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Kerkdiensten

‘Hij heeft alles wèl gemaakt!’
Marcus 7:37
Mijn vrouw en ik zijn sinds vorig jaar zomer bezig met
een langeafstandswandeling van ongeveer 400 kilometer, het zogenaamde ‘Zuiderzeepad’.
Een route die loopt van Enkhuizen naar Stavoren,
langs de kust van de vroegere Zuiderzee.
Je komt door allerlei dorpen en stadjes die vroeger
aan de kust van de Zuiderzee lagen.
Al wandelende zie je veel meer dan wanneer je er
met een auto langs of doorheen rijdt.
Zo viel mij tijdens onze route door het voormalige
vissersplaatsje Genemuiden begin januari een
opschrift op dat stond op een wijkgebouw in het
Engels: ‘Some people look for a beautiful place,
others make a place beautiful’.
Vertaald: ‘Sommige mensen zijn op zoek maar een
mooie plek, anderen maken zelf een plek mooi.’
Die spreuk trof mij.
Wij zijn allemaal op zoek op zoek naar een mooie
plek: een plaats waar wij ons gelukkig voelen,
mensen bij wie wij ons gelukkig voelen.
Hopelijk mag zo’n plaats, mogen zulke mensen er
voor ons allen zijn in dit jaar 2017!
Maar het tweede deel van die spreuk daar in
Genemuiden - is dat óók niet heel wezenlijk?
Namelijk: hoe kan ik zélf voor anderen een plek
mooi, goed maken?
Hoe kan ik zelf tot vreugde, tot zegen zijn voor
anderen?
Hoe maak ik zélf de wereld een mooie(re) plek?
En dan denk ik bovenal aan onze Heer Jezus Christus.
Wanneer Hij op een bepaald moment verblijft in
donker, heidens gebied ten oosten van het meer van
Galilea, wordt er een doofstomme man naar Hem
toegebracht.
Jezus geneest Hem door zijn bewogenheid en
goddelijk gezag: de man kan weer horen, weer
spreken!
En de mensen zeggen het tegen elkaar: ‘Hij heeft
alles wèl gemaakt!’
Ik vind dat een prachtige omschrijving van wat Jezus
is komen doen, heeft gedaan: alles wèl maken, goed,
mooi, ‘beautiful’.
Door zijn daden, door zijn woorden van eeuwig
leven, door zijn verzoening aan het kruis, door zijn
verrijzenis in heerlijkheid, door de gave van zijn
Geest.

Zondag 22 januari
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Bram van Dijke
Jorico Notenboom
Plaatselijk Jeugdwerk (1)
en Erediensten (2)
Organist
Ad Jacobs
KN-dienst
Josina Vonk
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 29 januari
VIERING HEILIG AVONDMAAL

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. Jelis Verschoof
Ineke Griffioen, Frans Kooiman
St. de Vrolijkheid (avondmaal) en
Erediensten (2)
Organist
Lennard Esveld
KN-dienst
Jorico Notenboom
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 5 februari
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. Jelis Verschoof

Wij leven in een gebroken wereld, ook in dit jaar
2017 zal dat weer blijken.
Maar laten wij dan in geloof kijken naar de Heer.
Hij die bij ons is, wil zijn, door zijn Woord en Geest,
met zijn liefde en genade.
Die alles wèl heeft gemaakt en eens definitief wel zál
maken
Hij is de plaats, de Persoon degene bij wie je je
geborgen mag weten in tijd en eeuwigheid.
En in vertrouwen en geloof achter Hem aan zul je
ook op jouw beurt tot zegen zijn voor anderen, en
wordt ook door jou de wereld een klein beetje
mooier, totdat Hij terugkomt en onze wereld nieuw
wordt onder Zijn handen.
ds. Verschoof
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente:
Het eerste nummer van Op Weg van 2017, nr. 351,
verbleven wij enkele dagen in Wanneperveen in Overijssel.
In dit tweede nummer van 2017, Op Weg 352, praat ik u
en jou graag weer even bij en kijken wij ook vooruit naar de
tijd die vóór ons ligt.

Een terugblik op de kerkdiensten:
De laatste periode van december 2016 was een drukke,
maar ook mooie tijd.
Zaterdagavond 24 december jl. was de Kerstavonddienst in
de Dorpskerk, met muzikale medewerking van Jaap van
Muijden, Leen de Borst en Josefien Weij - de Borst. Het
thema was: ‘Delen is helen’. Jezus is geboren, heeft heel ons
leven gedeeld van de wieg t/m het graf, en door zijn dood
en opstanding ons leven geheeld. Zoals het staat in het
Nieuwe Testament: ‘Dit is de liefde die onze Heer Jezus
Christus u heeft betoond: omwille van u is Hij arm
geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u rijk zou worden door
zijn armoede.’
Een mooie dienst met veel bezoekers vanuit ons dorp en
vanuit de kerkelijke gemeente.
Zondagochtend 25 december eerste Kerstdag was er de
Familiekerstdienst, met medewerking van een kinderkoor
van de basisschool ‘De Schakel’ en het muziekcombo. Wat
zongen de kinderen enthousiast en mooi! Het ging over de
wijzen uit het oosten: wie wijs is, zoekt Jezus. Als wij mét de
wijzen uit het oosten onze kroon afzetten en neerleggen
aan de voet van de ware Koning, Jezus, dan mag er rust
komen en vrede.
Oudjaarsavond en Nieuwjaarsochtend: wij mochten het
oude jaar afsluiten samen luisterend naar wat aan het einde
van het Kerstevangelie over Maria wordt gezegd: ‘Maria
bewaarde al deze woorden, die overwegend, in haar hart’.
En op Nieuwjaarsdag zondag 1 januari stond centraal Psalm
1: een bemoediging om het jaar 2017 te leven luisteren
naar het Woord van de HEER, dat te overdenken, daar uit
te leven, opdat ons leven zo tot eer van God mag zijn en tot
zegen voor onze naaste.

Zelf heb ik deze zondag een viering van de maaltijd van de
Heer in de Hervormde gemeente (PKN) van Woubrugge.
Zondag 29 januari: viering maaltijd van de Heer.
Zondag 29 januari as. hopen wij voor de eerste keer in dit
jaar 2017 de maaltijd van de Heer te vieren: wij ontmoeten
Hem in het gelovig luisteren naar zijn Woord, maar op een
bijzondere manier ook zichtbaar, tastbaar, in brood en wijn.
Daardoor mogen wij, door het geloof, door de verborgen
werking van de Heilige Geest, zijn nabijheid en de
verbondenheid met Hem beleven en ons erin sterken. Hij
nodigt ons om te komen: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’.
Wij hopen elkaar te zien!
Doopdienst 5 februari as.:
Op DV zondag 5 februari as. zal de Heilige Doop bediend
worden aan Manouk Wilma Maria Möllers, dochtertje van
Christiaan en Catinga Möllers (Aak 9 2377 CL Oude
Wetering). Manouk werd 22 september geboren. Mooi dat
door de doop zo Manouk mag worden opgenomen in het
Verbond van de HERE, de God van Israël, want Hij gedenkt
voor eeuwig zijn Verbond. Moge de kleine Manouk ook van
haar kant komen tot geloof in Hem, tot een leven mét
Hem, en mogen jullie als ouders haar daarin voorgaan.

Huwelijksjubileum:
Op DV 25 januari as. hopen Rob en Jelly Siegel - Epema
(Kloofpad 96) 45 jaar getrouwd te zijn. Onze hartelijke
felicitaties als gemeente, een mooie dag toegewenst en nog
vele goede en gezegende jaren!

Zieken:
Op dit moment van schrijven zijn mij geen gemeenteleden
bekend die moesten worden opgenomen. Wel zijn er
gemeenteleden
thuis
met
soms
ernstige
gezondheidsproblemen. En gemeenteleden die regelmatig
naar het ziekenhuis moeten voor onderzoek en/of
behandeling.
Kracht en moed voor u allen, en dat u het mag ervaren wat
de psalmist van Psalm 68 belijdt: ‘Dag aan dag draagt Hij
ons, die God is ons tot heil.’

Vooruitblik

Felicitatie:

Vrijdag 20 januari as. Gebedsdienst St. Jan:
Vrijdag 20 januari as. is er 19.30 u. een gebedsdienst in de
St. Jan de Doper in Leimuiden in het kader van de week van
gebed voor de eenheid van de Kerk. Deze dienst wordt
geleid door Joost de Bruijn, kerkelijk werker in
Rijnsaterwoude, en door ondergetekende, en begint om
19.30 u.. Het thema is: ‘Jouw hand, mijn glimlach’, over de
verzoening van Christus die wij ontvangen mogen en ook
geroepen zijn elkaar door te geven.
Zondag 22 januari: diaconale dienst in het kader van
stichting ‘Mensenkinderen’. De dienst wordt geleid door de
heer Bram van Dijke. Elders in deze Op Weg leest u meer
over deze dienst.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 5 januari jl. van de gemeente
Kaag en Braassem werden - naast de toespraak van
burgemeester Marina van der Velde - ook mensen en
organisaties in het zonnetje gezet die zich voor de
gemeenschap
verdienstelijk
maken.
Tot
vrijwilligersorganisatie van het jaar werd uitgeroepen de
Family Factory. De Family Factory organiseert allerlei goede
dingen voor moeders en vaders met jongen en opgroeiende
kinderen. Ook leden van onze gemeente zijn hier heel actief
in betrokken, o.a. onze jeugdouderling Jorico Notenboom
en haar schoonzus Cora Bloemsma, die samen met andere
vrijwilligers en Floris Schoonderwoerd mooi op de foto
stonden in het Witte Weekblad van 11 januari jl.. Van harte
gefeliciteerd met deze mooie erkenning!
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Project: ‘In twee jaar de Bijbel door’ van start
gegaan:
Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari jl. is het project ‘In twee
jaar de Bijbel door’ van start gegaan. Twee jaar lang iedere
dag een stukje uit het Aloude en uit het Nieuwe Testament,
en zo elke dag weer even stil staan bij een stukje uit het
Woord van God dat ons aanspreken en licht brengen wil.
Het Bijbelleesrooster zelf wordt steeds opgenomen op de
website van de www.pgleimuiden.nl en in Op Weg’.
Er is ook een speciaal groepsaccount aangemaakt; via dit
account ontvangt u naast het rooster o.a. ook extra
informatie over Bijbelboeken die aan de beurt zijn,
informatie over aanvullende interessante zaken, en
natuurlijk ook zaken zoals datum en tijd van de
groepsbijeenkomsten (ongeveer 1 keer in de zes weken)
etc.
Als u meedoet aan het Bijbelleesproject en u wilt actueel op
de hoogte gehouden worden van relevante informatie, kunt
u uw mailadres aan mij doorgeven:
ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
Tot zover dit gemeentenieuws.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Bijbelleesrooster 2017
Week 3
15 t/m 21 januari 2017
zo
Genesis 22
Matteüs 7:24-8:1
ma
Genesis 23
Matteüs 8:1-14
di
Genesis 24
Matteüs 8:14-23
wo
Genesis 25
Matteüs 8:23-9:1
do
Genesis 26:1-34
Matteüs 9:1-18
vr
Genesis 26:34-28:10
Matteüs 9:18-35
za
Genesis 28:10-29:31
Matteüs 9:35-10:5
Week 4 `
22 t/m 28 januari 2017
zo
Genesis 29:31-31:1
Matteüs 10:5-24
ma
Genesis 31:1-32:2
Matteü s 10:24-11:2
di
Genesis 32:2-33:1
Matteü s 11:2-25
wo
Genesis 33:1-18
Matteüs 11:25-12:1
do
Genesis 33:18-35:1
Matteüs 12:1-15
vr
Genesis 35
Matteüs 12:15-22
za
Genesis 36
Matteüs 12:22-46
Week 5
29 januari t/m 4 februari 2017
zo
Genesis 37
Matteüs 12:46-13:1
ma
Genesis 38
Matteüs 13:1-9
di
Genesis 39
Matteüs 13:10-24
wo
Genesis 41
Matteüs 13:24-44
do
Genesis 42
Matteüs 13:44-53
vr
Genesis 43
Matteüs 13:53-14:1
za
Genesis 44
Matteüs 14:1-12

Kerkelijk Nieuws
Gezamenlijke maaltijd donderdag 2 februari om
18.00 uur
Begin januari hebben we met elkaar
heel gezellig gegeten van een
captainsdinner, die zo in de smaak
viel dat de bodem van de pannen al
snel in ’t zicht kwam.
Donderdag 2 februari worden
opnieuw
de
tafels
in
De
Ontmoeting gedekt en deze keer
een echt winterse maaltijd gekookt.
We beginnen om 18.00 uur en
vanaf 17.45 uur is iedereen die een
hapje mee wil eten van harte
welkom.
De bijdrage voor de maaltijd bedraagt €5,Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer
tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633.
Zou u dit vòòr maandagavond 30 januari willen doen?
Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer

Berichten van de Diaconie en ZWO

Dienst 22 januari en collecte:
Stichting Mensenkinderen
Op zondag 22 januari collecteren we voor
Mensenkinderen. We hebben Bram van Dijke - onze
contactpersoon van deze organisatie - bereid gevonden om
in een speciale dienst voor te gaan. Na afloop zal hij in de
Ontmoeting hier een ander over vertellen. Voor
Mensenkinderen is Ds. J. Sijtsma in het verleden
verschillende malen bij ons voorgegaan. Bram van Dijke
heeft ons het onderstaande stuk toegestuurd.
De diaconie van de PG Leimuiden steunt al jaren het werk
van Mensenkinderen. In het afgelopen jaar is er vanuit de
diaconie geld gegeven om oudere mensen in Moldavië, die
in zeer grote armoede leven, elke dag een warme maaltijd
te geven. Vrijwilligers van de plaatselijke kerk brengen
dagelijks het eten rond naar zeer afgelegen huisjes. Ze
zetten de warme maaltijd klaar, maken een praatje en
bidden met deze ouderen. Eigenlijk is dit het enige bezoek
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dat ze die dag krijgen. Als deze oude mensen horen dat
door giften vanuit Nederland aan hen gedacht wordt,
kunnen ze zich dat niet voorstellen maar ze zijn U zeer
dankbaar. Zondag 22 januari wordt er voor dit doel
gecollecteerd. Na afloop van de dienst zal Bram van Dijke
met foto’s laten zien, die hij tijdens zijn vele bezoeken heeft
gemaakt, hoe ouderen in Moldavië leven.

Vr 20 jan

Collecte 29 januari Stichting de Vrolijkheid

Do 2 feb

De tafelcollecte bij het Heilig Avondmaal op 29 januari is
voor de Stichting de Vrolijkheid.
De mensen van de Vrolijkheid organiseren al meer dan
vijftien jaar kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en
met kinderen en jongeren in meer dan 25
asielzoekerscentra. Zo kunnen deze jonge vluchtelingen hun
ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun
talenten ontwikkelen.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Agenda

Gebedsdienst
19.30 uur, St. Jan de Doperkerk
Gezamenlijke maaltijd
18.00 uur, de Ontmoeting

Berichten van het Missionair Team
Missionair nieuws – OPEN HUIS/BOEKSPOT
Sinds een maand hebben we voor het Open Huis extra
mankracht van een 47 jarige man uit Syrië.
Het gaat om Bilal.

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2017.
Op 21 januari a.s. start de actie Kerkbalans.
Deze week hebben al onze vrijwilligers weer de mappen
ontvangen met daarin de uitnodigingsbrieven voor
deelname aan de actie Kerkbalans.
A.s. zaterdag worden in het kader van de start Kerkbalans
2017, op heel veel plaatsen om 13.00 uur de kerkklokken
geluid. Ook de klok van de Dorpskerk zal zijn steentje
bijdragen.
We hopen met elkaar weer een mooi resultaat te behalen,
zodat het werk in onze gemeente voortgezet kan worden!
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Piet de Bock.

Ontvangen gift
Het College van Kerkrentmeesters ontving, via Ineke
Griffioen, een gift van ieder € 50, bestemd voor de kerk.
Namens genoemd College onze hartelijke dank daarvoor!
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet

Hoeveel deuren we ook
achter ons dicht doen,
er blijft er altijd één
voor ons open.
Een citaat uit 95 speldenprikken
(Een uitgave van de PKN met teksten van Rikkert Zuiderveld)

Bilal (47) is statushouder, getrouwd en vader van drie
kinderen.
Hij woont alleen aan de Oostban, maar hoopt z.s.m.
herenigd te worden met zijn gezin. Zij verblijven nog in
Libanon.
In de tussentijd wil Bilal graag de taal leren en helpen waar
mogelijk is.
De afgelopen weken hebben we mogen ervaren dat hij van
aanpakken weet. Hij is blij met de mogelijkheid om iets te
kunnen doen voor de gemeenschap.
De taal leren is moeilijk voor Bilal. De concentratie erbij
houden is lastig vanwege de oorlogssituatie in Syrië en de
langdurige herenigingsprocedures rondom het gezin.
We hopen dat we als vrijwilligers en als bezoekers van het
Open Huis Bilal op weg kunnen helpen met het eigen
maken van de taal en de cultuur en dat hij zich welkom
voelt.

Nieuw BOEKSPOT assortiment!
Uitgelicht...
Na een maand (tussen kerst en half januari) geen
boekentafel te hebben gehad starten we het nieuwe jaar
met heel veel mooie aanbiedingen. Veel boeken zijn voor
de helft van de prijs verkrijgbaar.
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Een greep uit de aanbiedingen:
 Kick Bras ‘Het leven van Thomas Merton’
 Janne IJmker ‘Achtendertig nachten’ en ‘Afscheid
van een engel’ (romans)
 Henk van Dam ‘Uw kind op de digitale snelweg’
 Andre F Troost ‘Gericht op het Licht’
 Bert van Leeuwen ‘Familiediner’, enzovoort
Wat niet onder de aanbiedingen valt is de prachtige
Tienerbijbel van Willem de Vink.
In de Tienerbijbel staan maar
liefst
250
bijzondere,
spannende of mysterieuze
verhalen. Met aansprekende
illustraties die je meenemen
in het verhaal.
De
Tienerbijbel
onderscheidt
zich van kinderbijbels door
een compacte verteltrant en
veel extra’s zoals inleidingen,
landkaarten, portretten en
achtergronden.
Nog een laatste tip is het
mooi uitgegeven boek van
Tini Brugge en Vanessa van
Koppen over
‘De
rijke
wereld
van
kloosterkruiden’.
Zij
verbinden
de
eeuwenlange
kloostertraditie van koken met
kruiden met eenvoudige
aardse recepten: passend bij
het seizoen, gezond en lekker. Het boek bevat naast
inspirerende verhalen veel informatie over kruiden in
Nederland en België. De ‘smakelijke’ kleurenfoto’s van de
veertig gerechten maken het helemaal af.

Openingstijden
De BOEKSPOT is wekelijks op woensdagochtend open
tussen 10.00 en 11.30 tijdens het Open Huis en om de
week na de zondagmorgendienst in de grote zaal tussen
10.30 en 11.30.
Van harte welkom! (bestellen kan tussentijds altijd)
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)

Gebedsdienst om eenheid van christenen
Ieder jaar in januari wordt er een week van gebed
gehouden om eenheid van christenen wereldwijd. Dit jaar is
dat van 15-22 januari 2017.
Als Oecumenische Beraad Leimuiden en Rijnsaterwoude
willen we hier aandacht aan besteden
op vrijdag 20 januari
om 19.30 uur
in de Sint Jan de Doperkerk
te Leimuiden.
Wat voor ons als kerken van Leimuiden en Rijnsaterwoude
al heel gewoon is, is op andere plaatsen in de wereld
bepaald niet vanzelfsprekend.
Het thema van de viering is: Jouw hand mijn glimlach…
n.a.v. 2 Korintiërs 5:14-20 - Wat ons drijft is de liefde van
Christus.
Voorgangers: ds. Jelis Verschoof en Joost de Bruijn.
Muzikale medewerking Cock Zwaan, organist.
Na afloop van de viering is er koffie of thee in de Priester
Hendrikzaal.
Hartelijk welkom!

Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
27 jan.
31 jan.

mw. P. Rietdijk-Roodnat,
dr. Stapenseastraat 21,
2451 AC Leimuiden
mw. A. van Dijk-Spaan, Wilgenlaan 21,
2451 BZ Leimuiden

Uit de omgeving
Reïncarnatie, en de staat Israël gezien vanuit
het Jodendom
Op maandagavond 13 februari zal
Rabbijn Wim van Dijk uit
Amsterdam een lezing verzorgen
over “Reïncarnatie in de Thora”.
Op maandagavond 6 maart zal hij
ingaan op de “Verschillende
manieren om vanuit het Jodendom
de staat Israël te bekijken”.
Beide avonden worden gehouden in de Goede Herder
Kerk, ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen aan den Rijn.
Aanvang: 20.00 uur en de toegang bedraagt € 6,50
Namens de Werkgroep Kerk en Israël,
Eli Hoogendoorn
(0172-507686; eli.hoogendoorn@planet.nl)
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De OpWeggen in 2017
Nr
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

Uitgave
za 21-jan 17
za 04-feb 17
za 18-feb 17
za 11-mrt 17
za 25-mrt 17
za 08-apr 17
za 22-apr 17
za 06-mei 17
za 20-mei 17
za 03-jun 17
za 17-jun 17
za 08-jul 17
za 26-aug 17
za 09-sep 17
za 23-sep 17
za 07-okt 17
za 21-okt 17
za 04-nov 17
za 18-nov 17
za 02-dec 17
za 23-dec 17
za 13-jan 18
za 27-jan 18

Samenstelling
Hans
Wim
Mathilde
Paula
Hans
Wim
Mathilde (Meivakantie)
Paula
Hans
Wim
Mathilde
Hans (Schoolvakantie)
Paula
Wim
Mathilde
Paula
Hans
Wim
Mathilde
Paula
Hans
Wim
Mathilde

Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2016
Als Family Factory Leimuiden zijn we nu anderhalf jaar
bezig, en hebben we al veel leuke activiteiten
georganiseerd.
Op 5 januari werden we uitgenodigd voor de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Elk jaar worden een
aantal inwoners die zich belangeloos inzetten voor anderen
verkozen tot Vrijwilliger van het jaar, en de Family Factory
Leimuiden was genomineerd voor ‘Vrijwilligersorganisatie
van het jaar’. Met dank aan meerdere trouwe deelnemers
aan onze activiteiten, die ons hadden voorgedragen.
En tot onze eigen verbazing wonnen we ook nog!
De jury oordeelde: ‘Dit is nu echt de MAG
(maatschappelijke agenda) zoals de MAG bedoeld is.
Helemaal voor en door inwoners. Met vereende kracht op
eigen kracht. Prachtig!’
Het was een bijzondere ervaring, en met deze opsteker
gaan we enthousiast verder.
Op woensdag 25 januari is er op De Schakel weer koffieochtend voor ouders van basisschoolkinderen, met als
thema spraak- en taalontwikkeling bij kinderen.
Family Factory Leimuiden: Gerinda van der Weijden, Jorico
Notenboom, Cora Bloemsma, Carolien van Os
Op de foto wethouder Schoonderwoerd in het midden met
rechts Cora en Jorico.

EEN BRUILOFT IN KANA .
Op ze’kre dag was er in Kana
een bruiloft ,ook de Heer was daar.
Hij was genodigd met Maria,
ook zijn discipelen met haar.
Het feest ter ere van het bruidspaar,
was vreugdevol en goed op gang.
Maar onverwacht bleek , het is echt waar:
De wijn is op , waar ‘k naar verlang.
Het woord van Jezus moeder luidde :
Helaas ‘t ontbreekt ons nu aan wijn.
Maar Jezus zei dat ‘t niets beduide.
Tijd en problemen zijn aam Mij.
Mijn uur dat is nog niet gekomen.
Maria gaf daarop ‘t bevel :
Doe wat Hij zegt , ik heb vernomen:
Straks maakt Hij alle dingen wel .
De Heer zei : Vul zes stenen vaten
met water tot de bovenrand.
De leider kraag het in de gaten,
water werd wijn door Jezus hand.
Elk mens zal eerst de goede schenken,
maar U heeft haar voor ‘t laatst bewaard.
Water werd wijn op Jezus wenken.
Hij is ons aller loflied waard .
Ook heden wil de Heer ons geven,
blijdschap en liefde door zijn Geest.
Wil op zijn tijd in heel ons leven,
aanwezig zijn op ieder feest.
Met ‘t beste deel wil Hij gaan sluiten,
Hij komt ons daag’lijks tegemoet.
Komt laten wij ons dankbaar uiten,
met hart en stem : De Heer is goed !
Naar Johhannes 2 : 1 – 11
Melodie : Psalm 118
A.M.Peer
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Bijlage
Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 4e kwartaal 2016.
De bezoekersaantallen waren in het 4e kwartaal 2016 nagenoeg gelijk aan het 4e kwartaal 2015. Dit ondanks het feit dat er
één dienst minder was omdat 1e Kerstdag op een zondag viel. Op jaarbasis zijn de bezoekersaantallen iets gestegen ten
opzichte van 2015. Dit is een kentering ten opzichte van voorgaande jaren en nu hopen dat dit zich voortzet. De opbrengsten
van de Diaconie vielen tegen in het 4e kwartaal 2016 ten opzichte van 2015. Dit is, zoals u kunt zien aan de jaarlijkse
opbrengsten, een lijn die al een aantal jaren aan de gang is. Een positief punt was de opbrengst van de Senioren Kerstmiddag
(niet meegenomen in het overzicht), waar de opbrengst van € 281,60 verdubbeld is door de Diaconie en aan Actuele Nood is
overgemaakt. De opbrengsten voor de Erediensten waren het 4ekwartaal 2016 fors hoger ten opzichte van 2015.
Hoewel er één gewone zondagsdienst minder was, werd dit gecompenseerd door een huwelijksdienst. Een mooi resultaat.
Op jaarbasis gezien zijn de opbrengsten in 2016 gelijk aan 2015. Hoewel het niet op alle onderdelen een positief verhaal is,
willen we iedereen bedanken voor hun inzet en giften. We zijn er dankbaar en blij mee.
Met vriendelijk groet,
Ad de Quaasteniet en Wim Vonk
Collecten 4e kwartaal 2016
Diaconie
Datum
1e collecte bestemd voor
2-10-2016
130,35 PKN Kerk en Israel
9-10-2016
147,50 KIA project CARDS
16-10-2016
124,25 KIA Werelddiaconaat
23-10-2016
137,50 Plaatselijk jeugdwerk
30-10-2016
148,15 KIA Hervormingsdag
Totaal okt.
687,75
6-11-2016
187,72 De Vrolijkheid
13-11-2016
142,96 KIA Najaarszendingsweek
20-11-2016
170,55 Plaatselijke Vorming en Toerusting
25-11-2016
27-11-2016
140,50 PKN Missionair Werk en Kerkgroei
Totaal nov.
641,73
4-12-2016
114,33 PKN Pastoraat
11-12-2016
125,42 KIA Binnenlands Diaconaat
18-12-2016
82,97 De Sleutelbloem, Noorden
24-12-2016
290,35 Actuele nood
25-12-2016
279,88 KIA Kinderen in de knel
31-12-2016
61,05 Plaatselijk missionair werk
Totaal dec.
954,00
Totaal 4e kw.
2.283,48
Ter vergelijking 4e kwartaal 2015
oktober
626,50
november
861,20
december
1.082,54
Totaal 4e kw.
2.570,24

Kerkrentmeesters
Bezoekers
Erediensten
112,64
89
110,45
91
111,65
83
127,25
83
143,45
90
605,44
436
587,82 Dankstond
108
117,95
92
171,03
144
187,00 Huwelijk
nb
156,50
96
1.220,30
440
86,75
73
131,29
106
88,73
57
180,05
130
217,70
210
104,70
42
809,22
618
2.634,96
1494

436,26
996,84
806,49
2.239,59

322
506
658
1.486

7.104,53
7.118,02
6.831,94
7.189,96

4921
4812
4856
5132

Jaartotaal

2016
2015
2014
2013

7.431,00
7.723,85
7.896,71
8.453,12
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