Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Gesloten deur of open einde
Jezus zei tegen Martha: ‘Ik ben de opstanding en het
leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij
sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal in
eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?’
Johannes 11:25, 25
Aan het einde van ‘The Passion’ in Amersfoort op 24
maart 2016 zong Ellen ten Damme het lied: ‘Open
einde’.
In dit lied zingt ze van het overlijden van haar
geliefde, het kán toch niet waar zijn dat met diens
dood de deur voor eeuwig in het slot valt?
Of toch wel?
En dan zingt zij:
Want ik hou zo van jou
Misschien is het niet waar.
Zwaait opeens die deur weer open
en natuurlijk sta jij daar!
Want ik hou zo van jou!
Afscheid nam ik niet.
En het einde blijft nu open
zoals jij het achter liet.
Een vind ik bijzonder en gevoelig lied, via de
computer op Youtube kun je het beluisteren.
Helaas: steeds weer worden wij in onze wereld, en
ook in ons eigen leven geconfronteerd met de
gesloten deur van de dood.
Ís dat het dan?
Leven en sterven en daarna?
Of is er voor ons leven dat in de dood gevangen is
toch ‘een open einde’?
Vanuit óns gezien niet.
Vanuit óns gezien is de dood een gesloten deur.
Maar dan mogen wij luisteren naar Jezus.
Hij zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in
Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder
die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet
sterven.’
Jezus is gestorven.
Op Goede Vrijdag gedenken wij dat.
Gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in het
rijk van de dood…
Het leek alsof de dood het laatste woord had: een
gesloten deur.
Maar het werd - door Gods kracht en werk - een
open einde!
Een einde vol van toekomst!
Jezus stond op uit de dood.
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Kerkdiensten
Zondag 9 april
9.30 uur – Dorpskerk

6e van de 40 dagen

Voorganger
Ouderling
Collecten

Dhr. Piet Ravensbergen
Piet de Bock
40 dagentijd KIA (1)
Erediensten (2)
Organist
Jaap van Muijden
KN-dienst
Jorico Notenboom
Tienerdienst Paul Smit
Er is koffiedrinken in de kloostergang

Donderdag 13 april
Witte donderdag, viering Heilig Avondmaal

19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist

Ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
Stichting de Vrolijkheid (1)
Erediensten (2)
Lennard Esveld

Vrijdag 14 april
Goede vrijdag

Geen kerkdienst ivm. Johannes Passie
Zaterdag 15 april

Stille zaterdag

19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Organist

Dhr. J. Schoenmaker
Ineke Griffioen
Lennard Esveld

Zondag 16 april

1e Paasdag

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

Ds. J. Verschoof
Jorico Notenboom
PKN Jeugdwerk (1)
Erediensten (2)
Marc Koning
Jelis Verschoof jr.

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, wat wordt
verzorgd door Wilma en Ad de Quaasteniet

Zondag 23 april
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

2e zondag van Pasen

Ds M.van der Zwaag - de Haan
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Dat mogen wij op het komende Paasfeest vieren,
wereldwijd.
En Jezus is niet uit de dood opgestaan als Eenling.
Maar als Eersteling - dat betekent: waar er Één is,
mogen er meer volgen…
Iedereen die in Jezus, de opstanding en het leven iedereen die in Hem gelooft, Hem navolgen wil, mag
erop vertrouwen: als ik sterf, dan is er geen geslote

Vanuit de pastorie,

deur, maar met Hem, met Jezus is ook voor mij een
open einde.
Door de dood heen mag ik zijn bij Hem.
Dát is Paasfeest.
En dan is er ook voor ons de vraag die Jezus aan
Martha stelde: ‘Geloof je dat?
ds. Verschoof

ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente
Met het zicht op Goede Vrijdag en Pasen breng ik u en jou
graag weer even op de hoogte van een aantal
wederwaardigheden in onze gemeente.

Moderne Johannes Passie:
Na vanaf zondagavond 8 januari jl. elke zondagavond van
19.00 - 21.00 u. te hebben geoefend en te hebben
gestudeerd is het nu zover: DV zaterdagavond 8 april as. is
de eerste uitvoering van de moderne Johannes-Passie van
een gelegenheidskoor en een muziekensemble olv Theo van
der Hoorn, en wel 20.00 u. in de St. Jan te Leimuiden;
daarna is er een uitvoering zondag 9 april 15.00 u. in de
Woudse Dom te Rijnsaterwoude, en tenslotte op Goede
Vrijdag 14 april 20.00 u. in de Dorpskerk van Leimuiden.
Heel mooi is zo de verbinding van de drie kerken, en de
verbinding met allerlei zangers en zangeressen uit onze
dorpen en uit onze drie kerken en uit de regio. En niet te
vergeten alle hulptroepen, koffiezetters, podiumbouwers
etc. etc.! Samen mogen wij zo luisteren, op een
actualiserende manier, naar de weg die onze Heer gegaan is
tot ons aller heil.
Meer over de Johannes Passie leest u elders in deze Op
Weg.

Bij de diensten:
In de afgelopen weken hebben wij het oecumenisch
leesrooster volgend geluisterd naar verhalen uit het
Johannes-evangelie. Mooi dat wij dat ook konden doen in
gemeenschappelijkheid met de kindernevendienst, de
liturgische bloemengroep en gebedsbijdragen vanuit de
diaconie. Zo vormen de diensten steeds een mooi geheel.

Zondag 9 april hoopt voor te gaan Piet Ravensbergen. In
2014 heeft Piet voor zijn studie theologie aan de
Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam (PThU)
gedurende een aantal maanden in het kader van zijn
masterfase een aantal werkzaamheden bij ons verricht.
Mooi dat Piet hier zo nog een keer komt voorgaan. Deze
zondag begint ook de ‘Stille Week’ - de laatste week van de
40-dagentijd waarin wij in het bijzonder stilstaan bij de
laatste dagen van Jezus aardse leven, voor zijn dood op
Golgotha en opstanding uit de dood op het Paasfeest.

Witte Donderdag 13 april viering Heilig Avondmaal:

Deze donderdag vieren wij na een korte overdenking de
maaltijd van de Heer, die Hij zelf op deze gedenkwaardige
avond heeft ingesteld. De dienst begint 19.30 u..

Goede Vrijdag 14 april de Johannes Passie:
Deze avond is er 20.00 u. de Johannes Passie. De kerkzaal
zelf is vol, maar er is nog wel gelegenheid om de Passie te
volgen op een groot beeldscherm in ‘De Ontmoeting’.

Stille Zaterdag 15 april:
Om 19.30 is er een viering, geleid door Jan Schoenmaker
en andere gemeenteleden. Zo gaan wij op naar het
Paasfeest.

Paasmorgen zondag 16 april:
Wij hopen elkaar te ontmoeten, in de kerk en in
verbondenheid met gemeenteleden thuis, in de
Paasochtenddienst die begint om 09.30 u.. Medewerking
in deze dienst wordt verleend door het koor ‘Voices of Bliss’
uit Woubrugge. Wij hopen op een gezegende dienst waarin
wij de opstanding van de Heer mogen gedenken en vieren.

Paaszingen:
Net als vorige jaren is er om eerste Paasmorgen 09.00 u.
Paaszingen op de begraafplaats achter de Dorpskerk: wij
zingen enkele Paasliederen, horen staande te midden van
de graven het Paasevangelie en danken en loven de
opgestane Heer in ons gebed. Altijd weer een heel mooi
moment, waarbij ook jij en u van harte welkom zijn.

Huwelijksjubileum:
Op DV woensdag 12 april hopen Bert en Maartje de Vos Jansen (Leidsevaart 19, 2465 BD Rijnsaterwoude ) 50 jaar
getrouwd te zijn. Wij wensen jullie een heel mooie dag toe
en nog vele goede en gelukkige jaren onder de rijke zegen
van Hem die onze wegen leidt.

Zieken:
Ik noem van gemeenteleden die moeten worden
opgenomen Roelof Niemeijer (Drechtlaan 6). Hij is vrijdag
31 maart jl. aan zijn hart geopereerd en heeft in het LUMC
een nieuwe hartklep gekregen. Op dit moment van
schrijven (maandag 3 april) heb ik net van zijn vrouw Ina
gehoord dat de operatie goed verlopen is en dat hij
vandaag zelfs al naar huis mag. Fijn dat te horen en goed
herstel Roelof.
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Maartje de Vos - Jansen (Leidsevaartlaan 19
Rijnsaterwoude) is dinsdag 21 maart geopereerd aan een
nieuwe rechterheup. De operatie is goed verlopen, Maartje
kon weer naar huis en is nu bezig met een periode van 6
weken revalidatie.
Co Treur - Peters (dr. Stapenseastraat 33a) is
zondagmiddag 2 april jl. gevallen en heeft daarbij haar
linkerbovenarm gebroken. Zij zal daarom voor een tijd naar
de Aarhoeve in Langeraar moeten voor zorg, en herstel.
Dinsdag 4 april gaat zij er heen. Heel veel sterkte Co van
ons allen en wij hopen dat de breuk door rust toch
geleidelijk weer mag herstellen. Het tijdelijke adres van Co
Treur m.i.v. 4 april: Zorglocatie Aarhoeve, J.M. Halkesstraat
33, 2461 RT Ter Aar.
Alle zieken, ook de chronisch zieken en hun familie om hen
heen, veel sterkte en waar mogelijk een goed herstel.
Hennie Borst - Bliek (Van Woudeweg 2 Woubrugge) moest
kort geleden voor een derde keer in korte periode in het
Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp worden opgenomen. Het
werd steeds meer duidelijk dat het einde van haar aardse
weg in zich kwam. Op vrijdag 31 maart jl. is zij gestorven.
Als u deze Op Weg leest, heeft de uitvaartdienst al
plaatsgevonden. Wij zijn dankbaar voor wie zr. Hennie
Borst - Bliek in het midden van onze gemeente is geweest.
In het volgende nummer van Op Weg volgt een ‘In
memoriam’.

regio met dit project meedoen! Na dit gemeentenieuws
weer het vervolg van het leesrooster.

Paulusreis Malta:
Van maandag 24 april t/m maandag 1 mei hopen wij met
39 mensen een Paulusreis te maken naar Malta. In
Handelingen 27 en 28 lezen wij hoe de apostel Paulus en
de zijnen schipbreuk leden op het eiland Malta en daar
buitengewoon gastvrij ontvangen werden. Paulus heeft er
drie maanden verbleven, voordat de reis verder ging naar
Rome. Wij hopen op Malta zijn sporen te volgen. Mocht
zich in deze periode iets voordoen, kunt u contact opnemen
met uwe wijkouderling of met de voorzitter van de
kerkenraad.
Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet
en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Bijbelleesrooster 2017
Week 15

9 t/m 15 april 2017

zo

Leviticus 26

Psalm 23

ma

Leviticus 27

Psalm 24

di

Numeri 1

Psalm 25

wo

Numeri 2

Psalm 26

Medeleven:

do

Numeri 3

Psalm 27

Op donderdag 23 maart jl. is gestorven Trudy van der
Kemp - Smilde (voorheen Acacialaan 28). Trudy van der
Kemp - Smilde is jaren hartelijk verbonden geweest met
onze kerkelijke gemeente en heeft onze gemeente ook
gediend in het ambt van ouderling. Ook was zij jaren lid van
een Gemeente-Groei-Groep. In 2012, na het overlijden
van haar partner Kees van Berkel, is zij verhuisd naar
Alphen aan den Rijn. Maar ook daar bleef zij verbonden
met onze gemeente en wij met haar. Wij gedenken haar
met dankbaarheid. Veel sterkte en steun toegewenst aan
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Wij leven ook mee met de familie Blom: op donderdag 30
maart jl. is overleden Bep Blom - Stuijfzand (Peppelhof 19)
in de leeftijd van 90 jaar. Op dinsdag 4 april vindt een
afscheidsplechtigheid plaats in onze Dorpskerk. Velen
hebben Bep Blom gekend, en kennen haar kinderen en hun
gezinnen hier in Leimuiden. Wij wensen hen allen veel
sterkte toe.

vr

Numeri 4

Psalm 28

za

Numeri 5

Psalm 29

Week 16
zo

16 t/m 22 april 2017
Numeri 6:1-21
Psalm 30

ma

Numeri 6:22-27

Psalm 31

di

Numeri 7

Psalm 32

wo

Numeri 8

Psalm 33

do

Numeri 9

Psalm 34

vr

Numeri 10

Psalm 35

za

Numeri 11

Psalm 36

Bijbelleesproject:
Zondag 2 april jl. was er na de ochtenddienst weer een
bijeenkomst in het kader van het Bijbelleesproject ‘In twee
jaar de Bijbel door’. Er was een korte inleiding over het
beeld van God in het Oude Testament en in het Nieuwe
Testament. Wij zagen dat - bij allerlei accentverschillen - er
toch een diepe en onverbrekelijke eenheid is tussen het
Oude en het Nieuwe Testament. Na de inleiding was er nog
een levendige uitwisseling van leeservaringen in kleiner
groepjes. Geweldig dat zoveel mensen uit ons dorp en de

Week 17

23 t/m 29 april 2017

zo

Numeri 12

Psalm 37

ma

Numeri 13

Psalm 38

di

Numeri 15

Psalm 39

wo

Numeri 16

Psalm 40

do

Numeri 17

Psalm 41

vr

Numeri 18

Marcus 1:1-15

za

Numeri 19

Marcus 1:16-20
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Kerkelijk Nieuws

PALMPASEN
Zie naar het veulen waar Jezus op rijdt.
Let ook op het volk , dat daar aandacht aan wijdt.
Het spreid hun kleren zomaar op de grond,
en zwaait met palmtakken juichend in ‘t rond.
Helaas , wat een contrast , reeds binnen een week,
laat dat zelfde volk Hem geheel in de steek.
Jezus als Koning naar Jeruzalem gegaan,
komt plotseling geheel in zijn eentje te staan.
Als we het één met het ander gaan vergelijken,
moeten we verder als onze neus lang is, kijken.
Daarom behoren we voor we weer verder gaan,
bij het wachtwoord “WAAK “ even stil te staan.
Bid elke dag en hou Gods Woord in de gaten,
want voor we het weten , hebben ook wij Hem verlaten.
Let op de haan , boven op menige kerk.
Doe het in Gods naam , bid en werk !
Let ook in het bijzonder op mensen om u heen,
de zieken en bedroefden , soms heel alleen .
Bid om de komst van de Zoon van God,
en denk aan het zegenrijke werk van het liefdesgebod .
Hosanna! gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer!
Volg Hem in uw leven en leef tot Zijn eer !
Let op het Kruis , het symbool van de Kerk.
Zie dankend op Jezus en Zijn volbrachte werk.
A.M. Peer

levensonderhoud kunnen voorzien. The Leprosy Mission
International (TLMI) zet zich in voor gehandicapten. Zij
krijgen vakonderwijs of microkredieten om een eigen
bedrijfje te beginnen. TLMI probeert ook werkplekken te
creëren bij grotere bedrijven, werkplaatsen en markten en
biedt daarnaast medische zorg. Kinderen met handicaps
krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer
kansen hebben om aan de slag te komen.

Collecte 13 april Stichting de Vrolijkheid
Op 13 april is de avondmaalscollecte voor Stichting de
Vrolijkheid. De mensen van Stichting 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.

Collecte 16 april PKN Jeugdwerk
Op 16 april is de collecte bestemd voor PKN jeugdwerk.
Met Pasen werd Hij toch geboren in een kribbe, of wacht…
ging Hij toen niet dood?’ ‘Dood is dood, hierna is het
voorbij.’
Volgens
Nelleke,
werkzaam
bij
JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, is dit hoe veel
jongeren tegen Pasen aankijken. Nelleke helpt kerken om
de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan jongeren.
Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van
geloven opeens getriggerd kunnen worden door verhalen
uit de Bijbel. Nelleke: “Jongeren hebben het recht om de
kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er een
God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn.” Daar
maken Nelleke en JOP zich sterk voor! Helpt u mee?
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van de Diaconie
Collecte 9 april Steun mensen
met een handicap in Myanmar
Op 9 april, de laatste zondag van de
40dagentijd, collecteren we voor
mensen met een handicap in Myanmar. In Myanmar
(Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn,
nauwelijks
toegang
tot
onderwijs, zorg
en werk. Toch
is meer dan
vijftig procent
van hen in
principe in staat
om te werken
en zouden ze in
hun
eigen

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Ontvangen gift
Het College van Kerkrentmeesters ontving, via Ineke
Griffioen, een gift van ieder € 20, bestemd voor de
onkosten van ons kerkblad Op Weg. Namens de
kerkrentmeesters onze hartelijke dank daarvoor!
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet
(penningmeester CvK)
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Berichten van de Kindernevendienst
40-dagentijd-Paasproject kindernevendienst

Op weg naar Pasen
STILLE WEEK

Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het
Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze
periode horen leven we toe naar dat Licht dat met Pasen
ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars voor de
kindernevendienst met symbolen uit de verhalen. In de kerk
zingen we een projectlied met elke week een ander couplet
passend bij het verhaal.

Zondag 9 april

Wie is jouw held?

Met Palmzondag begint de Goede Week. Aan het begin
van de liturgie
vieren we nog
de feestelijke
intocht
van
Jezus
in
Jeruzalem.
Maar
het
feest is snel
over.
De
stemming slaat ook tijdens de Palmzondagviering totaal om
wanneer we het verhaal van Jezus' lijden lezen.
In de kindernevendienst maken we deze omslag niet, maar
verdiepen we ons in het verschijnsel heldenverering.
De kinderen hebben vast iemand die ze bewonderen, waar
ze op zouden willen lijken. Ze zijn fan van iemand, een
sporter, een popster of misschien wel van Jezus.
Zo keken de mensen tijdens de intocht in Jeruzalem ook
naar Jezus: Hij was hun held en ze juichten Hem toe!

Zondag 16 April

Pasen is weerzien!

Na de Veertigdagentijd is
nu
het
paasfeest
aangebroken. We vieren
de
opstanding
van
Christus. We lezen deze
morgen hoe de vrouwen
bij
het
lege
graf
aankomen en de schrik
hen om het hart slaat.
Maar hun ontzetting
slaat om in blijdschap
wanneer ze daarna ook Jezus zelf zien. Pasen betekent dat
het leven doorgaat, dat er toekomst is. Daarom is het feest
en wensen we elkaar een vrolijk Pasen!
Deze eerste zondag van Pasen gaan we met de kinderen op
zoek naar de vreugde van het ‘weerzien’. Opstaan uit de
dood is moeilijk te begrijpen en roept veel vragen op. Maar
de vreugde van het weerzien kennen we allemaal. Mogen
we de opstanding van Christus in dit licht zien?
Namens de kindernevendienstcommissie,
Jorico Notenboom

Het voorjaar bloeit, de knoppen breken
en bloesems geven taal en teken
De vogels zingen. God wat is dit mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.
Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.
De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte, naakte huid.
Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.
Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei en verrijzenis.
Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.

Jaap Zijlstra, ‘Wij hebben de zon’, 1979

Overige berichten
Johannes Passie
Dit weekend gaat het dan eindelijk gebeuren. Na
wekenlang te hebben gerepeteerd kunt u getuigen zijn van
een muzikaal spektakel, vergelijkbaar met vier jaar geleden,
de Johannes Passie.
Dit alles wederom onder de bezielende leiding van Theo
van der Hoorn.
St. Jan – 8 april om 20.00 uur
Hiervoor zijn nog voldoende kaarten beschikbaar via de
Gemakswinkel of bij André van Zon (Verlaat 31).
Woudse Dom – 9 april om 15.00 uur
Hiervoor zijn nog een zeer beperkt aantal kaarten
beschikbaar.
Houdt u er rekening mee dat de N207 komend weekend is
afgesloten en dat het hierdoor erg druk is met het
autoverkeer door Rijnsaterwoude! U mag uw auto parkeren
op het terrein van mw. Van Iperen, Herenweg 71 (direct
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aan uw rechterhand is u het bord Rijnsaterwoude bent
gepasseerd als u vanuit Leimuiden komt).
Dorpskerk – 14 april om 20.00 uur
Reeds lang uitverkocht.

Uit de omgeving

Dus als u deze bijzondere Passie niet wilt missen en u heeft
nog geen kaart, dan heeft u alleen a.s. zaterdag nog de
mogelijkheid om deze Passie bij te wonen.

Voor de 24e keer wordt tussen Hemelvaart
en Pinksteren een Pinksternoveen gehouden
als voorbereiding op de komst van de Heilige
Geest.
Op vrijdagavond 26 mei openen we de noveen in een
gezamenlijke viering in Boskoop, daarna slingert de noveen
zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 3
juni weer samen te komen voor de feestelijke slotviering in
de H. Adrianuskerk in Langeraar.
De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K.- en
PKN kerken en andere instellingen, zoals Ipse de Bruggen,
een zorginstelling voor verstandelijke- en meervoudige
gehandicapten, die al vele jaren deel uit maken van de
Pinksternoveen.
Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een
verschillende kerk voor een woord- en gebedsviering
verzorgd door ervaren vrijwilligers. In het weekend past de
noveen zich aan aan de reguliere weekendvieringen.

Namens de werkgroep
Piet Vroonland (administratie)

Zaterdag Voorjaarsmarkt van 10 tot 15 uur!
Heeft u nog spullen voor de Voorjaarsmarkt u kunt ze op
donderdag van 19 - 20 uur komen brengen in De
Ontmoeting.
Komt allen naar De Ontmoeting op zaterdag 8 april voor
een gezellig dagje uit.

Agenda

Pinksternoveen Het Groene Hart
2017

Het thema van deze noveen luidt: De Geest verbindt.
6 april
8 april
8, 9 & 14
april

Voorjaarsmarkt spullen brengen tussen
19.00 en 20.00 in De Ontmoeting
Voorjaarsmarkt van 10.00 tot 15.00 in en
rond De Ontmoeting
Johannes Passie, zie plaatsen en tijden
elders in deze Op Weg

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

Aanleiding voor de keuze van dit thema is een oproep van
Paus Franciscus in reactie op de verdeeldheid in onze
wereld van vandaag; Kijk niet alleen naar wat ons verdeeld,
maar kijk vooral naar wat ons verbindt.
Op zoek naar verbinding hebben wij de Helper Gods, de
Heilige Geest, hard nodig. Immers Hij is onze schakel met
God en zijn allesomvattende liefde. Hij is ook onze schakel
met Jezus, met Zijn woorden en Zijn levenshouding.
In deze Pinksternoveen willen wij bidden om de komst van
de Heilige Geest en om onze bereidheid gehoor te geven
aan de oproep van Paus Franciscus.
We nodigen u van harte uit met ons mee op weg te gaan
en zien u graag bij één of meerdere vieringen. Na afloop
staat er altijd een kopje koffie of thee klaar.

Mutaties

Graag tot ziens.
Willie Toor

Verhuisd
Fam. W.P. Peters, van Westerdijk 58 naar Willem van de
Veldenweg 55

Verjaardagen 75+

Huisnummering aangepast
Fam. W.V. Griffioen, Willem van de Veldenweg 9 wordt
9a.
Overleden op 31 maart
Mw. Henderina Borst-Bliek, van
Woubrugge in de leeftijd van 86 jaar

Woudeweg

2

te

Van harte gefeliciteerd
9 april

Mw. C.H.M. Horsman-Cardol,
Drechtkade 5a, 2451 AX Leimuiden
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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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Bijlage
Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 1e kwartaal 2017
Kijkend naar de collecteopbrengsten over het eerste kwartaal voor de Diaconie en de Erediensten kunnen we alleen maar
vaststellen dat we hierover zeer tevreden zijn. Hoewel ter vergelijking de opbrengsten van de Diaconie iets lager zijn in het 1e
kwartaal 2017 ten opzichte van 2016, zijn de opbrengsten voor de Erediensten juist iets hoger. In het 1e kwartaal 2016 viel
Pasen en was er één dienst meer dan in 2017. Daarnaast was er de scholendienst in het 1e kwartaal 2016. Allemaal redenen
om een lagere collecteopbrengst te verwachten over het 1 e kwartaal 2017. Fijn om te zien dat deze verwachting niet is
uitgekomen. De bezoekersaantallen liggen in het 1e kwartaal 2017 lager dan in het 1e kwartaal 2016. Ook dit is te verklaren
door het ontbreken van de scholendienst en Pasen in het 1 e kwartaal 2017. Iedereen hartelijk dank voor de giften.
Met vriendelijke groet
Ad de Quaasteniet en Wim Vonk
Collecten 1e kwartaal 2017
Datum
01-01-17

Diaconie

Kerkrentmeesters

1e collecte bestemd voor:

Erediensten

73,65 PKN Catechese en educatie

Bezoekers

67,05

56

08-01-17

104,19 Plaatselijk Jeugdwerk

102,70

80

15-01-17

102,55 PKN Oecumene

105,46

71

22-01-17

300,00 Stichting Mensenkinderen

112,70

69

29-01-17

124,60 Stichting De Vrolijkheid

112,40

82

704,99

500,31

358

05-02-17

164,10 KIA Werelddiaconaat

147,75

125

12-02-17

100,05 Plaatselijke Vorming en Toerusting

108,25

80

19-02-17

132,45 Exodus

110,25

77

26-02-17

121,15 PKN Missionair werk en kerkgroei

132,16

90

517,75

498,41

372

05-03-17

165,00 40dagentijd KIA Binnenlands diaconaat

112,20

88

12-03-17

165,85 KIA Voorjaarszendingsweek

268,70 Bidstond

84

19-03-17

146,65 40dagentijd KIA Werelddiaconaat

124,75

97

26-03-17

157,12 KIA Binnenlands diaconaat

144,97

93

Totaal mrt

634,62

650,62

362

Tot. 1e kw.

1857,36

1649,34

1092

Totaal jan

Totaal feb

Ter vergelijking 1e kwartaal 2016
januari

524,56

443,91

433

februari

673,31

486,01

451

maart

782,9

669,01

430

1980,77

1598,93

1314
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