Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Hervormingsdag 2017
Laat u hervormen, laat u tot nieuwe mensen maken,
mensen met een nieuwe gezindheid, door het geloof
in Jezus Christus.’
Paulus in de brief aan de gemeente in Rome 12:2a
Deze week is het precies 500 jaar geleden dat er een
beweging op gang kwam die heel onze maatschappij
en heel de kerk in West-Europa diepgaand beïnvloed
heeft: de Kerkhervorming.
Als begin wordt vaak gezien 31 oktober 1517.
De Duitse monnik en
geleerde Maarten Luther
hechtte toen, aan de
vooravond
van
Allerheiligen
op
1
november, 95 stellingen
aan de deur van de kapel
van het slot van de
vorsten van Sachsen in
Wittemberg, Duitsland.
De kerk was in Luthers
dagen helaas vaak meer een instrument voor
machtspolitiek, dan middel tot verbreiding van het
Evangelie.
Luther wilde daarom de kerk van toen geestelijk
vernieuwen en weer terugbrengen naar de Bijbel.
Terugbrengen zo bovenal naar Hem om wie het ten
diepste in de Bijbel gaat: Jezus Christus.
Luther - en vele anderen mét, vóór en ná hem - heeft
onder de leiding van de Heilige Geest de kerk mogen
hervormen, en ons weer bepaald bij de Schrift, en bij
Jezus Christus, de ware en enige Verlosser.
De Kerkhervorming begon 500 jaar geleden.
Wij leven nu 500 jaar later.
En toch: die oproep, die vraag van Luther - blijft die
niet actueel?
Ook voor ons persoonlijk?
De apostel Paulus zegt het zo: ‘Loop niet mee in het
gareel van deze wereld, maar laat u hervormen, laat
u tot nieuwe mensen maken, mensen met een
nieuwe gezindheid, door het geloof in Jezus Christus.’
Hoe is dat bij jou?
Ben jij ‘hervormd’?
Het gebeurt zomaar: dat je je eigen leven leeft, voor
jezelf, alleen, zonder God.
Maar - waar gaat zo’n leven heen?
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Kerkdiensten
Zondag 5 november
7e zondag van de herfst
Doopdienst

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

Ds. J. Verschoof
André Lorier
KIA Najaarszendingsweek (1)
Erediensten (2)
Ad Jacobs
Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, wat
verzorgd wordt door Gert en Joke Rietdijk

Zondag 12 november
8e zondag van de herfst
Heilig Avondmaal

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

Ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
Frans Kooiman
Stichting de Vrolijkheid (tafelcoll.)
Erediensten
Marc Koning
Nico Kalf

Er is koffiedrinken in kloostergang / de
Ontmoeting

Zondag 19 november
9e zondag van de herfst

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds T.G. van der Linden

Is dat uiteindelijk toch niet een eenzaam,
perspectiefloos leven?
Paulus, Luther, de Heilige Schrift nodigen je uit: ‘Laat
je hervormen, laat je tot een nieuw mens maken, met
een nieuwe gezindheid, een nieuw levensperspectief,
met hoop in je leven en zelfs kunnen sterven met
verwachting.
De sleutel tot dat nieuwe leven is: geloof in Jezus
Christus, toewijding en overgave aan Hem.
Is: vertrouwen op de genade van God ook voor jou.
Zo komt er licht, uitzicht, perspectief.
Heb ook jij de sleutel van Jezus Christus gezet in het
slot van je eigen bestaan?
Ds. Verschoof
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente
Na een laatste weekje vakantie medio oktober praat ik u en
jullie graag weer even bij over een aantal
wederwaardigheden de afgelopen weken en ook de
komende periode in onze gemeente.

Zieken:
Br. Bertus van der Burg (Nieuwveens Jaagpad 12
Nieuwveen), die vanaf maandag 25 september jl. in het
Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp verbleef ivm ernstige
longproblemen, is maandag 16 oktober gelukkig weer
thuisgekomen. Wij hopen dat hij geleidelijk weer mag
aansterken.
Marloes Buikema (Jacob Boekestraat 111 2152 AG Nieuw
Vennep) is na de operatie aan een bloedvat in de hersenen
12 sept. jl. in het LUMC en na enkele weken bij haar ouders
nu weer thuis in Nieuw Vennep. Het gaat gelukkig weer
goed met haar, wij zijn daar dankbaar voor!
Enkele
gemeenteleden
zijn
bezig
met
allerlei
behandelingen, soms voor langere periode. Ik noem Lydia
van Gils (Rietlanden 89), zij krijgt vandaag (31 oktober)
haar 4de chemokuur voor drie weken ivm geconstateerde
borstkanker. Daarna volgen nog 12 chemokuren van 1
week en daarna besluiten de specialisten hoe verder te
gaan.
Ook Kees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen) moet
nog regelmatig voor (na)behandeling naar het ziekenhuis na
een operatie 1 juni jl. in het LUMC aan een tumor in zijn
tong. Wij wensen Lydia en Kees en allen die met soms
ernstige ziekte en zware behandelingen te maken hebben
veel sterkte toe, vertrouwen, en kracht van Omhoog.
Gerrie Schoenmaker - van den Bosch (Dennenlaan 22)
moest zaterdag 28 oktober jl. opgenomen worde in het
Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (Simon Smitweg 1, 2353
GA Leiderdorp). Zij krijgt een aantal neurologische
onderzoeken in haar hoofd. Gerrie verblijft op Afdeling
Neurologie derde étage 350 kamer 13. Laten wij haar
gedenken in onze gebeden.

Medeleven:
Zondag 29 oktober jl hebben wij ons vroegere gemeentelid
Cornelia Jacomina - Corrie - van der Plas - Groenveld
herdacht. Lange tijd was zij samen met haar man en gezin
lid van onze kerkelijke gemeente, en zo hebben velen van u
haar goed gekend. De laatste jaren, al vóór onze komst in
Leimuiden in 2011, in Alphen aan den Rijn. Zij was de
schoonmoeder van Arjan Rietdijk en de moeder van Annie
Rietdijk - van der Plas (zaliger), en de oma van hun
kinderen. Maandag 30 oktober jl. is zij vanuit de Dorpskerk
in Leimuiden begraven. Moge haar nagedachtenis voor
Arjan Rietdijk en zijn gezin en voor heel de familie Van de
Plas tot zegen zijn.
Ik kreeg vandaag ook een bericht van Gertjan en Luz van
den Berg-Flores Tellez (Westban 20 Leimuiden). In de nacht
van 30 op 31 oktober is de moeder van Gertjan en

schoonmoeder van Luz en oma van hun gezin na een
langere periode van ziekte overleden. Moge de HERE troost
en steun geven aan jullie en jullie familie in deze verdrietige
en moeilijke dagen.

31 Oktober jl. Hervormingsdag:
Op zondag 29 oktober jl. hebben wij tijdens de
ochtenddienst stilgestaan bij het feit, dat het 31 oktober
(vandaag, nu ik dit gemeentenieuws schrijf) precies 500
jaar geleden is dat de grote geestelijke vernieuwing van de
kerk begon. Op 31 oktober 1517 bevestigde Luther 95
stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittemburg,
waarmee een begin werd gemaakt met een geestelijke
vernieuwing en zuivering van de kerk. In het ‘Ter
overweging’ heb ik er al aandacht aan besteed. Het is mijn
persoonlijke overtuiging: als de kerkelijke leiding van de
westerse kerk in de 16de en 17de eeuw echt had geluisterd
naar wat Luther en zoveel medestanders uit zijn tijd
beoogden - een geestelijke vernieuwing van de kerk en een
teruggaan naar de Schrift - dat het dan wellicht niet
gekomen was tot een uiteenvallen van de westerse kerk in
een Rooms-katholiek en een Protestants-katholiek deel.
Misschien hadden wij dan zelfs in Leimuiden geen twee
mooie kerken gehad (de Dorpskerk en de St. Jan), maar één
mooie kerk! Het is anders gelopen, maar ik ben dankbaar
voor de goede contacten met de Rooms-katholieke
parochiekern van de St. Jan. Wij herkennen elkaar in een
samen willen luisteren naar de Schrift als Gods
gezaghebbende Woord en in het geloof in Jezus Christus als
de ene en enige Heer en Verlosser. Mogen wij trouw in dat
spoor verder gaan.

Zondag 5 november as. bediening Heilige Doop:
Op zondag 5 november as. zal de Heilige Doop bediend
worden aan Valerie Vooijs, dochtertje van Paula en Bart
Vooijs - de Koning (Leeuwerik 10) en aan Cas Angenent,
zoontje van Arianne en Camiel Angenent - Siebeling
(Kerklaan 34). Een blijde gebeurtenis dat zo twee kinderen
mogen worden opgenomen in het Verbond van Gods
goedheid, genade en trouw. De ouders wijsheid, vreugde
en trouw toegewenst bij de gelovige opvoeding van hun
kind. Iedereen van harte welkom in deze blijde dienst!

Zondag 12
Avondmaal:

november

as.

Viering

Heilig

Het gebeurt niet vaak, maar nu mogen wij op twee
achtereenvolgende zondagen de twee sacramenten vieren
die wij in onze protestantse traditie kennen. Zondag 5
november dus de Heilige Doop en zondag 12 november
het Heilig Avondmaal. Christus nodigt u allen, blijf daarom
niet thuis en eer Hem met uw komst een eerbiedige
deelname aan Zijn maaltijd!
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Zondag 12 november as. 11.00 u. bijeenkomst
Bijbelleesproject:

Leeskring Anselm Grün ‘Wortelen’ 9 en 23
november as.:

Het Bijbelleesproject ‘In twee jaar de Bijbel door’ blijkt nog
steeds door velen trouw gevolgd te worden, wat mooi dat u
zo volhoudt! DV zondag 12 november as. is er na de
kerkdienst, om 11.00 u. een bijeenkomst in de Ontmoeting
voor iedereen die aan het leesproject deelneemt. Ik hoop
zelf iets te vertellen over de bijzondere waarde van het
Oude Testament (startzondag 17 september jl. heb ik
hierover ook een workshop verzorgd). Daarnaast is er
natuurlijk vooral ook ruimte en gelegenheid om elkaar te
ontmoeten, van elkaar horen hoe het gaat, wat je mooi
vindt of misschien ook waar je vragen over hebt etc..
Hartelijk welkom!

Ik attendeer nog een laatste keer op de leeskring ‘Wortelen’
van Anselm Grün. In het boek van Grün gaat het over de
vraag: ‘Waar liggen je wortels, waar ben je thuis? Als je je
ontworteld voelt, hoe dan toch verder?’ Het boek kost
14,99 euro en is verkrijgbaar via de Boekspot. De avonden
waarop wij het boek met elkaar bespreken zijn 9 en 23
november as. 20.00 u. in de Ontmoeting.

Gemeenteavond woensdag 15 november as.:
Woensdag 15 november is er weer gemeente-avond. Wij
beginnen om 20.00 u. maar u bent natuurlijk als eerder
welkom voor koffie en ontmoeting.
Een aantal zaken die te sprake komen zijn o.a.:
Onze relatie met andere PKN-gemeenten in de gemeente
Kaag en Braassem en hoe zou onze samenwerking in de
toekomst kunnen zijn?
Nadenken over de viering van de maaltijd van de Heer in
de kerkenraad en in de gemeente, wat betekent de viering
voor ons persoonlijk, en de vorm van de viering.
Financiële stukken van het college van kerkrentmeesters en
van de diaconie.
En natuurlijk ook alle ruimte voor vragen van uw/ jouw
kant.
Een mooie avond en u bent allen van harte welkom!

Huwelijksjubilea:
Op maandag 30 oktober jl waren Aad en Corrie SchipperHelmerhorst (Waterlelie 162, 2371 HN Roelofarendsveen)
25 jaar getrouwd.
Op woensdag 1 november as. (ik schrijf de 31ste oktober)
hopen Coen en Gradda Eekeres-van Dorp (Herenweg 17,
2465 AA Rijnsaterwoude) te gedenken en vieren dat zij die
dag 45 jaar getrouwd mogen zijn.
En zondag 5 november as. is de trouwdag van Alex en
Nicolette Roos- Mugge (Vriezekoop 32, 2451 CS
Leimuiden). Zij hopen die dag 25 jaar getrouwd te zijn.
In gesprekken, persoonlijk en telefonisch hoorde ik van de
dankbaarheid die er is voor het jubileum, voor kinderen die
er kwamen, soms ook kleinkinderen - wat een zegeningen.
Onze hartelijke gelukwensen en wij wensen jullie als
jubilerende echtparen nog vele goede en gezegende jaren
toe met elkaar en met allen die jullie liefzijn, dat jullie het
ook mogen ervaren, eruit mogen léven wat de psalmist van
Psalm 68 dicht: ‘Geprezen zij de Here, dag aan dag draagt
Hij ons, die God is ons heil’ (Psalm 68:20). Tot zover dit
gemeentenieuws.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Elders wonende gemeenteleden:
Een aantal leden van onze gemeente wonen van vanwege leeftijd, gezondheidsproblemen of vanwege
andere redenen elders. Graag noem ik hun naam.
Mevr. M.C. Treur-Maat

Kruislaan 54

2131 WE

HOOFDDORP

Tanja van der Zeeuw

Kaj Munkweg 50

2131 RW

HOOFDDORP

Mevr. M. Middag-van Blanken

Weteringpad 3

2481 AS

WOUBRUGGE

Mevr. J.A. van Bergen-Oudshoorn

Weteringpad 3

2481 AS

WOUBRUGGE

Dhr. J. Zijlstra

van Woudeweg 2

2481 XN

WOUBRUGGE

Mevr. L. Dompeling-Vergunst

Saskia van Uylenburchlaan 1

2377 CR

OUDE WETERING

Dhr. S. Dompeling

Saskia van Uylenburchlaan 11

2377 CR

OUDE WETERING

Dhr. B. Kanters

Rembrandt van Rijnsingel 164

2371 RJ

ROELOFARENDSVEEN

Mevr. T. van Koll-Hokkeling

Henry Dunantweg 21

2402 NM

ALPHEN A/D RIJN

Dhr. H. van Tol

Sterrenlaan 134C

2402 BB

ALPHEN A/D RIJN

Mevr. W.H. Voorbij-van Dijk

Parkzicht 1a

2441 DP

NIEUWVEEN

Mevr. J.M. Kinkel-van der Mik

J.M. Halkesstraat 33

2461 RT

TER AAR
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Kerkelijk Nieuws
en op 29 oktober naar de heer en mevrouw Rietdijk, Dr.
Stapenseastraat 21.

Berichten van de Kerkenraad
Vanuit de kerkenraad
Afgelopen woensdag 25 oktober heeft de kerkenraad
vergaderd. Ik zal u hier in het kort verslag van doen. Zoals
gebruikelijk startten we met een bezinningsmoment. Deze
keer hebben we wat uitgebreider stilgestaan bij het reilen
en zeilen binnen de wijken van de ouderlingen en diakenen.
Het is soms lastig alle mensen die daar prijs op stellen
voldoende aandacht te geven, maar gelukkig zijn er
verschillende contactpersonen in de wijken die het
bezoekwerk verlichten voor de ouderlingen en de ene
ouderling heeft meer tijd voor bezoeken dan de andere.
Daarnaast wordt bezoek door sommigen ook niet op prijs
gesteld, dan is het van belang van elkaars verwachtingen
kennis te hebben. Er komen zo nu en dan ook nieuwe
gemeenteleden bij, dan is het fijn als er een afspraak
gemaakt kan worden(soms nog best lastig met volle
agenda’s) om deze gemeenteleden welkom te heten, door
een ouderling met een bloemetje.
Het CvK krijgt via de Kerkbalans regelmatig opmerkingen
t.a.v. de invulling van het lidmaatschap van de kerk. We zijn
druk bezig in de kerkenraad om hier zo adequaat en snel
mogelijk op te reageren. Ook wat dit betreft is het goed om
te weten hoe er invulling aan het lidmaatschap gegeven
wordt en wat de gemeenteleden van de kerk kunnen
verwachten, en andersom. Het Kerkelijk Bureau houdt ook
graag haar administratie op orde en dat is af en toe een
hele klus.
Binnen de kerkenraad zijn de begrotingen van zowel CvK
als Diaconie besproken en deze zullen tijdens de
gemeenteavond van 15 november worden toegelicht.
We hebben tijdens deze vergadering ook met elkaar
gesproken over het Heilig Avondmaal. We gebruiken
hiervoor als handreiking de brochure: ‘De maaltijd van de
Heer.’ Aan bod komen de vorm, de inhoud en de betekenis.
We willen dit op een later moment ook graag bespreken
met u als gemeente van Christus.
Ik hoop u zo weer op de hoogte te hebben gebracht van
het reilen en zeilen binnen de kerkenraad. Mocht u zelf iets
in willen brengen voor de kerkenraadsvergadering, zaken
waar u ontevreden of juist tevreden over bent, vragen of
tips, u kunt dit aangeven bij uw wijkouderling of bij mij:
Frans Kooiman
scriba@pgleimuiden.nl

Berichten van de Diaconie
Bloemengroet
De bloemen gingen op 22 oktober als groet van de
gemeente naar mevrouw C. Spijker, Dr. Stapenseastraat 17

Adventskalender 2017
Deze heeft als thema ‘kwetsbaar als een kind’ en neemt u
mee
op
weg
naar
Kerst. Voor
elke dag is
een
prachtige
afbeelding
met
een
meditatieve
tekst voor
een
moment
van bezinning of meditatie. De afbeeldingen kunnen als
ansichtkaart worden verstuurd. De kalender sluit aan bij het
thema van de Kerstcampagne van Kerk in Actie ‘Geef hoop
aan een kind op de vlucht’. De adventskalender is een
uitgave van de Protestantse Kerk en uitgeverij
Boekencentrum en te bestellen voor € 6,99 in de
webwinkel van Kerk in Actie of mail naar
info@protestantsekerk.nl. Heeft u geen internet en wilt u
wel de adventskalender bestellen? Neem dan contact op
met Annet Roodenburg, tel. 500149.

Collecte 5 november KIA najaarzendingsweek
In augustus 2013 is Tjeerd de
Boer door Kerk in Actie
uitgezonden naar Hong Kong
(China), samen met zijn vrouw
Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft
er les aan het Luthers
Theologisch Seminarie. Dit
seminarie leidt studenten op
tot
predikant
of
theologiedocent
en
rust
daarnaast
leken
toe.
Momenteel studeren er ruim
560 studenten. Zij komen uit
Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als
Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Door in Hong
Kong een goede theologieopleiding aan te bieden, hoeven
deze studenten niet naar het Westen en kunnen ze
enigszins betaalbaar verder studeren binnen hun eigen
Aziatische context. Tjeerd en Kathleen geven samen het vak
Kerk en Samenleving. Dit spitsen zij toe op de landen waar
de studenten vandaan komen. Tjeerd geeft niet alleen les,
maar onderhoudt ook contacten met kerken en christenen
in China.
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Collecte 12 november 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. Deze activiteiten dragen bij aan de
veerkracht van de kinderen die noodgedwongen in een
AZC wonen.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Wijziging medewerkers
Dorpskerk.

Ontmoeting

en

Tijdens de afgelopen zomer heeft Ellen Vrijburg haar
werkzaamheden in de Ontmoeting en de Dorpskerk
beëindigd.
De reden hiervoor was dat haar eigen werk vaak moeilijk
viel te combineren met de werkzaamheden in Dorpskerk en
Ontmoeting.
Dank Ellen voor de energie die je in je werk gestoken hebt
en het was voor mij, als contactpersoon uit het CVK, altijd
heel plezierig om met je samen te werken!
Na het afscheid van Ellen zijn we op zoek gegaan naar een
waardige vervanger(ster). We denken dat we daarin
bijzonder goed geslaagd zijn in de persoon van Josina Vonk.
Josina vindt het een uitdaging om het interieur van onze
mooie gebouwen in topconditie te houden!
Daarnaast zal Josina in voorkomende gevallen Wanda
kunnen en willen vervangen, hetgeen inmiddels al een paar
maal gebeurd is.
We hopen met de aanstelling van Josina de continuïteit van
het onderhoud gewaarborgd te hebben en zien uit naar een
plezierige samenwerking.
Piet de Bock
Voorzitter CVK.

Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
4 nov.
11 nov.
12 nov.
13 nov.
14 nov.

Mw. G.C. van der Burg-van der Vaart,
Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden
Dhr. C.M. Horsman,
Drechtkade 5a, 2451 AX Leimuiden
Dhr. B. Kanters, Rembrandt van Rijnsingel
164, 2371 RJ Roelofarendsveen
Mw. A. Wallet-Elenbaas,
dr. Stapenseastr. 32, 2451 AD Leimuiden
Dhr. E.G. Snellink,
Meerewijck 3, 2451 XE Leimuiden

Bijbelleesrooster
Week 45
zo
ma
di
wo
do
vr
za

5 t/m 12 november 2017
2 Koningen 23
Johannes 6:1-21
2 Koningen 24
Johannes 6:22-59
2 Koningen 25
Johannes 6:60-71
1 Kronieken 1
Johannes 7:1-13
1 Kronieken 2
Johannes 7:14-36
1 Kronieken 3
Johannes 7:37-52
1 Kronieken 4
Johannes 8:1-11

Week 46
zo
ma
di
wo
do
vr
za

12 t/m 18 november 2017
1 Kronieken 5,6
Johannes 8:12-29
1 Kronieken 7,8
Johannes 8:30-59
1 Kronieken 9
Johannes 9:1-12
1 Kronieken 10
Johannes 9:13-34
1 Kronieken 11
Johannes 9:35-41
1 Kronieken 12
Johannes 10:1-21
1 Kronieken 13,14 Johannes 10:22-42

Week 47
zo
ma
di
wo
do
vr
za

19 t/m 25 november 2017
1 Kronieken 15
Johannes 11:1-16
1 Kronieken 16
Johannes 11:17-44
1 Kronieken 17
Johannes 11:45-57
1 Kronieken 18
Johannes 12:1-11
1 Kronieken 19,20 Johannes 12:12-19
1 Kronieken 21,22 Johannes 12:20-56
1 Kronieken 23
Johannes 13:1-20

Mijn interesse voor Jezus is nog wel aan anderen uit te
leggen. Zijn interesse voor mij, dat is lastiger

(Uit 95 Speldenprikken. Een uitgave van de PKN in
samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Berichten van het Missionair Team
Missionair nieuws
Israëlreis – De groepsreis naar Israël van 8 t/m 16 mei
2018 heeft de status ‘vertrekgarantie’ gekregen. Vanaf 20
deelnemers zou de reis doorgaan. Er zijn inmiddels 22
aanmeldingen. Er kunnen nog een paar mensen mee. Er is
plek voor maximaal 30 deelnemers. Wacht niet te lang
want na een vertrekgarantie kan het zomaar vol lopen.
Boekentafel – Nieuwe collectie!
We hebben weer super veel mooie agenda’s, dagboekjes,
kindercadeautjes voor met name kerst, goedkope cd’s, enz.
meegenomen. Laat je verleiden!
Twee artikelen (een boek en magazine) zijn hieronder
uitgelicht. De Adventskalender 2017 is al door de diaconie
uitgelicht.
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1) Beatrice de Graaf (hoogleraar en terrorisme expert),
Heilige strijd.
Het verlangen naar veiligheid en het
einde van het kwaad (12,99)
In dit helder geschreven essay zoekt
Beatrice de Graaf naar een
theologische visie op geweld, het
kwaad en onze veiligheid. Aan de
hand van Augustinus' theologie over
de mens, diens gebrokenheid en
Gods genade, biedt dit essay een
cruciale
aanvulling
op
het
hedendaags debat over veiligheid.
Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we
mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit haar
geloof hierin mag de kerk het kwaad bestrijden. Over deze
heilige strijd gaat dit boek.
2)
THUIS
2017
Sestra
Magazine
Thuis 2017 heeft als thema
Sterke vrouwen! Het blad staat
dan ook vol met inspirerende
interviews met sterke vrouwen.
Maar ook lees je praktische
artikelen en bijbelstudies over
hoe je zelf stevig(er) in je
schoenen kunt gaan staan.
(8,95)
OPEN HUIS - Vacature
Er komen bij het OPEN HUIS per 1 januari twee vacatures
voor gastheer/vrouw. Wie lijkt het leuk om ongeveer 1 x
per 6 weken op woensdagochtend van 9.30 tot 11. 45 uur
beschikbaar te zijn als gastheer/vrouw in de Ontmoeting?
De ochtenden worden door 3 vrijwilligers verzorgd. Neem
graag contact op met Petra (tel. 701081) als je interesse
hebt. De groep van ruim 20 vrijwilligers komt 1 x per jaar
bij elkaar voor teambuilding en gezelligheid. Helaas gaan
twee enthousiaste vrijwilligers ons team verlaten. Vanaf
deze plaats willen we Ineke Griffioen en Wim Groot van
harte bedanken voor al hun inzet vanaf de opening van de
Ontmoeting tot einde van dit jaar. Alle goeds!
Marriage Course zoekt deelnemers. Geef je huwelijk een
“boost”!
Je hebt het vast al gehoord: vanaf januari t/m maart
worden er, bij voldoende aanmeldingen, zeven avonden
gehouden in de Ontmoeting over onderwerpen als:
 Herkennen en waarderen van onderlinge
verschillen
 De kunst van het communiceren
 Conflicten oplossen

 Kracht van vergeving
 Ouders en schoonouders
 Intimiteit en seksualiteit
 Liefde in actie
Marriage Course = Je huwelijk een "boost" geven. Een
her(ver)nieuwde start maken. Denk nou niet dat deze
cursus er alleen is voor minder goede huwelijken, juist niet!
Kijk maar verderop wat vorige cursisten ervan vonden.
Een ander aantrekkelijk perspectief, je gaat ook 7 avonden
lekker samen tafelen en tegelijkertijd werken aan je relatie.
Dat, en niets anders dan dat is de Marriage Course.
Spannend, Ja! Vernieuwend voor je huwelijk? Zeker!
Oud deelnemers aan het woord:
• Ik dacht, oh dat is "een vrouwending", niks voor mij.
• Mijn vrouw heeft me overgehaald, maar het was toch
gaaf, wat hebben we veel (bij)geleerd van en over elkaar.
• Hele mooie dingen hebben we in elkaar en van elkaar
ontdekt, nu nog, na dik 20 jaar huwelijk!
• Bij het woord Marriage Course alleen al kreeg ik de
kriebels, alsof wij geen goed huwelijk hadden, kom op zeg.
De wekelijkheid bleek toch iets anders, het was heel
waardevol en we gaan met de ingeslagen weg verder.
• We gaven ons huwelijk een 7, dat bleek toch anders uit te
pakken, nu GAAN we voor een 8 of een 9.
• Ik dacht dat het voor "softies" was, pakte dat even anders
uit. Je wordt behoorlijk uitgedaagd hoor, top!
• Het eten was weer heerlijk vanavond.
Wat is de Marriage Course?
De Marriage Course is een cursus van zeven avonden,
ontwikkeld om ieder echtpaar (jong en oud) te helpen hun
relatie te versterken. Om samen te werken aan een gezond
huwelijk.
De cursus biedt ook een geweldige mogelijkheid om samen
- op een leuke manier - meer tijd te besteden aan je relatie.
De cursus gaat over onderwerpen die door alle drukte
gemakkelijk aan de aandacht kunnen ontsnappen. De
Marriage Course is heel praktisch van aard en geeft je
handvatten om je te helpen je huwelijk te versterken.
Tijdens de cursus eet je iedere week samen, luister je naar
een inleiding, kijk je naar stukjes film en ga je met
werkvormen aan de slag. Er is veel tijd om de onderwerpen
samen door te praten. Er vinden geen groepsdiscussies
plaats en er wordt je niet gevraagd iets over je relatie aan
iemand anders te vertellen. De hele cursus is er opgericht
om je samen stappen te laten maken.
Voor verdere informatie: Jelis en/of Petra Verschoof
(gespreksleiding), tel. 0172 701081.
Hartelijke groet,
namens het missionaire team,
Petra Verschoof
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Overige berichten
Bijeenkomst 'Veelkleurig Samenleven' op 12
november
Na een geslaagde eerste bijeenkomst in mei van dit jaar
organiseren de Diaconie en de Family Factory op zondag
12 november weer een veelkleurige middag.
De afgelopen jaren
zijn er in ons dorp
mensen uit o.a.
Syrië, Eritrea, Polen
en Somalië komen
wonen.
Deze
middag
is
een
mooie gelegenheid
om
elkaar
als
dorpsgenoten
te
leren kennen, een
praatje te maken, een hapje te eten uit een andere cultuur
en de Nederlandse taal te oefenen.

gehoorde repertoire zullen ze ook bekende stukken en
stijlen over het voetlicht brengen.
De muziek van de solist, de Uruguayaanse Klavecinist
Leonardo Valiente, zal veel herkenbaarder zijn, al is een
klavecimbel in de dorpskerk een uniek en hier nog nooit
gehoord instrument. Hij zal oudere muziek spelen van
onder andere de Nederlandse componist Sweelinck en van
C. Ph. E. Bach. Zo belooft het een concert van uitersten te
worden.
Aanvang 13:00, koffie vanaf 12:30. Kaarten à €10,(kinderen €5,-) zijn te koop bij de Gemakswinkel in
Leimuiden of aan de deur zolang de voorraad strekt.

Uit de omgeving
Reünie Het Bunkertje!
Waar: Zaterdag 25 november 2017, café De Rijnstreekhal
vanaf 20.30 uur.
Ben jij erbij?? Een gezellige avond met oude vrienden lekker
bijkletsen en feesten!
Meld je dan voor 1 november (iets later mag ook nog) aan
op reuniebunkertje@gmail.com met je naam, adres,
woonplaats. Bij voldoende aanmeldingen krijg je na 1
november het verzoek om 25 euro over te maken. Je krijgt
hiervoor 4 drankjes, borrelhapjes, een bekende band en DJ.

Voor de kinderen worden er door Mavileo muzikale
activiteiten georganiseerd.
*Iedereen is van harte welkom.
*Kom met je hele gezin!
* Neem iets te eten mee uit je eigen cultuur.
* Kom en geniet van leuke ontmoetingen, muziek
en lekkere hapjes.
Locatie: De Ontmoeting, Dorpsstraat 51
Tijd: zondag 12 november, 15.00 - 17.00 uur
Namens de Diaconie en de Family Factory,
Annet Roodenburg, Jorico Notenboom

Dorpskerkconcert op 5 november met Treeo
HOUT en klavecinist Leonardo Valiente.
Nieuwe en oude muziek tegenover elkaar
Op 5 november start alweer een kersvers nieuw seizoen
van bijzondere concerten in de Dorpskerk in Leimuiden. De
concerten staan ook dit derde seizoen weer garant voor
onverwachte combinaties en verrassende programma's. In
het eerste concert van dit seizoen brengt het jonge trio
houtblazers, Treeo HOUT, vooral nieuwe muziek.
Hun opleiding bij het Nederlands Blazers Ensemble staat er
borg voor dat deze muziek de luisteraars op een
sprankelende manier zal overvallen. Naast dit nog weinig

Vraag je bunkervrienden om ook te komen, dan maken we
er een gouwe ouwe Bunkeravond van!

Agenda

5 nov.
12 nov.
12 nov.
15 nov.
19 nov.

Dorpskerkconcert, aanvang 13.00 uur.
Bijeenkomst bijbelleesproject ‘In twee jaar
de Bijbel door’, aanvang 11.00 uur in De
Ontmoeting.
Bijeenkomst “Veelkleurig Samenleven” in
De Ontmoeting van 15.00 tot 17.00 uur.
Gemeenteavond in De Ontmoeting,
aanvang 20.00 uur.
Kliederkerk in De Ontmoeting, aanvang
12.00 uur.
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Gedenkzuilen stiltetuin
Wellicht heeft u het inmiddels al gezien, maar sinds 24 mei
2017 staan in de stiltetuin, achter de Dorpskerk, 3
gedenkzuilen van natuursteen.

Leimuiden hadden, maar die in een andere plaats zijn
begraven. Inmiddels zijn er al verschillende namen
bevestigd op de gedenkzuilen.
De zuilen zijn geplaatst in opdracht van de Protestantse
Uitvaartvereniging Leimuiden en Rijnsaterwoude en in
overleg met de PG Leimuiden.
Heeft u een familielid of een andere dierbare die uw graag
wil gedenken, dan heeft u de mogelijkheid om een plaatje
aan te schaffen waarop de naam, geboorte- en
overlijdensdatum in gegraveerd wordt. Op deze wijze blijft
de naam van uw overleden familielid en/of dierbare op de
Algemene begraafplaats van Leimuiden behouden.

Op deze gedenkzuilen is er de mogelijkheid om metalen
plaatjes te bevestigen met de namen van overleden
personen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een
familielid, waarvan het graf wordt of is geruimd, dierbaren
waarvan de as is verstrooid en dierbaren die een band met

De kosten zijn éénmalig en bedragen € 50,00.
Heeft u belangstelling? Stuur een mailtje naar:
gedenkzuil@gmail.com of bel naar Jacqueline de Rijk
Telefoon: 0172-509304
Het Bestuur
Prot. Uitvaartvereniging
Leimuiden en Rijnsaterwoude

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
André Lorier (voorz), tel 06-23332710, 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
Verkorte staat van baten en lasten boekjaar 2016 en begroting 2018
Aan de leden van de Protestantse Gemeente Leimuiden,
Bijgaand treft u van zowel het College van Diakenen als van Kerkrentmeesters de verkorte staat van baten lasten over het
boekjaar 2016 alsmede de begroting voor 2018 en beide voorzien van een korte toelichting.
Wij zullen u deze cijfers nader toelichten bij de gemeentevergadering op 15 november a.s.
De jaarrekening over 2016 van beide colleges liggen tot vrijdag 10 november a.s. ter inzage bij de penningmeesters, te weten:
College van Diakenen: Wim Vonk te bereiken op telefoonnummer 06-20700924
College van Kerkrentmeesters: Ad de Quaasteniet op telefoonnummer 532107 (bij voorkeur in de avonduren).
Met vriendelijke groet,
Wim Vonk en Ad de Quaasteniet

Begroting 2018 Diaconie
Jaarrekening 2016

Begroting 2018

Inkomsten
Baten onroerend goed
Opbrengst Schretlen
Overige renteopbrengsten/Oikocredit
Levend geld
Door te zenden collecten en bijdragen
Totale Baten

€
€
€
€
€
€

136.691
7.625
48.097
40
7.135
199.588

€
€
€
€
€
€

137.000
49.400
7.000
193.400

Uitgaven
Onroerende zaken
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen
Kosten beheer en administratie
Interest en bankkosten
Diaconale activiteiten gemeente
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Overige baten/lasten voorgaand jaar
Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.149
11.294
5.484
483
21.157
18.938
20.294
103.595
3.770
195.164

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.200
10.500
5.700
500
25.200
15.500
23.000
103.500
195.100

Resultaat

€

4.424

€

-1.700

De baten en lasten van de Diaconie zijn de afgelopen jaren vrij constant. De inkomsten op de begroting zijn lager omdat we
bijna geen rente meer ontvangen op onze spaartegoeden. De uitgaven blijven vrijwel gelijk, wel vinden er jaarlijks op
onderdelen kleine verschuivingen plaats. Het verwachte resultaat is een klein verlies.
De begroting 2018 is door de Diaconie van de PG Leimuiden vastgesteld op 3 oktober 2017 en goedgekeurd door de
Kerkenraad van de PG Leimuiden op 25 oktober 2017.
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Begroting 2018 CvK Protestantse Gemeente te Leimuiden
Werkelijk 2016

Begroting 2018

Inkomsten
verhuur/buffet (na aftrek kosten)
rentebaten
kerkelijke bijdrage
collecten
giften
solidariteitskas
bijdrage diaconie maatschappelijke ondersteuning
missionaire activiteiten
diverse acties
totaal inkomsten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

44.000
6.500
73.000
7.000
1.000
2.000
6.500
4.000
12.000
156.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

49.000
6.000
70.000
7.000
1.000
2.000
6.500
4.000
10.000
155.500

Uitgaven
tractement/salarissen
afdrachten PKN
kosten onroerende zaken
erediensten/catechese/missionair team
OpWeg
algemene kosten
onderhoudsvoorziening
totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€

110.000
6.000
25.000
5.000
3.000
6.500
155.500

€
€
€
€
€
€
€
€

112.000
6.000
25.000
4.000
3.000
6.000
10.000
166.000

exploitatieresultaat

€

€

-10.500

500

Toelichting bij begroting CvK 2018 PG Leimuiden
Op 18 oktober jl. heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting 2018 vastgesteld. Bovenstaand treft u deze begroting
aan. Leidraad hierbij zijn de over 2016 gerealiseerde inkomsten en uitgaven alsmede de geraamde inkomsten en uitgaven
voor 2017. De begroting 2018 geeft vóór de dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 10.000 een vrijwel nihil
exploitatiesaldo. Het College van Kerkrentmeesters stelt vast dat de al enige jaren ingezette stijging van de inkomsten uit
verhuur van ons kerkelijk centrum en / of de kerk zich doorzet. Daar tegenover staan dan wel hogere personeelslasten
(schoonmaak, bediening). De overige kosten blijven redelijk stabiel.
Zoals al toegelicht bij de begroting 2017 verwacht het College van Kerkrentmeesters geen belangrijke verandering in de vaste
lasten binnen een termijn van enkele jaren.
Vastgesteld door College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leimuiden d.d. 18 oktober 2017.
Vastgesteld door de Kerkenraad van Protestantse Gemeente te Leimuiden d.d. 25 oktober 2017.

