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Gebed uit Italië
‘Onderwijs mij, HERE, uw weg…’
Psalm 27:11a
Tijdens onze - dit jaar vroege - vakantie in Italië
brachten wij een bezoek aan een kerkje ten zuiden
van Assisi, het kerkje van San Damiano.
Dit kerkje heeft een belangrijke rol gespeeld in het
leven van Franciscus van Assisi (1181/1182 - 1226).
Er hing in dat kerkje namelijk een kruisbeeld waar hij
regelmatig naar toe ging om daar bij dat kruisbeeld in
gebed te vragen wat Gods weg voor zijn leven zou
zijn.
Dit kruisbeeld dat zo’n belangrijke plaats in
Franciscus’ leven heeft ingenomen hangt er nog
steeds.
En toen wij er deze zomer waren zagen wij
verschillende mensen die - net als Franciscus eens bij dat kruisbeeld neerknielden en er baden.
Er lag bij dat kruis in de kleine kapel van San
Damiano ook een gebedskaartje met daarop een
gebed dat Franciscus vaak bij dat kruisbeeld gebeden
heeft.

Zo deed ook Franciscus van Assisi het: hij bad God
om wijsheid, licht, leiding van Boven.
Dat hij niet zijn eigen weg zou gaan, maar dat de
HERE hem Zijn weg zou wijzen - als hij voor moeilijke
beslissingen stond, maar niet minder voor de gewone
dingen van alle dag.
Toen ik daar in het kerkje van San Damiano dat
kruisbeeld zag hangen en dat gebed op dat
gebedskaartje las dacht ik bij mijzelf: ik neem dat
gebed mee naar huis en deel met de gemeente in
Leimuiden.
Want is het ook niet voor óns een mooi en
hoopgevend gebed om de dag mee te beginnen?
Door zó de dag te beginnen schijnt het licht van
‘Boven’ over ons leven van alledag ‘beneden’.
ds. Verschoof

Kerkdiensten

Als je er nu als toerist / pelgrim komt, kun je door dat
gebedskaartje dat gebed ook zelf bidden.

Zondag 9 juli
9.30 uur – Dorpskerk

Het gebed van Franciscus luidt:

Voorganger
Ouderling
Collecten

Hoogste, roemrijke God,
verlicht de duisternis van mijn hart
en geef mij het ware geloof,
de gegronde hoop en de onverdeelde liefde,
het juiste aanvoelen en de ware kennis,
o Heer,
om uw heilige en waarachtige opdracht
te kunnen uitvoeren.

Een eenvoudig en toch ook zo waardevol gebed.
Wij gaan soms zo gemakkelijk uit van wat wijzélf
willen en vinden en denken.
Wij richten ons zo vaak op de weg die wijzélf goed
achten.
Maar of de weg die wij zelf denken te moeten gaan
altijd de goede weg is?
De psalmist van Psalm 29 zoekt het in een andere
richting.
Hij zoekt naar de weg die de HERE hem wil wijzen:
‘Onderwijs mij, HERE, uw weg…’

Ds. J. Verschoof
Jorico Notenboom
Evangelisatiewerk (1) en Erediensten
(2)
Organist
Jaap van Muijden
KN-dienst
Nico Kalf
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 16 juli
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. J. Verschoof
Clara de Ruiter
De Sleutelbloem, Noorden (1) en
Erediensten (2)
Organist
Ad Jacobs
KN-dienst
Ineke Griffioen
Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door
Annet en Jacques Roodenburg
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Zondag 23 juli
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ds. J. Verschoof
Ouderling
Piet de Bock
Collecten
De Bakkerij, Leiden en Erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Annemarie Pieterse
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 30 juli
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ds. J. Verschoof
Ouderling
Frans Kooiman
Collecten
KIA project CARDS en Erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Elly van Emmerik
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 6 augustus
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Mw M. van Gaalen-van Veen
André Lorier
Plaatselijk Missionair werk (1) en
Erediensten (2)
Organist
Ad Jacobs
KN-dienst
Josina Vonk
Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door
Clara en Piet de Ruiter.

Zondag 13 augustus
9.30 uur – Dorpskerk

Campingdiensten
Camping de Drecht

9
juli

10.30
uur

Voorganger: René Spaargaren
Begeleiding: René Spaargaren

16
juli

10.30
uur

Voorganger: Frans van Velzen
Begeleiding: Eric Roggeveen

23
juli

10.30
uur

Voorganger: David Antes
Begeleiding: Carolien Antes

30
juli

10.30
uur

Voorganger: Wim Spaargaren
Begeleiding: Wim Spaargaren

6
aug.

10.30
uur

Voorganger: Johan Terlouw
Begeleiding: nog niet bekend

13
aug.

10.30
uur

Voorganger: Jan Schoenmaker
Begeleiding: nog niet bekend

20
aug.

19.30
uur

Voorganger: Henk van Dam
Begeleiding: Eric Roggeveen

Voorganger
Ds. J. Verschoof
Ouderling
Clara de Ruiter
Collecten
KIA Zending(1) en Erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Jorico Notenboom
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 20 augustus
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. J. Verschoof
Jorico Notenboom
Kindernevendienst (1) en Erediensten
(2)
Organist
Ad Jacobs
KN-dienst
Jelis Verschoof
Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door
Frans Kooiman en Mathilde Hijink

Zondag 27 augustus
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. J. Verschoof

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

Leiderschap ontstaat vanzelf wanneer er
genoeg mensen zijn die nergens voor
verantwoordelijk willen zijn.
(Uit 95 speldenprikken. Een uitgaven van de PKN in
samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Mutaties
Geboren op 26 juni
Cas, zoon van Camiel en Arianne Angenent, Kerklaan

Ingekomen vanuit:
Zoetermeer: mw. M. ter Mors, Robiniahof 8
Noordwijkerhout: dhr. F. Hoogeveen, Griede 19 (Zijn
echtgenote is al eerder bij ons ingeschreven)

Verhuisd
Sanne Muijs, van Kloofpad 20 naar Lijsterbeslaan 29
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Vanuit de pastorie,
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente

Prekenseie over de profeet Elisa:

Graag wil ik met u en jou weer wat op de hoogte brengen
van wat er de afgelopen tijd zo in onze kerkelijke gemeente
heeft gespeeld. Ik hoop dat ik daarbij door mijn afwezigheid
door onze vakantie geen dingen over het hoofd zie!

De komende weken wil ik graag een aantal keren in de
zondagse verkondiging met u en jou luisteren naar
geschiedenissen ronds de profeet Elisa. Elisa trad op vanaf
ongeveer 850 - 790 voor Christus. Hij lijkt wat te staan in
de schaduw van zijn grote voorganger, de profeet Elia,
maar toch wordt van Elisa gezegd: ‘Er was een dubbel deel
van de geest van Elia op hem’.
Het lijken in onze ‘moderne' westerse oren misschien wat
wonderlijk klinkende geschiedenissen, maar het zal blijken
dat ze een bijzondere geestelijke boodschap bevatten.
Hartelijk welkom allen!

Twee geboorteberichten:
Ik begin graag met twee mooie berichten:
Op vrijdag 9 juni jl. werden Bart en Paula Vooijs - de
Koning (Leeuwerik 10) verblijd met de geboorte van een
dochter, Valerie genoemd.
En op maandag 26 juni jl. werd geboren Cas, zoon van
Camiel en Arianne Angenent -Siebeling (Kerklaan 34).
Beide ouderparen van harte geluk gewenst met dit grote
geschenk van nieuw leven. Dat Valerie en Cas mogen
opgroeien in vrede en gezondheid en dat jullie als ouders
jullie kind in gebed en levensvoorbeeld mogen voorgaan op
de weg van het geloof in de Here Jezus als de goede
Herder.

Zieken:
Cees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen), die 1 juni
jl. in het LUMC te Leiden moest worden geopereerd aan
een tumor in de tong, is dinsdag 20 juni jl. thuisgekomen.
Binnenkort (17 juli) volgt er een groot aantal bestralingen.
Wij wensen Cees veel sterkte en vertrouwen toe. Verder
zijn mij op dit moment geen gemeenteleden bekend die in
het ziekenhuis verblijven of er onlangs enige tijd geweest
zijn. Maar allen die thuis met gezondheidsproblemen te
maken hebben veel sterkte toegewenst!

Overleden:
Op vrijdag 9 juni jl. Heeft de HERE tot zich genomen Alida Alie - Roos-Kempenaar (Vriezekoop 32). Ds John Vrijhof uit
Rijsenhout heeft de afscheidsbijeenkomst geleid. In het
volgende nummer volgt een ‘In memoriam’.

Vakantieperiode:
Voor de scholen begint in deze regio dit weekend de
zomervakantie. Velen maken zich op voor een kortere of
langere vakantie in eigenland of daarbuiten. Wij wensen
jullie alle een fijne en ontspannende vakantieperiode toe.
Maar ook velen van u blijven thuis, vanwege leeftijd,
gezondheid, om andere redenen. Wij wensen ook dan u en
jou toch een mooie en zonnige zomerperiode toe.

Bijbelleesrooster voor de komende periode:
Omdat het volgende nummer van Op Weg (nr 364) pas 26
augustus as zal uitkomen, treft u dit keer het
Bijbelleesrooster voor heel de zomerperiode aan.

Dat was het voor deze keer.
Met een vriendelijke groet, en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Bijbelleesrooster
Week 28
zo
ma
di
wo
do
vr
za

9 t/m 15 juli 2017
Rechters 5
Rechters 6
Rechters 7
Rechters 8
Rechters 9
Rechters 10
Rechters 11

Psalm 68
Psalm 69
Psalm 70
Psalm 71
Psalm 72
Lucas 1:1-4
Lucas 1:5-25

Week 29
zo
ma
di
wo
do
vr
za

16 t/m 22 juli 2017
Rechters 12
Rechters 13
Rechters 14
Rechters 15
Rechters 16
Rechters 17,18
Rechters 19

Lucas 1:26-38
Lucas 1:39-56
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80
Lucas 2:1-21
Lucas 2:22-39
Lucas 2:41-52

Week 30
zo
ma
di
wo
do
vr
za

23 t/m 29 juli 2017
Rechters 20
Rechters 21
Ruth 1
Ruth 2
Ruth 3,4
1 Samuël 1
1 Samuël 2

Lucas 3:1-22
Lucas 3:23-38
Lucas 4:1-13
Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-44
Lucas 5:1-16
Lucas 5:17-26
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zo
ma
di
wo
do
vr
za

blad 4 van 8
Week 31
30 juli t/m 5 augustus 2017
1 Samuël 3,4
Lucas 5:27-39
1 Samuël 5,6
Lucas 6:1-11
1 Samuël 7,8
Lucas 6:12-19
1 Samuël 9
Lucas 6:20-26
1 Samuël 10,11
Lucas 6:27-42
1 Samuël 12
Lucas 6:43-49
1 Samuël 13
Lucas 7:1-17

Week 33
zo
ma
di
wo
do
vr
za

13 t/m 19 augustus 2017
1 Samuel 21
Lucas 9:1-9
1 Samuel 22
Lucas 9:10-17
1 Samuel 23
Lucas 9:18-36
1 Samuel 24
Lucas 9:37-50
1 Samuel 25
Lucas 9:51-62
1 Samuel 26
Lucas 10:1-24
1 Samuel 27
Lucas 10:25-42

6 t/m 12 augustus 2017
1 Samuël 14
Lucas 7:18-35
1 Samuël 15
Lucas 7:36-50
1 Samuël 16
Lucas 8:1-4
1 Samuël 17
Lucas 8:4-21
1 Samuël 18
Lucas 8:22-25
1 Samuël 19
Lucas 8:26-39
1 Samuël 20
Lucas 8:40-56

Week 34
zo
ma
di
wo
do
vr
za

20 t/m 26 augustus 2017
1 Samuel 28
Lucas 11:1-13
1 Samuel 29
Lucas 11:14-28
1 Samuel 30
Lucas 11:29-36
1 Samuel 31
Lucas 11:37-54
2 Samuel 1
Lucas 12:1-12
2 Samuel 2
Lucas 12:13-34
2 Samuel 3
Lucas 12:35-48

Kerkelijk Nieuws
Geslaagden
In onze gemeente zijn, voor zover mij bekend, de volgende
jongeren geslaagd voor hun examen op de middelbare
school: Mark van 't Wout, Niels Kea, Sophie Helmhout,
Tom den Heijer, Roos Vissers en Lara Notenboom. Ook
vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd, een fijne vakantie
en veel succes met jullie vervolgstudie!
Jorico Notenboom

Bedankt!
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het sturen van
kaarten naar ziekenhuis en thuis. Het heeft mij goed gedaan
ik ben onder de indruk zoveel kaarten
Met vriendelijke groeten
Kees v Bergen

BARBECUE 2017
Het is een goede gewoonte geworden, dat we jaarlijks een
barbecue houden.
Ook dit jaar is het zeker weer de bedoeling. Daarom nodigt
de kerkenraad iedereen van harte uit voor de BARBECUE
en wel op zaterdag 23 september vanaf 17.00 uur in de
grote zaal van De Ontmoeting.
De melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is, kunt u een
gift doen voor de onkosten.
Aad en Tiny Treur is weer bereid gevonden om de
organisatie te coördineren, en bij haar kunt u zich ook
aanmelden. Via telefoon 0172-509852 of per mail:
atreur@planet.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 18 september
Let u wel even op de aanvangstijd: we willen om 17.00 uur
beginnen met een welkomstdrankje en om 17.30 uur gaat
het vlees op de grill.

Berichten van de Kerkenraad
Vanuit de kerkenraad
Afgelopen donderdag 15 juni heeft de kerkenraad
vergaderd. Ik zal u hier in het kort verslag van doen. Zoals
gebruikelijk startten we met een bezinningsmoment. We
zijn bezig met kerk 2025, maar hoe zien we onze eigen
gemeente in 2025. De kerk heeft in onze maatschappij niet
meer dezelfde functie als vroeger, een vast punt in de week
met de zondagse eredienst. Er wordt wel veel van de kerk
verwacht op momenten dat het even niet met je gaat, of als
je door welke gebeurtenis, positief of negatief, dan ook
weer bepaald wordt bij wat je nu eigenlijk gelooft, wat is de
zin van de dingen? Een onderwerp waar we als kerkenraad
zeker mee verder gaan in het komende seizoen.
We hebben afscheid genomen van Ineke Griffioen, een
actieve ouderling die vier jaar zich heeft ingezet als
wijkouderling in de gemeente, we zullen haar missen.
We mochten André Lorier welkom heten als nieuwe
voorzitter van de kerkenraad en hebben gelukkig in de
persoon van Nico Kalf een nieuwe wijkouderling gevonden
die in de loop van 2018 aan zal treden. We staan ook altijd
weer even stil bij diensten uit de afgelopen periode en
bijzondere diensten in de nabije toekomst. Mocht u zelf
eens iets onder de aandacht willen brengen, een tip
hebben, dan kunt u natuurlijk daarvoor bij uw wijkouderling
of ander kerkenraadslid terecht. De zomerperiode komt er
weer aan, een rustige tijd bestuurlijk gezien, en voor velen
een periode om weer even op adem te komen. Aandacht
voor elkaar blijft ook in deze periode belangrijk. We hebben
elkaar nodig, niet alleen de ouderling of predikant. In de
wijken zijn ook contactpersonen actief, Marleen van
Amelrooij is recent aangetreden en een aantal mensen zal
gevraagd worden om contactpersoon te worden.
De jaarcijfers van de Diaconie zijn besproken en we zijn
dankbaar met alles dat we kunnen doen met het vermogen
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van de diaconie. Op de gemeenteavond in het najaar zullen
de cijfers toegelicht worden door de diaconie.
Verder staan er een aantal activiteiten op de planning waar
we in stilte mee verder gaan, maar waar u tzt hopelijk meer
over hoort. De ontwikkelingen rond de verkoop van het
Kruispunt verlopen niet zo vlot als we hadden gehoopt,
daarom kunnen we u hier op dit moment niets nieuws
melden. Het RCBB (Regionale College voor de Behandeling
van Beheerszaken) is op zoek naar leden met een specifieke
achtergrond (jurist, architect, notaris e.d) aangezien ook
hier mensen afscheid nemen en vervanging nodig is.
Dus…….
U hebt gemerkt dat de ouderling van dienst tegenwoordig
de vraag stelt wie de bloemen weg wil brengen, dat is soms
nog onwennig, maar ze komen altijd terecht. Wellicht dat u
niet altijd vooraan wilt staan en dan is iemand anders u net
voor, ook na de dienst kunt u aangeven dat u de bloemen
wel weg wilt brengen.
Ik hoop u zo weer een beetje op de hoogte te hebben
gebracht van het reilen en zeilen binnen de kerkenraad.
Mocht u zelf iets in willen brengen voor de
kerkenraadsvergadering, u kunt dit aangeven bij uw
wijkouderling of bij mij: scriba@pgleimuiden.nl
Frans Kooiman

Berichten van de Diaconie en ZWO
Bloemen als groet van de gemeente
Elke zondag staat er in de kerk een prachtige bos bloemen,
verzorgd door de bloemengroep. Deze bloemen worden na
de dienst als een groet van de gemeente naar iemand uit
onze gemeente gebracht (en een enkele keer naar iemand
die geen lid is van onze gemeente). Tot voor kort bracht de
dienstdoende diaken de bloemen weg. Met ingang van
afgelopen mei wordt aan het begin van de dienst door de
ouderling aan de gemeente gevraagd wie de bloemen weg
wil brengen. Dit lijkt even wennen te zijn. In een eerdere Op
Weg hebben we deze verandering gemeld, maar een
nadere toelichting kan nooit kwaad.
Als diaconie zijn we van mening (en de kerkenraad heeft
dat bevestigd) dat het goed is als de bloemen door een
gemeentelid weggebracht worden, om de gemeente (nog)
meer te betrekken bij het omzien naar elkaar. Daartoe
worden we immers ook door Christus opgeroepen. Het is
bovendien altijd een dankbare taak om de bloemen weg te
mogen brengen; door de ontvanger worden de bloemen
altijd erg gewaardeerd en onze ervaring is dat er altijd een
leuk contact is tussen degene die de bloemen wegbrengt en
degene die de bloemen ontvangt. Door een gemeentelid de
bloemen weg te laten brengen, worden deze ook echt als
‘een groet van de gemeente’ weggebracht. Dus schroom
niet als er zondag in de dienst gevraagd wordt wie de
bloemen weg wil brengen en steek vrijmoedig uw hand op!
De diaconie

blad 5 van 8
Bloemengroet
De afgelopen weken gingen de bloemen als groet van de
gemeente naar:
4 juni Familie Vonk, Vriezekoop 11
11 juni Familie Aniba, Weidelaan 12
18 juni Familie Rietdijk, Dorpsstraat 42a
25 juni Mevrouw Van Tol-Ippel, Herenweg 128,
Rijnsaterwoude
2 juli De heer Kooij, Scholekster 4

Collecte 9 juli Evangelisatiewerk
De
Evangelisatiecommissie/Campingwerkgroep
“De
Drecht” organiseert van juni t/m augustus campingdiensten
in het gebouw “De Ark”. Deze diensten staan open voor
campinggasten, maar ook voor gemeenteleden en
passanten. Tevens komen er gedurende een drietal weken
(soms 4 weken) Dabarteams, bestaande uit ca. 6
enthousiaste jongeren per week, die activiteiten
ondernemen met de kinderen, tieners en volwassenen op
de camping en daarbij de liefde van God uitstralen in hun
gedrag en aandacht. Om dit werk door te kunnen laten
gaan, willen wij de collecte van harte bij u aanbevelen.

Collecte 16 juli De Sleutelbloem
Leerwerkcentrum De Sleutelbloem is er voor kwetsbare
mensen, die vastlopen in een psychische beperking, een
verslaving, of moeilijkheden thuis, op school of op het werk.
Ze bieden zorg op maat in een veilige en vrolijke omgeving.
Elk mens, hoe beschadigd ook, is kostbaar. Samen worden
onvermoede talenten ontdekt, wordt gewerkt aan
veerkracht en worden vaardigheden ontwikkeld om de
vleugels uit te slaan in het dagelijkse leven.

Collecte 23 juli De Bakkerij
Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de
Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar hulp gegeven
wordt aan (arme) Leidenaren, vanuit de kerken. Sinds de
17de eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood
gebakken werd voor de armen. Tegenwoordig is De
Bakkerij een modern kerkelijk centrum voor hulp en
dienstverlening. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden
en de RK Diaconie Leiden geven vanuit de kerken hulp aan
ieder die dat nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of
langere duur. De Bakkerij helpt waar geen helper is. De
hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale
aandacht voor vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen
die dreigen te vereenzamen of in financiële problemen
raken.

Collecte 30 juli KIA project CARDS
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van
de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden
gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele
gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag
zouden willen ontsnappen. ‘Dalits’ betekent vertrapte of
verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en
worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden
geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek
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aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel
kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en
onder invloed van traditie en armoede stoppen veel
kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen
met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of
de steenfabriek.
De organisatie Cards wil via de kinderen het
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens vooren naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt
Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen
krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties
verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen
dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht
aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de
armoede in de achtergestelde gemeenschappen te
doorbreken.

Collecte 6 augustus Plaatselijk missionair werk
Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om als protestantse
gemeente een gastvrije en verbindende gemeente te zijn
van en voor het dorp! Het missionaire werk organiseert
bijvoorbeeld ‘het Open Huis’. Iedere woensdagochtend is
iedereen van harte welkom voor koffie, ontmoeting en de
Boekspot (uitleen en nieuwe boeken). Het missionaire werk
houdt verder vier filmavonden per jaar met nabespreking,
organiseert verbindende muziekprojecten ( Johannes en
Mattheüs Passie), themabijeenkomsten, jaarlijks een
excursiedag naar Religieus Erfgoed, ondersteunt het
bijbelleesproject enzovoort. Met uw steun kunnen we
ermee doorgaan. Hartelijk dank alvast!
Collecte 13 augustus voor Kerk in Actie Zending
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap
via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot
12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best
lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag
stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en
geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is
een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000
kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en
vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars
wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit
jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie
houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000
prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer,
een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-.
Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag
kunnen met de Bijbel.

Collecte 20 augustus Kindernevendienst
Met de opbrengst van de collecte voor de
kindernevendienst kunnen er materialen aangeschaft
worden om de kinderen te vertellen over de verhalen uit de
Bijbel en met elkaar te knutselen.
Namens de diaconie
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Solidariteitskas 2017
Binnenkort ontvangt u weer de jaarlijkse acceptgiro voor
uw bijdrage aan de Solidariteitskas. Met uw bijdrage
ondersteunt u het werk van de Commissie Steunverlening
die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland
beheert. Deze Commissie krijgt aanvragen van gemeenten
die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf (even)
niet kunnen financieren. Naast financiële steun voor
individuele gemeenten worden de middelen van de
Solidariteitskas ook ingezet om werkzaamheden te
bekostigen die de Protestantse Kerk Nederland als een
gezamenlijke
verantwoordelijkheid
van
gemeenten
beschouwt. Het kan bijvoorbeeld gaan om specifieke
pastorale zorg. Het College van Kerkrentmeesters hoopt
van harte dat u ook dit jaar weer meedoet. Door uw
financiële bijdrage aan de Solidariteitskas is zowel in onze
gemeente als in de rest van het land meer mogelijk.
Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

Berichten van het Missionair Team
Zaterdag 26 augustus
Excursiedag
‘Religieus Erfgoed’!
De excursie gaat dit jaar naar het prachtige oude
vissersplaatsje Elburg aan de voormalige Zuiderzee.
De excursiedag begint met een uitgebreid bezoek aan de
synagoge van Elburg. In de oude, voormalige synagoge,
Sjoel in het Jiddisch, kunt u zien hoe het leven was van de
Joodse inwoners van Elburg vanaf de 18e eeuw. In het
museum staat o.a. een maquette van het interieur van de
synagoge, zoals dat in het verleden eruit zag. Museum Sjoel
Elburg is een verhalenmuseum, waar u iets kan horen en
zien van het (on)gewone, dagelijks leven van mensen uit
een kleine joodse gemeente binnen een kleine niet-joodse
gemeenschap.
Als extra zijn de kleurrijke, handgemaakte kunstquilts van
de joodse kunstenares Marlene Sanders (1948) te
bewonderen. De quilts zijn geïnspireerd op markante
momenten uit het heden en verleden in de eeuwenoude
joodse traditie en op diepgaande studie van de thora.
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Petra Verschoof

Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
1 juli
2 juli
7 juli
8 juli
10 juli
14 juli
16 juli
22 juli
23 juli
28 juli

31 juli
1 aug.
1 aug.
10 aug.
12 aug.
Na het bezoek nuttigen we een heerlijke warme lunch in de
omgeving waarna we bij goed weer tijd hebben om te
genieten van de paars bloeiende heide in de buurt van Epe.
Bij slecht weer verblijven we langer in Elburg.
De touringbus vertrekt vanaf de Ontmoeting om 09.30.
Voor zessen hopen we weer terug te zijn.
Opgave bij Petra Verschoof liefst vóór 1 augustus (ivm de
busreservering).
Via de mail: pverschoof@filternet.nl of anders mondeling
of telefonisch 0172 701081. Er is plaats voor max. 50
mensen. De excursie gaat vanaf 30 aanmeldingen definitief
door (vertrekgarantie). De kosten zullen net als vorige jaren
rond de veertig euro uitkomen (incl. bus, koffie, excursie,
warme lunch).
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Met een hartelijke groet namens het missionaire team,

13 aug.

14 aug.
21 aug

mw. P. Roos-Michel,
Noordeinde 96, 2451 AH Leimuiden
mw. J. van Tol-Ippel,
Herenweg 128, 2465 AK Rijnsaterwoude
dhr. H. ten Hoope,
Drechtlaan 70, 2451 CN Leimuiden
mw. T.L. Smit-van Santbrink,
Burg. Bakhuizenlaan 32,
2451 AA Leimuiden
dhr. L. van der Burg,
Nieuwveens Jaagpad 12,
2441 EH Nieuwveen
mw. D.F. Zeldenrust,
Noordeinde 32, 2451 AG Leimuiden
mw. H.J. Siereveld-Kessels,
Meerewijck 67, 2451 XC Leimuiden
dhr. W. Kramer,
dr. Stapenseastraat 19,
2451 AC Leimuiden
mw. H. Nagel-Koopmans,
Herenweg 5, 2451 VP Leimuiden
mw. M. Middag-van Blanken,
zorgcentrum 'Woudsoord',
Weteringpad 3, kamer 201,
2481 AS Woubrugge
dhr. J. Walta,
Sluiskolk 4, 2451 ZL Leimuiden
dhr. C. de Bruijn,
Oosterweg 10, 2451 VT Leimuiden
dhr. P. Vis,
De Ruigehoek 2, 2451 MK Burgerveen
dhr. P. Rietdijk,
dr. Stapenseastraat 21,
2451 AC Leimuiden
mw. J. van der Burg-van der Meer,
Nieuwveens Jaagpad 12,
2441 EH Nieuwveen
mw. G.G. van Iperen-de Heer,
zorgcentrum 'Hof van Alkemade',
Schoolbaan 4, kamer 205,
2371 VJ Roelofarendsveen
dhr. A.A. Kooij,
Scholekster 4, 2451 VM Leimuiden
dhr. A.M. van den Akker,
Drechtlaan 127, 2451 CL Leimuiden
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Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 2e kwartaal 2017
In het afgelopen 2e kwartaal 2017 waren er 15 diensten waarin er werd gecollecteerd. In het 2 e kwartaal
2016 waren dat maar 14 diensten. Je verwacht dan ook hogere opbrengsten over het 2 e kwartaal 2017 in
vergelijking met de opbrengsten in het 2e kwartaal 2016. En heel mooi is het dan ook om te zien dat deze
verwachting gerealiseerd is. Zeker gezien de constatering dat er in de 15 diensten minder kerkgangers zijn
geweest dan in de 14 diensten van vorig jaar. Wat betreft de opbrengsten wederom een mooi resultaat en
een ieder hartelijk dank voor uw giften.
Met vriendelijke groet
Ad de Quaasteniet en Wim Vonk
Collecten 2e kwartaal 2017 (15 diensten)
Datum

Diaconie

Kerkrentmeesters

1e collecte bestemd voor:

2e collecte Erediensten

2-4-2017

136,65 40dagentijd KIA Werelddiaconaat

Bezoekers

137,80

88

9-4-2017

96,61 40dagentijd KIA

88,30

70

13-4-2017

98,90 Stichting de Vrolijkheid

67,45 Witte donderdag

16-4-2017

179,01 PKN Jeugdwerk

23-4-2017

100,20 PKN Eredienst en kerkmuziek

30-4-2017

65,60 KIA project Agreds

Totaal apr

183,74 1e Paasdag
85,45

55
148
69

105,25

39

676,97

667,99

469

126,73

91

97,80

94

112,20

78

7-5-2017

132,75 PKN Missionair werk en kerkgroei

14-5-2017

123,44 Pauluskerk, Rotterdam

21-5-2017

112,65 Plaatselijk missionair werk

25-5-2017

56,20 KIA project FPT

71,10 Hemelvaartsdag

28-5-2017

97,20 Plaatselijke Vorming en Toerusting

94,85

73

522,24

502,68

384

4-6-2017

159,05 KIA zending

157,95 1e Pinksterdag

115

11-6-2007

148,70 KIA werelddiaconaat

Totaal mei

48

83,35

68
52

18-6-2017

90,85 Stichting de Vrolijkheid

64,85

25-6-2017

65,30 KIA Binnenlands diaconaat (INLIA)

88,65

56

463,90

394,80

291

1.663,11

1.565,47

1144

Totaal jun
Tot. 2e kw.

Ter vergelijking 2e kwartaal 2016 (14 diensten)
april

501,97

461,16

372

mei

672,66

633,30

494

juni

475,35

396,10

301

1.649,98

1.490,56

1167
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