Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Marcus 1:11
met

Jezus’

Als Gods Zoon door Johannes is ondergedompeld
in het water, en weer opstaat, gaat de hemel
open.
Een duif daalt neer als teken van de Geest van
liefde en vreugde en vrede.
Er klinkt een stem, van een trotse Vader: ‘Jij
bent mijn geliefde, ik vind vreugde in jou’.
Zo wordt Jezus door Marcus aangewezen als
degene die, als Zoon, de hemel op aarde komt
brengen, samen met de Vader en de Geest.
Als we daarnaar staan te kijken, worden we
uitgenodigd om geen toeschouwers te blijven,
maar deelnemers te worden.
Ook wij krijgen te horen: ‘Jij bent mijn geliefde!
Ik ben blij met jou!’
Zo komt het koninkrijk dichtbij!
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Jij bent mijn geliefde!

Marcus’ evangelie begint niet
geboorte maar met Jezus’ doop.

7 januari 2017
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Zondag 8 januari
Epifanie

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds B.W.J. de Ruyter
Jan Schoenmaker
1e collecte: Plaatselijke
jeugdwerk
2e collecte: Eredienst
Organist
Jaap van Muijden
KND
Elly van Emmerik
Tienerdienst Paul Smit

Zondag 15 januari
2e na Epifanie

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KND

Ds. M.W. de Mik- v.d. Waal
Jan Schoenmaker
1e collecte: PKN Oecumene
2e collecte: Eredienst
Ad Jacobs
Annemarie Pieterse

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting

Zondag 22 januari
3e na Epifanie

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Bram van Dijke
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Vanuit de pastorie,

kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

In verband met afwezigheid van Ds. Jelis Verschoof,
geen nieuws vanuit de pastorie deze editie.

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de diaconie

Berichten van de Kerkenraad

De Diaconie wenst allen een goed en hopelijk meer
vredig 2017. Wij zullen ook in het komende jaar
aandacht hebben voor allen in binnen- en buitenland,
die onze steun het hardste nodig hebben. We stellen
het op prijs dat u met ons meedenkt en suggesties zijn
altijd welkom. We zullen u proberen zo goed mogelijk
te informeren.

Om te beginnen iedereen natuurlijk een heel goed en
gezond 2017 gewenst.
Op de Kerkenraadsvergadering, 14 december jl., zijn
we gestart met het bespreken van een preek van ds.
Verschoof.
Begin 2017 zal het jaarlijkse jaargesprek gevoerd
worden met ds. Verschoof, waarbij in ieder geval één
gemeentelid bij aanwezig zal zijn.
Het laatste kwartaal 2016 is er een pilot geweest t.a.v.
uitbreiding van de werkzaamheden van onze
jongerenwerker Paul Smit, het blijkt een goed initiatief
en de kerkenraad besluit er een vervolg aan te geven.
De extra uren van Paul worden o.a. besteed aan de
inloop van jeugd op de vrijdagavonden. Deze avonden
worden mede georganiseerd door de Driemaster. E.e.a.
zal nog nader uitgewerkt en besproken worden.
Er zijn een aantal initiatieven t.a.v. samenwerking van
kleine gemeenten in de regio. Eén hiervan betreft de
kerkelijke gemeenten van Kaag en Braassem, we gaan
hiermee verder in het komende jaar. Ook wordt er
gesproken met gemeenten aan de Oostzijde van de
N207.
De voorzitter van de kerkenraad heeft op dit moment
een dubbelfunctie ,omdat de vacature voor het
voorzitterschap het afgelopen jaar niet ingevuld kon
worden. De dubbelfunctie, voorzitter van zowel het
College Kerkrentmeesters als van de Kerkenraad, is
geen wenselijke situatie en we zoeken actief naar een
nieuwe voorzitter van de kerkenraad.
We kijken ook terug op een aantal mooie diensten,
zoals bijvoorbeeld de afsluiting van het kerkelijk jaar.
De begrotingen voor het komende jaar zijn besproken
en zullen ook worden gecontroleerd door de PKN. Het
gebruik van ‘De Ontmoeting’ gaat goed, steeds meer
mensen weten de weg naar ‘De Ontmoeting’ te vinden.
Er is ook een verzoek binnengekomen voor het
organiseren van concerten op zondag, welke overigens
een ander karakter hebben dan de Dorpskerkconcerten.
We zijn hier blij mee en ook dat ‘De Ontmoeting’ op
een positieve manier gebruikt kan worden door de
burgerlijke gemeenschap van Leimuiden. Aanvragen
zullen individueel beoordeeld worden.
Op initiatief van het Missionaire Team loopt op dit
moment het muzikale project van de Johannespassie.
Er zullen drie uitvoeringen gegeven worden, hierover
zult u ongetwijfeld verder ingelicht worden.

Collecte 8 januari Plaatselijk jeugdwerk
De collecte van 8 januari 2017 is voor het plaatselijk
jeugdwerk. Vanuit de 3 invalshoeken, leren, vieren en
ontspannen, wordt het jeugdwerk binnen de PG
Leimuiden vormgegeven. Zo zijn er de vaste
onderdelen
als
kindernevendienst,
tienerdienst,
Kliederkerk en de vrijdagavond in het jeugdhok.
Daarnaast worden er tijdens het seizoen verschillende
speciale activiteiten georganiseerd zoals o.a. een
filmavond en Nacht zonder Dak. Met de collecte
ondersteunen we graag dit werk.
Collecte 15 januari PKN Oecumene
De collecte van 15 januari is bestemd voor PKN
Oecumene. Oecumene behoort tot het hart van de
Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel aan de Raad
van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende
kerken met elkaar samenwerken. Samen voeren zij de
dialoog over belangrijke oecumenische thema’s,
bijvoorbeeld over de beleving van eucharistie en
avondmaal. Daarnaast is de Raad actief bezig met
actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zij is een
voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en
samenleving. In 2016 startte de Raad een campagne
‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ om christenen in
het Midden-Oosten en de vluchtelingen daar actief te
steunen. Met deze collecte maakt u deze activiteiten
van de Raad van Kerken mede mogelijk.
Beide collectes uiteraard van harte aanbevolen.
Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Namens de kerkenraad, Frans Kooiman
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Overige berichten
Dankwoord
Doordat ik onverwacht in behoeftige omstandigheden
geraakte, was ik niet in de gelegenheid wie dan ook
een kerstkaart te sturen. Echter, er waren enkele
mensen die mij desondanks toch een kerstkaart
toezonden, en dar waren: een ouwe buurjongen van de
Oosterweg en zijn vrouw, Kees en Hennie Brus, nóg een
ouwe buurjongen van de Oosterweg en zijn vrouw,
Jaap en Gerrie Brus, een verre verwant van mij en haar
man, Ineke en Wim Griffioen, een echtpaar wonend
aan de afgelegen Drechtkade, Cees en Corrie HorsmanCardol, een dochter van Cor Zemel en Annie de Vos en
haar man, Walt en Dick Knetsch, mijn trouwe
bezoekers Corrie en Wim Kramer, de afgevaardigden
van Sinterklaas, Pieter en Jeannette Meijer, een
afneemster van mijn afspeellijsten, Machteld de Mikvan der Waal, de ouders van drie dochters, Leen en
Anneke Schoenmaker, mijn oude leermeester en zijn
nazaten, Jan Smit en zijn gehele familie, een
pluimveehouder en tuinder, Bert Tijselink, twee
kinderen van oom Piet en tante Lena, Cilia en Piet
Vroonland, mijn oudste zus Lia Vroonland, mijn jongste
zus Wallie Vroonland en haar zoon Chris, mijn broer Gé
Vroonland en ten slotte de dochter van mijn zus Wallie,
haar man en kinderen, Patricia, Mirek, Sem. Dana en
Lilly.
Iedereen hartelijk dank. Het deed mij goed! Overigens
luidt mijn nieuwe telefoonnummer 06 8108 5199.
Piet Vroonland Gzn.
Een vreemde Kerst
Meerdere van u hadden misschien al gezien, dat het
lopen van mij steeds moeilijker ging. Eerst naar
fysiotherapie, maar na een week kreeg ik koorts en ben
naar de dokter gegaan. Ik heb daar 2 soorten
pijnstillers gekregen maar dat hielp niets. Vrijdag is er
ook nog een foto van mijn longen gemaakt en daar zat
een vlekje op. 1e kerstdag had ik wel in de gaten dat
het steeds erger werd en wij zijn toen naar de
dokterspost gegaan,
Die stuurde me door naar de SEH in Leiderdorp. Ik werd
opgenomen en ging gelijk ik door de molen. Er werd 2e
kerstdag een CT scan van mijn longen gemaakt, maar
die was gelukkig goed. 3e kerstdag kwam ik weer thuis.
Ik heb ontstekingsremmers/pijnstillers gekregen en dat
gaat nu weer goed. ‘s Avonds hebben we met de
kinderen die thuis waren nog even gezamenlijk
gegeten. Dankbaar dat het toch nog redelijk goed is
afgelopen.
In januari willen ze me wel weer op het spreekuur
hebben, want de oorzaak van die pijn willen ze wel
achterhalen.
Joost Boot

Overeenkomst Periodieke gift in geld
Binnenkort start de actie Kerkbalans 2017. Als het om
geldzaken gaat, heeft de Belastingdienst er direct of
indirect altijd wel iets mee te maken. Dat geldt ook
voor uw gift aan de Protestantse Gemeente Leimuiden.
Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft
aangewezen als een ‘ANBI' (Algemeen Nut Beogende
Instelling) kunnen gebruikmaken van de fiscale
voordelen. De Protestantse Kerk in Nederland is als
‘ANBI' aangemerkt. Daarmee valt De Protestantse
Gemeente Leimuiden onder deze ANBI-regeling. U kunt
alle giften aan de Protestantse Gemeente Leimuiden
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken
(binnen de daarvoor geldende regels). Wel moet u er
rekening mee houden dat er bij het totaal van de
giften een drempel (één procent van het belastbaar
inkomen) niet afgetrokken mag worden. En alles dat
uitgaat boven de tien procent van het belastbaar
inkomen, is evenmin aftrekbaar. Blijft u met het totaal
van de giften onder de één procent van het belastbaar
inkomen of komt u met het totaal van uw giften over
de grens van tien procent heen, dan is het wellicht
aantrekkelijk
voor
u
om
een
periodieke
schenkingsovereenkomst
met
de
Protestantse
Gemeente Leimuiden te overwegen. Als u in een
overeenkomst vastlegt, dat u de minimaal vijf jaar met
een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro
die u aan PG Leimuiden geeft, volledig aftrekken van
de inkomstenbelasting. Mocht u hierover meer willen
weten, neemt u dan met mij contact op.
Ad de Quaasteniet
penningmeester PG Leimuiden
telefoon 532107
e mail: penningmeester@pgleimuiden.nl

Oliebollenactie 2016
De stijgende lijn wordt voortgezet: was de netto
opbrengst in 2015 € 4.250, de oliebollenactie 2016 kon
worden afgesloten met een bedrag van € 4.900! Een
fraai bedrag om nog in de boeken van 2016 op te
nemen. Namens het College van Kerkrentmeesters aan
allen die zich hiervoor hebben ingezet: heel veel dank!!
Namens het CvK
Ad de Quaasteniet
Dorpskerkconcert Leimuiden zondag 29 januari 2017
We starten het nieuwe jaar met het Mozaïek kwartet, 4
jonge talentvolle musici uit de kweekvijver van het
Nederlandse blazersensemble, (Annemiek de Bruin
klarinet, Harry Stens hoorn, Lennart Winter trombone
en Rebecca Fransen contrabas) en Martin Boek, klassiek
gitaar, een inmiddels vertrouwd gezicht bij onze
concerten.
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De bijzondere samenstelling van het Mozaïek kwartet
en de klank van deze instrumenten samen zal u
verbazen. Deze talentvolle musici zijn van alle markten
thuis, het concert zal dan ook bestaan uit verschillende
sferen en stijlen, van licht
klassiek (Debussy) tot popmuziek
(beatles) en van volksmuziek tot
avant-garde.
Martin Boek (klassiek gitaar)
mogen we inmiddels rekenen tot
één van onze huismusici. Wij
prijzen ons gelukkig
dat deze fantastische gitarist betrokken is
bij
de
organisatie
van
de
Dorpskerkconcerten. Hij speelt muziek van
componisten (o.a. Gaspar Sanz) uit Spanje,
de bakermat van de gitaarmuziek, en de
Cubaanse componist Eduardo Martin.

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

Ingekomen vanuit Katwijk
Mw. A.P. Vonk-de Jager, echtgenote van Hans Vonk,
Oostban 24
Geboren op 22 oktober
Farah, dochter van Roy Visser
Noordschans 22 te Oude Wetering

Van harte gefeliciteerd
5 januari

Mw. L. Bakker-Boelen, Kerklaan 76,
2451 CH Leimuiden
Mw. A. Schreuder-Lok, Peppelhof 20,
2451 CT Leimuiden
Dhr. S. Dompeling, Saskia van
Uylenburghlaan 11, 2377 CR Oude
Wetering
Mw. C.Q. van Duijn-de Hollander,
Esdoornlaan 1, 2451 XN Leimuiden

7 januari
Dorpskerkconcert
13.00 Dorpskerk
Kaarten €10,- verkrijgbaar bij de
Gemakswinkel, te Leimuiden

Huising,

Verjaardagen 75+

6 januari
29 januari

Iris

Verhuisd
Mw. J.M. Kinkel-van der Mik, van Peppelhof 10 naar
zorgcentrum 'Aarhoeve', kamer 109, J.M. Halkesstraat
33 2461 RT Ter Aar

U bent van harte welkom zondag 29 januari, aanvang
concert 13.00 uur, de koffie staat klaar om 12.30.
Kaarten 10 euro (kinderen 5 euro) zijn te koop in de
Gemakswinkel, Nokweg 3, Leimuiden
Na het concert is er gelegenheid om na te praten onder
het genot van een drankje en de fototentoonstelling te
bewonderen van fotoclub Lifeview Kaag en Braassem.

Agenda

en

8 januari

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info @pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl
Predikant

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@planet.nl

Koster

Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl

Kerkenraad
Col

Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
v. Piet

Kerkrentm.

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

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
Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

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

tot 19.00 uur op
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