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Kerkdiensten

‘De rechtvaardige zal leven uit zijn geloof…’
Habakuk 2:4b
Er is één ding waar wij vandaag de dag nauwelijks
meer zónder kunnen, en dat is het hebben van een
wachtwoord of een code.
Voor het opnemen van geld bij de geldautomaat, bij
internet-bankieren, om inzage te krijgen in je
pensioenfonds of energierekening - alleen met het
juiste wachtwoord kom je aan de benodigde
informatie.
En gelukkig: als je je code of wachtwoord vergeten
bent, kun je een nieuw wachtwoord aanvragen.
Zo kun je weer verder…
Maar: is er nu ook een geestelijk wachtwoord, om
verder te kunnen in je leven?
Om het vol te houden, met vertrouwen en goede
moed, ook als er allerlei moeiten op je levensweg
komen?
De profeet Habakuk leefde rond 600 voor Christus,
een donkere tijd.
Israël werd bedreigd door Babylonische benden, die
het land dreigden te plunderen.
Die vraag: het vol te kunnen houden, met
vertrouwen en goede moed, ondanks heel moeilijke
omstandigheden - die vraag kende Habakuk daarom
aan den lijve.
Habakuk worstelt in zijn kleine boekje met God, met
diens aanwezigheid, hij stelt God indringende vragen,
maar: hij haakt niet af.
Hij houdt het niet met God voor gezien, integendeel.
Hij blijft uitzien naar wat God hem antwoorden zal.
En dat gebeurt ook.
Hij krijgt een antwoord van de HEER zelf.
Een antwoord dat hij zelfs moet ingraveren, met een
ijzeren stift in steen, zodat het onuitwisbaar wordt en
iedereen het kan lezen, ook in een verre toekomst.
En dat antwoord luidt: ‘De rechtvaardige zal leven
door zijn geloof’.
Dat is zeg maar het wachtwoord dat Habakuk
meekrijgt om toch verder te kunnen.
Het woordje voor geloof dat hier wordt gebruikt kun
je ook weergeven met: geloofsvertrouwen of:
geloofsvolharding.
Ik dacht bij mijzelf: is dat wachtwoord dat Habakuk
voor zijn tijd en situatie kreeg ook niet voor ons allen
een mooi en moed gevend wachtwoord: ‘De
rechtvaardige zal door het geloof leven’?

Zondag 5 februari
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

5e zondag na Epifanie

Ds. J. Verschoof
Ineke Griffioen
KIA Werelddiaconaat (1)
Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Jelis Verschoof

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd
door Maartje en Bert de Vos

Zondag 12 februari
9.30 uur – Dorpskerk

6e zondag na Epifanie

Voorganger
Ouderling
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Ds. J. Verschoof
Clara de Ruiter
Plaatselijke Vorming & Toerusting
Erediensten (2)
Organist
Jaap van Muijden
KN-dienst
Gert Rietdijk
Tienerdienst Paul Smit
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 19 februari
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

7e zondag na Epifanie

Mw Pieta Landweer- de Hek

Er is veel in de geschiedenis, in de wereld van
vandaag dat ons ontmoedigen kan.
En er kunnen ook in je eigen leven dingen zijn die je
ontmoedigen en waar je mee worstelen kunt.
De HEER geeft ons dan een wachtwoord om toch
verder te kunnen, om te kunnen blijven leven:
geloofsvertrouwen, geloofsvolharding.
Maar dacht ik: geloofsvertrouwen van jezélf?
Stel je voor als het van ons eigen geloofsvertrouwen,
van onze eigen geloofsvolharding zou moeten
komen…
Maar je mag het vizier van je hart richten op het
geloofsvertrouwen, de geloofsvolharding van de
Rechtvaardige met een hoofdletter, Jezus Christus.
De Leidsman en de Voleinder van het geloof.
Hij gaat ons voor en is het ware wachtwoord op onze
tocht door ons leven, op onze gang door de
geschiedenis.
ds. Verschoof
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente:
Op het moment dat u deze Op Weg ontvangt ligt de eerste
maand van 2017 al weer achter ons. Het wordt ’s avonds
weer wat later donker en ’s ochtends weer wat eerder licht.
Krijgen wij nog wat winters weer of schuiven wij ongemerkt
door richting lente?
Graag weer wat berichtjes uit onze kerkelijke gemeente.

Gezongen Johannes-Passie:
Vanaf zondagavond 8 januari jl. wordt er door een
gemengd koor van rond de 70 mensen olv Theo van der
Hoorn enthousiast geoefend voor de moderne JohannesPassie van Piet van Midden (tekst) en Gerard van Amstel
(muziek). Vóór Pasen zal de Passie worden uitgevoerd in de
St. Jan (zaterdagavond 9 april), in de Woudse Dom
(zondagmiddag 10 april) en in de Dorpskerk Leimuiden
(Goede Vrijdagavond 14 april).

Rond de (kerk)diensten:
Vrijdag 20 januari jl. was er in de St. Jan een gebedsdienst
in het kader van de week van gebed voor de eenheid van
de Kerk. In deze dienst gingen Joost de Bruijn, kerkelijk
werker in Rijnsaterwoude, en ikzelf voor, en het ging in deze
viering over de verzoening van Christus die wij ontvangen
mogen en ook geroepen zijn elkaar door te geven. Een
mooie viering in oecumenische sfeer; jammer alleen dat de
opkomst niet heel groot was. Maar desondanks is het
opbouwend om elkaar als gelovigen van verschillende
kerkelijke tradities te ontmoeten en samen te bidden en te
zingen.
Zondag 29 januari vierden wij de maaltijd van de Heer, en
het thema was: de geestelijke sterking die wij mogen
ontvangen in brood en wijn voor onze innerlijke mens.
Zoals Paulus het schrijft aan de gemeente van Efese: in
brood en wijn worden wij ‘door de Geest met kracht
gesterkt in onze inwendige mens’ (Efeziërs 3:16).
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). Wij willen in deze dienst stil staan bij de rijke
betekenis van de doop, voor Manouk, en ook voor jezelf als
je gedoopt mag zijn. En naast de grote gave van de doop
staan wij in deze dienst ook stil bij de roeping die je door de
doop ontvangt. Allen hartelijk welkom.

Zieken:
Enkele leden van onze gemeente zijn ernstig ziek, en
hebben van de specialisten moeten horen dat die geen
behandelingsmogelijkheden meer zien die tot herstel
zouden kunnen leiden. Andere gemeenteleden hebben
chronische gezondheidsproblemen. Laten wij aan hen
denken en voor hen bidden om kracht en steun, dat zij de
nabijheid en trouw van de Heer mogen ervaren.

Medeleven:
Wij leven mee met Jacqueline en René de Rijk - Pul
(Kloofpad 63); op woensdag 25 januari jl. is de moeder van
Jacqueline, mevrouw Grady Pul - van Dijk op bijna 88jarige leeftijd in Voorschoten overleden. Zij woonde daar
sinds enkele jaren in een verpleegtehuis. De afscheidsdienst
en dankdienst voor haar leven heeft maandag 30 januari jl.
plaatsgevonden in de Dorpskerk te Leimuiden. Veel kracht
en sterkte voor de familie.

Permanente Educatie:
In het kader van de permanente educatie ben ik binnenkort
een week voor studie afwezig, en wel van maandag 20 t/m
zaterdag 25 februari as.. Het Bijbelproject ‘In twee jaar de
Bijbel door’ blijkt heel wat vragen op te roepen met name
rond het Oude Testament. Daarom hoop ik deze
studieweek in ‘De Hezenberg’ te Hattem twee boeken te
bestuderen van dr. H.G.L. Peels, hoogleraar Oude
Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, t.w.
‘God en geweld in het Oude Testament’ (Apeldoorn 2007)
en ‘Wie is als Gij? - Schaduwkanten van het
oudtestamentische Godsbeeld’ (Zoetermeer 2007). Mocht
zich iets voordoen, kunt u contact opnemen met uw
wijkouderling, de voorzitter van de kerkenraad of de scriba.

Project: ‘In twee jaar de Bijbel door’:
Het project is nu ruim een maand bezig en ik hoor van heel
wat mensen dat zij met veel inzet bezig zijn met het volgen
van het rooster. Het kost wel de nodige trouw en dicipline,
maar het brengt ook veel.
Als U zich nog wilt opgeven voor de groepsaccount die is
aangemaakt, waarin u aanvullende informatie ontvangt
over Bijbelboeken die aan de beurt zijn etc., stuurt u mij dan
graag
nog
even
een
mailtje:

ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl

Zondag 12 februari 11.00 u. is er in ‘De Ontmoeting’ de
eerste bijeenkomst voor iedereen die aan het project
meedoet. Wij hopen elkaar te ontmoeten om van elkaar te
horen hoe het tot nu toe gegaan is, wat de eerste indrukken
zijn, zijn er vragen waar je tegenaan loopt, voor een stukje
onderlinge bemoediging etc.. U allen van harte welkom!
Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet
en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Op Weg 353

blad 3 van 6

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie
Terugblik dienst 22 januari
De dienst van 22 januari met Bram van Dijke van
Mensenkinderen was inspirerend en bemoedigend. In de
presentatie na de dienst heeft Bram van Dijke laten zien
wat Mensenkinderen voor arme mensen in Moldavië kan
doen en wat voor positief effect dat heeft. De opbrengst
van de collecte was € 300,-- en zal door de diaconie
worden verdubbeld. Dit komt ten goede aan Moldavië –
een jaar lang voedsel voor ouderen. Bram van Dijke heeft
zijn preek- en reiskosten ook voor dit doel beschikbaar
gesteld.
Meer
informatie
vindt
u
op
www.mensenkinderen.nl.

Collecte 5 februari Werelddiaconaat
Op 5 februari is de collecte bestemd voor het
werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staat het
werk van Swantara voor nootmuskaatboeren op de NoordMolukken. Nootmuskaat is
een
belangrijke
inkomstenbron
op
de
Noord-Molukken
in
Indonesië. Boeren hebben
echter moeite om goede
kwaliteit nootmuskaat te
leveren. Daardoor verdienen
ze weinig. Meer dan de helft
van de bevolking op de
Noord-Molukken leeft van
de opbrengsten van de
nootmuskaatoogst. De vraag
naar
de
specerij
is
wereldwijd hoog. Vanwege
problemen met een schimmel hebben de boeren echter
moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren.
Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs
voor hun oogst. Door trainingen te volgen bij Swantara,
partnerorganisatie van Kerk in Actie, leren de boeren hoe ze
een betere kwaliteit kunnen leveren. Bovendien werken ze
samen in coöperaties, waardoor ze sterker staan. Hun
inkomsten verbeteren merkbaar.

Collecte 12 februari Plaatselijke vorming en
toerusting
Op 12 februari collecteren we voor de plaatselijke vorming
en toerusting en wordt besteed aan het organiseren van
bijbelgesprekskringen en andere cursussen die worden
georganiseerd binnen onze gemeente. U kunt hier
regelmatig over lezen in Op Weg.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

DE RUST IN GOD
“Rust mijn ziel , uw God is Koning “,
komt in ‘t liedboek niet meer voor.
Ging daarmee uit menige woning
de rust in God er ook vandoor ?
Niet omdat het lied verdween
gaat de rust in God verloren.
Maar door ‘t jagen en jachten heen
schijnt men die rust te gaan verstoren.
Wie wat bereiken wil in onze maatschappij
moet heel veel leren en zijn weetje weten.
Vaak kan men er op de tenen nog niet bij,
dus “rustig aan” kan men gerust vergeten .
We worden steeds door onrust voortgedreven.
De zenuwen krijgen vaak de overhand.
We slikken pillen en rust wordt voorgeschreven,
want tegen onrust is geen zinnig mens bestand.
We hoeven poeders en medicijnen niet te vrezen,
veel eerder zullen we dankbaar moeten zijn,
voor alle middelen die ons kunnen genezen
van overspannen toestand en van pijn.
De grote Meester van de medicijnen,
gaat ook vandaag nog steeds als dokter rond.
En als geen ander kent Hij al de zijnen,
terwijl Hij bovendien zijn Heil’ge Geest ons zond.
Het grote medicijn , de Heilige Geest,
werkt echt bevrijdend op en in ons leven.
Het is een medicijn dat werkelijk geneest,
en die genezing wil Hij graag aan ieder geven .
Ons hart dat is onrustig Heer,
tot dat het vindt de rust in U o God.
Kom met uw Geest en breng een keer
in ons zo hoogst angstvallig lot.
In het liedboek , wel of niet,
‘t komt er eigenlijk niet op aan.
Als we maar weten dat Hij ons ziet,
Die onderweg steeds met ons mee wil gaan.
A. M. Peer
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29 januari t/m 4 februari 2017
Genesis 37
Matteüs 12:46-50
Genesis 38
Matteüs 13:1-9
Genesis 39
Matteüs 13:10-23
Genesis 40,41
Matteüs 13:24-43
Genesis 42
Matteüs 13:44-52
Genesis 43
Matteüs 13:53-58
Genesis 44
Matteüs 14:1-12
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5 t/m 11 februari 2017
Genesis 45
Matteüs 14:13-21
Genesis 46:1-47:12
Matteüs 14:22-36
Genesis 47:13-48:22 Matteüs 15:1-20
Genesis 49 en 50
Matteüs 15:21-39
Exodus 1:1-2:22
Matteüs 16:1-12
Exodus 2:23-4:17
Matteüs 16:13-28
Exodus 4:18-31
Matteüs 17:1-13

Wk 7
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12 t/m 18 februari 2017
Exodus 5:1-6:12
Matteüs 17:14-23
Exodus 6:13-7:13
Matteüs 17:24-18:11
Exodus 7:14-8:32
Matteüs 18:12-20
Exodus 9
Matteüs 18:21-35
Exodus 10
Matteüs 19:1-15
Exodus 11:1-12:28
Matteüs 19:16-30
Exodus 12:29-13:16
Matteüs 20:1-16

Berichten van het Missionair Team
Missionair nieuws
U kunt via de Boekspot de nieuwe 40dagentijdkalender
‘Sterk en dapper’ van de PKN
bestellen
of
het
50dagenboekje in overvloed
en overgave van voormalig
scriba Arjan Plaisier.
De intekenlijst ligt de
komende 2 weken in de
Boekspot. De bestelling bij
de webwinkel van de PKN
wordt i.v.m. de levertijd
zaterdag
18
februari
verzonden.

Veertigdagentijd
'Kalender voor verdieping' is de ondertitel bij de
veertigdagentijdkalender 2017 die aansluit bij het thema
van de 40dagentijdcampagne ‘Sterk en dapper’. De
kalender bevat veel meditatief materiaal in de vorm van
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gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg. Voor elke
dag op weg naar Pasen een stukje bezinning (Prijs 4,25).

Vijftig dagen in overvloed en overgave - Pasen,
Pinksteren
Vijftig citaten uit het boek
'Overvloed en overgave' van
Arjan Plaisier in de vorm van
een dagboek, met liederen,
bijbelteksten,
bezinningsvragen
en
gebedssuggesties. Geschikt als
persoonlijk dagboek, maar ook
voor
bijvoorbeeld
vergaderopeningen
of
geloofsgesprekken in kleine
kring. Luxe uitgave met leeslint. Prijs € 6,95.

Filmavond 2 maart ‘45 Years’
Op donderdagavond 2 maart is de 3e filmavond van het
seizoen (vanwege de voorjaarsvakantie een week later dan
normaal). Op de 2e filmavond is ‘Een man die Ove heet’
gedraaid. Op de 3e filmavond is 45 Years te zien. Het is
een film uit 2015 van regisseur Andrew Haigh.
Met 45 Years richt
de regisseur zich op
het leven van een
ouder Brits echtpaar.
Kate
en
Geoff
Mercer (bekroonde
rollen voor Charlotte
Rampling en Tom
Courtenay),
bevinden zich in een
fase waarin het
leven
is
uitgekristalliseerd:
gepensioneerd, geen kinderen, enkel nog oude
vriendschappen. Hun 45-jarige huwelijksfeest is op komst
en vraagt aandacht - wel of niet Happy Together van The
Turtles op de muzieklijst van de dj?
En dan ontwricht het verleden het nu. Zestig jaar nadat een
vriendin van Geoff tijdens een wandeltocht in een Zwitserse
gletsjerspleet is verdwenen, schuift haar lichaam
tevoorschijn onder het terugwijkend ijs. Katya heette ze, en
dat de vrouw mogelijk meer betekende dan vermoed,
wordt allereerst duidelijk aan Geoffs lichaamstaal.
45 Years stelt essentiële vragen over de levenslange
verbintenis tussen twee mensen, die elkaar naar nu blijkt
níét ten diepste kennen. Wat zegt dat?
Aanvang 19.45 uur. Zaal open: 19.30 uur.
Entree: 5 euro (incl. consumpties). Organisatie: missionair
team, info: tel. 701081.
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Prof. Kees van der Kooi schreef vorig jaar in dagblad Trouw:

“Het zien van goede films maakt je vindingrijk en creatief.
In goede films komen de grote thema’s aan de orde:
verlangen, wanhoop en schuld. Het neemt je mee en het
maakt dingen los. Het helpt mij en mijn vrouw om in
gesprek te raken en aan dingen te ‘voelen”.

Johannes muziekproject

Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
06 febr.

Zondag 5 maart 16.30 – 17.30 uur: speciale bijeenkomst
met dominee en tekstschrijver Piet van Midden over het
verhaal achter de muziek van Johannes...
Johannes heeft dit evangelie geschreven voor de mensen
om hem heen. Het was eind 1e eeuw een tijd waarin de
eerste christenvervolgingen begonnen en waarin de eerste
gemeentes werden overvallen door verraad.

07 febr.

Verraad
Verraad door de Judassen in de samenleving of mensen die
afhaakten, de Petrussen die ontkenden dat ze er bij
hoorden. In die tijd schreef Johannes het vierde boek van
het Nieuwe Testament. Hij schreef het boek, waarschijnlijk
vanuit Efeze, om de mensen te bemoedigen. De mensen
twijfelden.

17 febr.

Messias?
Was Jezus nou echt de Messias? We zeggen wel dat Hij de
Koning van de wereld is, maar hoe zien we dat dan? Als Hij
de Messias is gaan er overal nog mensen dood en hoe zit
dat dan? Al die vragen die in de tijd van Johannes gesteld
werden, zijn nog actueel. Hoe kan Jezus verandering
brengen in een wereld waarin mensen het af laten weten,
ziektes voorkomen en waar onrecht is? En, wat vraagt Jezus
van ons in het evangelie van Johannes?
De lezing is georganiseerd om de
inhoud
van
het
Johannes
evangelie goed in beeld te krijgen.
Het belooft een boeiende
bijeenkomst te worden waarin
iedereen van harte welkom is!
Aanvang 16.30 uur in De
Ontmoeting. De koffie staat klaar
vanaf 16.00 uur.
De uitvoeringsdata van de
Johannes staan elders in Op Weg.
Kaarten zijn vanaf half maart
verkrijgbaar (in de volgende Op Weg kunt u meer hierover
lezen).
Met een hartelijke groet van het missionair team
(Jeannette, Eric en Petra).

Als je graag een brug wil zijn tussen mensen, moet je eraan
wennen dat er over je heen gelopen wordt.
Een citaat uit 95 speldenprikken
(Een uitgave van de PKN met teksten van Rikkert
Zuiderveld)

Mw. J. de Bruijn-de Cloe,
Oosterweg 10, 2451 VT Leimuiden
Mw. W.C. van Hooidonk-Lodder,
Peppelhof 13, 2451 CT Leimuiden
Dhr. W. van der Burg,
Kastanjelaan 16, 2451 BX Leimuiden
Dhr. P.J. Meijer,
Molenkade 3a, 2451 AZ Leimuiden
Dhr. J. Zijlstra,
Lijsterbeslaan 33, 2451 BM Leimuiden
Mw. H.C. Balder-Dijkgraaf,
Dorpsstraat 2, 2451 AR Leimuiden

09 febr.
17 febr.
17 febr.

Overige berichten
Gebedssamenkomst.
Op vrijdag 3 februari 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, dan 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.

Op Weg 354
Let op, de komende Op Weg 354 geldt voor 3 weken in
plaats van de normale 2 weken, dit in verband met de
voorjaarsvakantie

Agenda

03 febr.
12 febr.
02 mrt.
05 mrt.

Gebedssamenkomst aanvang 19.30 in De
Ontmoeting
Eerste bijeenkomst Project: ‘In twee jaar
de Bijbel door’, 11.00 in De Ontmoeting
Filmavond ‘45 Years’, 19.45 in De
Ontmoeting
16.30 – 17.30 uur: bijeenkomst met
dominee en tekstschrijver Piet van Midden
over het verhaal achter de muziek van
Johannes in De Ontmoeting

Op Weg 353
Uitzonderlijk
januari jl.
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Dorpskerkconcert

zondag

29

Leimuiden. Bij het tweede dorpskerkconcert van dit seizoen
is het publiek op een wel heel hoog spelniveau getrakteerd.
Het Mozaïekkwartet bestaande uit, klarinet, hoorn,
trombone en contrabas, verraste het publiek keer op keer.
Niet alleen met het verzorgde spelen, en de perfecte
samenklank, maar zeker ook met de repertoirekeus en
theatrale effecten. Zo kozen zij ervoor om bij een stuk zo

zijn boeiende toelichtingen en kleurrijke spel het
aandachtige publiek door een groot deel van de historie
van de gitaar.
Het enthousiaste gehoor weet dat te waarderen, zeker toen
aan het einde van de middag blazers en gitaar samen in een
Spaans getint stuk nog extra uitpakten.
Een staande ovatie kon niet uitblijven en na afloop werd er
in de Ontmoeting nog lang enthousiast over dit concert
gesproken.
Het volgende en laatste concert van dit seizoen is op 12
maart, dan spelen het Monward strijktrio en de harpiste
Sophie van Dijk. De laatste is opnieuw gevraagd te komen
spelen nadat haar optreden vorig jaar zó enthousiast
ontvangen werd.
Vriendelijk groet,
Namens het Comité Dorpskerkconcerten Leimuiden
Leen Overbeek

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

ver mogelijk van elkaar verwijderd te spelen om zo de
complete kerk met hun muziek te vullen. Bovendien kende
het programma gewaagde keuzes met muziek van de
hedendaagse Letse componist Arvo Pärt en de Trois
Chansons van Claude Debussy. Voor het publiek was direct
duidelijk dat hier op heel hoog niveau gemusiceerd werd.
Dat gold ook voor Martin Boek, die ook al eerdere
concerten in deze reeks zijn medewerking verleende en
steeds pareltjes uit de vooral Spaanse en Cubaanse
gitaarmuziek wist voor te schotelen. Ook nu voerde hij met

Kerkelijk overgeschreven
Fam. P. Roos (Vriezekoop 38) naar de Hervormde
gemeente te Aarlanderveen

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
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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)

