heer van het
Leven, die de stoet van de dood tegenhield.
Marloes Buikema en Lennard Esveld, organist deze zondag,
zorgden voor een mooie muzikale bijdrage voor orgel en
dwarsfluit. Na dit gemeentenieuws staan de namen van de
overledenen die deze zondag zijn herdacht nog een keer
genoemd.

Diensten in de tijd van Advent:
In de periode van Advent is er zoals elk jaar weer een
Adventsproject. Janneke Roggeveen heeft voor elke
Adventszondag een mooi gedichtje gemaakt dat wordt
voorgedragen bij het aansteken van de Adventskaars, wij
zingen een Adventslied, en er is een Adventsbijdrage voor
de kinderen en voor ons allen. De dames van de
bloemengroep maken een mooi liturgisch bloemstuk dat
past bij de lezing van het oecumenisch leesrooster. Fijn dat
zo allerlei gemeenteleden hun bijdrage leveren: mogen wij
zo samen een mooie en opbouwende Adventsperiode
beleven.

Huwelijksinzegening:
Op vrijdag 25 november mochten wij getuige zijn van de
huwelijksinzegening van Hans Vonk (Oostban 24) en Anita
de Jager (afkomstig uit Katwijk). Mooi dat zij zo omringd
door familie en vrienden onder Gods zegen samen wilden
beginnen. Hans en Anita wonen voorlopig aan de Oostban
24, en hopen m.i.v. 1 februari 2017 te verhuizen naar
Griede 9, 2451 ZC Leimuiden. Veel geluk samen
toegewenst onder de zegen van de Heer.

Huwelijksjubilea:
Op donderdag 8 december hopen Wim en Ineke Griffioen Filius (Willem van der Veldenweg 9) die dag 45 jaar
getrouwd te zijn.

En op vrijdag 9 december hopen Arie en Betta van der Burg
- Baas (Vriezekoop 73) te gedenken dat zij elkaar 50 jaar
geleden het ja-woord gegeven te hebben.
Beide jubilerende echtparen onze hartelijke gelukwensen en
nog veel goede en gezegende jaren toegewenst!

Zieken:
Op dit moment van schrijven verblijven er bij mijn weten
geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er
verschillende gemeenteleden bezig met behandelingen,
revalidatie etc.. Alle zieken sterkte, en bidden wij voor hen
om kracht en ook voor mogelijk herstel.

Overleden:
Op donderdag 17 november jl. is overleden Jan van der Lek
(Verlaat 28), echtgenoot van Minnie van der Lek - Schouten
en vader van Miranda van der Lek. Jan is 69 jaar geworden.
Wij hebben inmiddels van hem afscheid genomen op
woensdag 23 november jl. In de volgende Op Weg volgt
een ‘in memoriam’

Leeskring Henri Nouwen:
Donderdag 10 november jl. was de eerste gespreksavond
n.a.v. het boek ‘Hier en nu - leven in de Geest’ van Henri
Nouwen. De tweede keer hopen wij bij elkaar te komen
donderdag 1 december, 20.00 u.

Zondag 27 november as. info Bijbelproject
‘In twee jaar de Bijbel door’:
Tijdens de startzondag 18 september jl. en ook op de
gemeenteavond 9 november jl. heb ik het e.e.a. verteld
over het project ‘In twee jaar de Bijbel door’. Voor wie die
beide data niet in de gelegenheid en toch meer hierover wil
weten, is er nog één keer een korte informatiebijeenkomst
zondag 27 november as. 11.00 u. in zaal 2. Ook krijgt u in
deze Op Weg en ook in de komende nummers informatie
over dit project aangeboden.
Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u
en jullie allen en in Christus verbonden,
ds. Jelis Verschoof
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Overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar:
De volgende leden van onze gemeente en ook twee
mensen met wie wij ons verbonden wisten zijn zondag 20
november jl. tijdens de ochtenddienst herdacht:
Anna - Annie Oostermann - van Harten, verzorgingshuis
‘De Meermin’ te Edam, geboren 6 maart 1926, overleden
1 februari 2016, in de leeftijd van 89 jaar
Manfred Romijn, Kerklaan 13, geboren 14 september
1963, overleden 5 februari 2016, in de leeftijd van 52 jaar
Cornelia - Corrie Swier, Oostban 28, geboren 2 december
1932, overleden 18 februari 2016, in de leeftijd van 83
jaar
Larysa Maximóvskaya, Prunusstraat 37, geboren 4 oktober
1957, overleden 10 maart 2016, in de leeftijd van 58 jaar
Geertje van Rijn - van Andel, Verzorgingshuis Woudsoord
in Woubrugge, geboren 12 april 1918, overleden 28 maart
2016, in de leeftijd van 97 jaar
Aaltje - Alie van Bostelen - Oudshoorn, Verzorgingshuis
Woudsoord in Woubrugge, geboren 24 januari 1920,
overleden 11 april 2016, in de leeftijd van 96 jaar
Willem van Tol, Herenweg 128 Rijnsaterwoude, geboren
19 januari 1934, overleden 27 juni 2016, in de leeftijd van
82 jaar
Geertje - Gré Kooij - Brussen, Verzorgingshuis Woudsoord
in Woubrugge, geboren 9 november 1923, overleden 27
juni 2016, in de leeftijd van 92 jaar
Gerritje - Gerrie Geitenbeek - de Vries Zorgcentrum ’t
Kloosterhof te Aalsmeer, geboren 24 augustus 1923,
overleden 22 augustus 2016, in de leeftijd van 92 jaar
Johanna Adriaantje - Jo van Duijn - Sterrenburg, Acacialaan
2a, geboren 7 juni 1917, overleden 1 september 2016, in
de leeftijd van 99 jaar
Jan van der Lek, Verlaat 28, geboren 6 maart 1947,
overleden 17 november 2016, in de leeftijd van 69 jaar
Moge de hemelse vrede hun aller deel zijn.
de kerkenraad

Wie gaat de uitdaging aan?
Zoals in ons jaarprogrammaboekje 2016/2017 al bekend is
gemaakt starten wij m.i.v. 1 januari 2017 met een
Bijbelleesproject om in twee jaar heel de Bijbel door te
lezen.
De Bijbel heeft diepe sporen nagelaten in onze cultuur, in
de taal, de kunst, literatuur, onderwijs, politiek etc. Voor
christenen is de Bijbel ook de bron voor hun geloof.
Om de inhoud van de Bijbel te ontdekken, wat er werkelijk
in staat, welke betekenis zij heeft voor je leven van nu,
daarvoor starten wij dit project.
Wat houdt dit project concreet in?
De opzet is dat je thuis, voor jezelf dagelijks een stukje uit
de Bijbel leest, van 1 januari 2017 t/m 30 december 2018.
Elke dag een stukje Oude Testament en een stukje Nieuwe
Testament.
Daarvoor wordt een leesrooster gepubliceerd in Op Weg
en ook op de website, en je kunt het rooster ook
automatisch via je email-adres krijgen opgestuurd. Ook
krijg je achtergrondinformatie over het Bijbelboek dat op
dat moment gelezen wordt.
Verder zijn er regelmatig bijeenkomsten voor wie wil om
met elkaar leeservaringen te delen en op vragen in te gaan.
Zo lees je in twee jaar tijd heel de Bijbel door.
Er zit geen ‘verplichting’ aan dit project: je gaat alleen voor
jezelf voor thuis een verbintenis aan: ‘Ik wil elke dag tijd
nemen om een stukje uit de Bijbel te lezen.’
Dat kost natuurlijk best wat discipline en volharding, maar
het zal je persoonlijk echt verrijken.
Er bestaan allerlei Bijbelvertalingen, o.a. de Vertaling van
1951, de Willibrordvertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling, de
Naardense Bijbel…
Als je (nog) geen Bijbel hebt, of niet zo vertrouwd bent met
de Bijbel, of eens een nieuwe Bijbelvertaling wilt lezen - dan
wijs ik graag op de ‘Bijbel Voor in Gewone Taal’, die
verschenen is 2014 en echt goed begrijpelijk is voor
iedereen. Verkrijgbaar in de boekhandel en via de Boekspot
in ‘De Ontmoeting’.
In het komende nummer van Op Weg (nr. 349, 10
december) vertel ik iets meer over de ‘Bijbel in Gewone
Taal’, en wat bij het lezen van de Bijbel van belang is / kan
zijn.
In Op Weg 350 verschijnt dan het eerste leesrooster en
korte informatie over het Bijbelboek Genesis en het
evangelie van Mattheüs.
En tenslotte: in het Witte Weekblad en andere media
verschijnt ook iets over dit project. Is het misschien ook iets
voor je buren?
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Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie en ZWO

Adventsproject kindernevendienst

Geef liefde in adventstijd

Maak het mee!
Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.
En jij maakt het mee!
Op de 4 zondagen voor Kerst horen we Bijbelverhalen over
verwachting. Ze gaan over dingen die je mee kunt maken.
En je kunt er zelf iets aan doen om die dingen te laten
gebeuren. Vier Bijbelse figuren, Jesaja, Johannes, Jakobus
en Jozef vertellen erover. Hun verhalen zijn vol van hoop en
licht.
Wil je deze mooie verhalen horen? Op de zondagen 27
nov, 4 dec, 11 dec en 18 dec gaan we met deze verhalen
aan de slag in de kerk en in de kindernevendienst. We gaan
kijken naar een vertelplaat, erover zingen, praten en
knutselen. Je bent van harte welkom!
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst.

Gebedssamenkomst.
Op vrijdag 2 december 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.

Bezorger gezocht
Voor de bezorging van Op Weg ben ik op zoek naar
iemand die deze taak op zich wil nemen.
Het gaat om straten in de omgeving Wilgenlaan
/Lijsterbeslaan.
Mocht u/jij interesse hebben dan hoor ik
het graag.
Tevens wil ik Johan Schuuring bedanken
voor het trouwe bezorgen van de Op Weg
in deze wijk en een fijne en gelukkige tijd
in Amsterdam toewensen.
Joke Rietdijk 509427 of
gert.rietdijk@ziggo.nl

In de tijd voor kerst steken we iedere adventszondag een
nieuw kaars aan. Het wordt steeds lichter. In de adventstijd
willen we steeds meer licht en liefde geven voor
gehandicapte kinderen in Pakistan. Daarom delen we op de
zondagen 27 november, 3, 11 en 18 december na de
dienst waxinelichtjes uit met de teksten ‘God zei: Er moet
licht komen, en er was licht’, ‘Met het licht van Uw ogen,
zegen ons’, ‘Jullie zijn het licht in de wereld’ en ‘Kerst: Gods
licht schijnt overal’. Er ligt een voorstel bij de diaconie om
mee te doen met de kerstcollecte van Kerk in Actie voor
gehandicapte kinderen in Pakistan.

Voedselbank
De afgelopen maanden is er veel gebeurd bij de
Voedselbank. Er is een nieuw bestuur, de voedselbank en
de kringloopwinkel zijn van elkaar losgekoppeld en de
voedselbank heeft nu een eigen locatie. Aan de diaconie is
gevraagd om de voedselbank te helpen met de aanschaf
van een koelcel. De diaconie heeft daar (onder
voorwaarden) positief op gereageerd. We blijven de
ontwikkelingen volgen, maar zijn positief over de toekomst
van de voedselbank.

Collecte 27 november PKN Missionair werk en
kerkgroei
De Protestantse Gemeente Gaastmeer heeft de
‘Kliederkerk Gaastmeer’ opgericht om een gemeenschap
van jonge ouders te creëren. Het draait in deze kerkvorm
om knutselen, koken, gemeenschap en Christus, ook wel
messy church genoemd. Kliederkerk is een nieuwe vorm
van kerkzijn voor kinderen en de mensen om hen heen. Het
bestaat uit de drie onderdelen ‘samen ontdekken’, ‘samen
vieren’ en ‘samen eten’: op creatieve wijze ontdekken wat
geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen.
Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken
op een vernieuwende manier kerk te zijn.

Collecte 4 december PKN pastoraat
Toerusting van vrijwilligers in het pastoraat: hoe kun je in
het pastoraat omzien naar gemeenteleden die niet meer in
de kerk komen? Het is een vraag van veel pastorale
medewerkers en geeft precies de kern van pastoraat weer:
er zijn voor mensen. Nu steeds minder mensen deel
uitmaken van een kerkelijke gemeente, zoeken gemeenten
naar nieuwe vormen van pastoraat. Het accent ligt de
laatste jaren steeds meer op pastoraat buiten het
kerkgebouw, gericht op doelgroepen zoals ‘ouders met
jonge kinderen’. Met trainingen en handreikingen rust de
Protestantse Kerk mensen toe die zich inzetten voor het
pastoraat. Met uw bijdrage aan de collecte zorgt u ervoor
dat de vrijwilligers in het pastoraat steeds nieuwe
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vaardigheden kunnen leren, zodat we als gemeenten op
een goede manier omzien naar alle mensen die onze
aandacht nodig hebben.

Spaaractie Feestpakket MCD

Boekspot: tot de kerst hebben we een prachtige collectie
met voor ieder wat wils.
Een paar Sint of Kersttips?

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), Wim Vonk
(Vriezekoop 11) of Annet Roodenburg (Kerklaan 70).
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring



Cd’s van SELA: ‘Gloria’ en ‘Vreugde van mijn hart’.
De liederen van Sela, die een brug slaan tussen
vroeger en vandaag en die putten uit de rijke
traditie van de kerk, worden inmiddels door een
heel breed publiek omarmd. Het album ‘Gloria’
bevat zowel bekende als nieuwe kerstliederen.
De CD 'Vreugde van mijn hart' is dit najaar
uitgekomen. De wereld om ons heen is vol onrust.
Wij vragen ons misschien soms af hoe het verder
moet. De situatie in het Midden-Oosten, de
politiek en de aanslagen ver weg en dichtbij.
Vreugde van mijn hart gaat over de rust en hoop
die te vinden is bij Jezus Christus.



Joke Buis, Johannes de Heer (Studio Sessie 2) (15,-)

Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
27 nov.
27 nov
02 dec
07 dec.

dhr. C.H. Vrijburg,
Noordveenweg 21,
2376 AR Nieuwe Wetering
dhr. W.J. Groot,
Kerklaan 15 W, 2451 VX Leimuiden
dhr. R. Wallet,
dr. Stapenseastraat 32,
2451 AD Leimuiden
dhr. P. de Liefde,
Lindenlaan 37, 2451 CB Leimuiden

Berichten van het Missionair Team
Missionair
De 8-daagse Malta/Gozo groepsreis (eind april ’17) is na de
informatiebijeenkomst van 6 november j.l. met 38
deelnemers volgeboekt. De helft van de deelnemers komt
uit Leimuiden en de overige deelnemers komen merendeels
uit onze omliggende dorpen.
Voor het muziekproject ‘Johannes’ geldt bijna hetzelfde wat
betreft ‘volgeboekt’. Het exacte aantal koorleden is nog
niet geteld na de bijeenkomst van zondag j.l., maar we
denken uit te komen tussen de 60 en 70 mensen + het
muziekensemble. Overweldigend weer om met zoveel
mensen zulke mooie projecten te mogen gaan beleven.
We kijken er naar uit! De informatie wat betreft de
projecten is op de site van de kerk te vinden:
www.pgleimuiden.nl
Het muziekproject start met de repetities op zondagavond
8 januari en in de week voor Pasen is het de bedoeling 3 x
uit te voeren.

Na het succes van het album
"de Johannes de Heer studio
sessies" kwam er veel vraag
naar een tweede deel. De
afgelopen tijd werkte Joke Buis
daarom
aan
nieuwe,
verfrissende bewerkingen van
liederen uit de Johannes de
Heer bundel met o.a. Daar
ruist langs de wolken & Ik wil zingen van mijn Heiland, enz.


Sestra Magazine voor 8,95 met een artikel over
kliederkerk

In de winter is het tijd voor een kop
cappuccino en de nieuwe THUIS. Met als
thema Dichtbij: dichtbij jezelf, dichtbij die
ander en dichtbij mensen ver weg. Met
onder meer: waardeer je familie, de
winter van Marieke ten Berge en speciaal
een artikel over de kliederkerk in
Leimuiden/Rijnsaterwoude!
Verder zijn er nog veel meer tips te geven van spellen,
dagboekjes tot kerst theelichthouders, etc. Leuker is het om
zelf een keertje bij de boekentafel te kijken.
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Overige berichten

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Boeken- en Kerststukjesmarkt

Opbrengst dankstondcollecte 6 november jl.

Zaterdag 10 december kunt u in de Ontmoeting van 10 tot
15 uur weer tweedehands boeken en eerstehands
kerststukjes kopen tijdens de jaarlijkse BoekenKerststukjesmarkt ook serveren we koffie en thee met een
plakje cake.
Wilt u in de week van 5 t/m 9 december met het uitzoeken
van de boeken helpen neem dan contact op met Jannie
Eveleens tel. 509693. Wanneer u nog boeken heeft die u
weg wilt doen dan kunt u ze inleveren op woensdag 7
december van 19 – 20 uur in de Ontmoeting. Voor de
kerststukjes kunnen we nog takjes met rode besjes
gebruiken ander groen hebben we al genoeg. De rode
besjes kunt u ook op woensdagavond van 19 – 20 uur
komen brengen.
We hopen weer op een drukke en levendige markt met een
mooie opbrengst.
Het ACKC

Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor de
opbrengst van de dankstondcollecte van 6 november jl. De
opbrengst bedroeg € 587!

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

Verhuisd
Mw. W.H. Voorbij-van Dijk, van Vriezekoop 67 naar
Parkzicht 1a, 2441 DP te Nieuwveen

Getrouwd op 25 nov.
Hans Vonk en Anita de Jager
Adres: Oostban 24

Overleden
Jan van der Lek, Verlaat 28, in de leeftijd van 69 jaar.

Agenda

Namens het College van Kerkrentmeesters,
met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet (penningmeester)

World Wide Candle Lighting - Wereldlichtjesdag
Jaarlijks op de 2e zondag in december worden wereldwijd
om 19.00 uur kaarsjes aangestoken. Zo staan we stil bij alle
kinderen die, op welke leeftijd dan ook zijn overleden, ook
voor hen die het levenslicht niet mochten aanschouwen.
Door de verschillende tijdzones ontstaat er over de hele
wereld een symbolisch lint van licht.
In Kaag en Braassem wordt het alweer voor de 11e keer
georganiseerd. Het thema van dit jaar is: Licht.
Naast het noemen van de naam en het daarbij ontsteken
van een kaars bij een meegenomen foto van ieder kind,
luisteren we ook naar enkele mooie teksten en gedichten.
De muzikale medewerking wordt dit jaar verleend door
koor Canta Libre uit Nieuwveen.
Gasten van deze bijeenkomst zijn: Pastor Margriet van der
Zwaan en Ds. Roos Ritmeester
Na afloop is er koffie/thee en Limonade en gelegenheid om
na te praten.
Iedereen die het verlies van een kind, dichtbij of verder weg
in de familie- of vriendenkring heeft meegemaakt is van
harte welkom om het gemis te delen en troost te vinden.
Zondag 11 december om 19.00 uur komen we samen in de
Petruskerk, Noordeinde 187 te Roelofarendsveen, vanaf
18.30 uur is de kerk open.
Voor verdere informatie:
a.rietbroek@casema.nl – tel. 071 3313057

Vr 2 dec
Za 10 dec
Zo 11 dec

Gebedssamenkomst
19.30 de Ontmoeting
Boeken- en kerststukjesmarkt
10.00 – 15.00 uur in de Ontmoeting
Wereldlichtjesdag
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ADVENT
De mensen die in het donker gaan,
zien in de verte een blinkend licht.
Zij die in diepe duisternis staan ,
worden blij met een goed bericht.
Advent betekent wachten,
en wachten vraagt geduld.
De dagen en de nachten,
die worden er mee gevuld.
Advent geeft velen vrede,
in het leven en in ‘t hart.
En deelt ons daarin mede:
Die vrede is heel apart.
Advent betekent komen
van een lang verwacht moment.
Het overtreft de stoutste dromen.
God maakt de grote Komst bekend.

CANTAMUS zingt in de aanloop naar kerstmis in de
Marktpleinkerk te Hoofddorp.
Dit jaar verzorgen wij een zeer gevarieerd programma met
kerstmuziek van over de gehele wereld. met o.a.
Navidad Nuestra van Ariel Ramirez, Deck the hall van
David Willcocks, In dulci jubilo van Karl Jenkins, White
Christmas van Irvin Berlin, Stille nacht Heilige nachten nog
veel meer
Met medewerking van:
Una Cintina / Algehele leiding -Pieter Hendriks / Bas –
bariton - Jelle Leistra / Tenor - Liga Vilmane / Klavecimbel
Niels Ottink / Gitaar - Rob van der Sterren / Slagwerk Francisco Pinero / Slagwerk
Donderdag 15 december 2016
Marktpleinkerk, Marktplein 96
2132DC Hoofddorp
Aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur
Kaarten á € 12,50 (kinderen t/m 12 jaar € 7,50)
verkrijgbaar : Aan de zaal, via onze koorleden, telefonisch
023-5625584,
via
website
www.cantamus.nl/kaartverkoop,
of
via
de
mail
kerstconcert@cantamus.nl

Advent brengt in het leven
veel vreugde en binnenpret.
Ontvangen en door gaan geven,
gelijk als Maria en Elisabeth.
Advent betekent zingen,
met hart en ziel en stem.
Want God doet grote dingen.
verwacht het dus alleen van Hem.
Wil Zelf in onze harten schrijven
het verlangen naar uw Komst , o Heer.
Dan zullen wij aan ‘t bidden blijven,
tot dat U komt met majesteit en eer.
Leef met uw toekomstdromen,
de Heere tegemoet.
Dan zal Hij spoedig komen,
verwacht Hem en houd moed.
A. M. Peer
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Bijlage
Begroting Diaconie 2017
Jaarrekening

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

€ 131.000

€ 132.000

Baten
Pachten

€

132.798

Opbrengst Schretlen

€

9.008

€

6.500

€

-

Overige renteopbrengsten

€

51.356

€

48.000

€

48.500

Levend geld

€

57

€

-

€

-

Door te zenden collecten en bijdragen

€
€

6.817
200.036

Onroerende zaken

€

Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen

€
7.000
€ 192.500

€
7.000
€ 187.500

10.691

€

10.500

€

11.700

€

11.869

€

11.000

€

10.500

Kosten beheer en administratie

€

5.422

€

5.600

€

5.600

Interest en bankkosten

€

321

€

500

€

500

Diaconale activiteiten gemeente

€

17.052

€

21.500

€

22.000

Diaconaal werk plaatselijk

€

12.982

€

16.500

€

15.000

Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk

€

25.059

€

23.000

€

23.500

Diaconaal werk wereldwijd

€

105.211

€ 104.500

€ 102.500

ZWO commissie/werelddiaconaat vorig jaar

Totaal lasten

€
€

(105) €
188.502 € 193.100

€
€ 191.300

Resultaat

€

Totaal inkomsten

Lasten

11.534

€

(600) €

(3.800)

Protestantse gemeente te Leimuiden - 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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Begroting 2017 CvK PG te Leimuiden

in 1.000 euro

Werkelijk 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

34
8
73
8
1
3
6
4
11

35
9
68
8
1
2
6,5
3
10

36
7
70
8
1
2
6,5
4
10

inkomsten

verhuur/buffet (na aftrek kosten)
rentebaten
kerkelijke bijdrage
collecten
giften
solidariteitskas
bijdrage diaconie maatschappelijke ondersteuning
missionaire activiteiten
diverse acties
bijzondere baten

5

totaal inkomsten, incl. bijzondere baten

153

142,5

144,5

totaal inkomsten, excl. bijzondere baten

148

142,5

144,5

99
8
22
4
3
6
0

97
8
4
3
8
10

98
8
25
4
3
6
10

142

155

154

6

-12,5

-9,5

11

-12,5

-9,5

uitgaven

tractement/salarissen
afdrachten PKN
kosten onroerende zaken
erediensten/catechese/missionair team
OpWeg
algemene kosten
onderhoudsvoorziening
totaal operationele kosten
exploitatieresultaat vóór bijzondere baten
exploitatieresultaat na bijzondere baten

25

Vastgesteld door College van Kerkrentmeesters PG te Leimuiden
d.d. 24 oktober 2016

P.L. de Bock

A.J. van Elderen

voorzitter

secretaris

P.L. de Bock

F.C. Kooiman

vice-voorzitter

scriba

Vastgesteld door de Kerkenraad van PG te Leimuiden
d.d. 19 oktober 2016

Toelichting bij begroting CvK 2017 PG Leimuiden
Op basis van de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 is onlangs de begroting 2017 door het College van
Kerkrentmeesters vastgesteld. De begroting 2017 geeft vóór de dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 10.000
een vrijwel nihil exploitatiesaldo. De Kerkrentmeesters voorzien echter op termijn onderhoudskosten waartegen over een
dekkende reservering moet staan. Ondanks de forse reservering is het beleid van de Kerkrentmeesters jaarlijks ten laste van de
exploitatie aan de reservering toe te voegen om deze op peil te houden. Dat voorziet voor de komende jaren een dreigend
structureel tekort. Het College van Kerkrentmeesters zet daarom vooral in op zoveel mogelijk (vaste) verhuuropbrengsten van
de Ontmoeting en de Dorpskerk. Sinds de opening van onze gerestaureerde Dorpskerk en ons kerkelijk centrum zien we een
duidelijk stijgende lijn van de verhuuropbrengsten. Een verdere stijging kan de verwachte exploitatie tekorten voor de komende
jaren temperen.
De begrote lasten, exclusief de dotatie aan de voorziening groot onderhoud, blijven in de lijn met voorgaande jaren. Het
College van Kerkrentmeesters voorziet geen wezenlijke verandering in de kosten voor de komende jaren.

