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Kerkdiensten
Zondag 29 mei

Op het Pinksterfeest mochten wij horen hoe door de
uitstorting van de Heilige Geest mensen in hun eigen
taal mogen horen van Gods grote daden in de komst
van Jezus Christus.
Daarom als opening van dit nummer van ‘Op Weg’
een Fins gebed om de Heilige Geest, dat ik las en mij
raakte. Het heet ‘Kosketa minua Henki’ en is in het
onderstaande in het Nederlands vertaald.

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN dienst

1e na Trinitatis

Ds Jelis Verschoof
Clara de Ruiter
Exodus (1)
Erediensten (2)
Jaap van Muyden
Nico Kalf

Er is koffiedrinken in de kloostergang
Heer, raak mij aan met uw Adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Zondag 5 juni
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Raak met uw Adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw Kind.

Organist
KN dienst

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand!

2e na Trinitatis

Mw A.M. Creemer - Allard
Jorico Notenboom
KIA Werelddiaconaat (1)
Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Jelis Verschoof

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgd
door Maritta Kea en Marianne Tukker

Zondag 5 juni

Geest, vol van hemelse klaarheid,
geef mij een helder zicht
op wie vriendschap vragen,
aan elkaar toegedicht.

Campingdienst “De Drecht”

11.00 uur – De Ark
Start seizoen Camping inloop
Gezellig samenzijn met Koffie

Heer, raak mij aan met uw Adem,
Geest die mij zingen doet.
Waar U mij nabij bent
vind ik hier vaste voet.

Zondag 12 juni
9.30 uur – Dorpskerk
ds. Verschoof

Voorganger

3e na Trinitatis

Ds Jelis Verschoof

Zondag 12 juni
Campingdienst “De Drecht”

10.30 uur – De Ark
Voorganger
Begeleider

Frans Vink
Eric Roggeveen
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Vanuit de pastorie,

blad 2 van 6

ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente

Eindexamens

Ik wil dit gemeentenieuws deze keer graag beginnen met de
vermelding van gemeenteleden die met ziekte en andere
gezondheidsproblemen te maken hebben.
Tiny Brummelkamp - Fokker (Verlaat 33) verblijft in ‘De
Brug’ in Alphen aan den Rijn voor revalidatie na een
gebroken heup; het gaat gelukkig steeds meer de goede
kant op, ‘crescendo’, zoals zij het zelf verwoordde. Zij
verblijft op kamer 3.20.
Nel Rietdijk - Roodnat (dr. Stapenseastraat 21) is dinsdag
10 mei jl. geleden heel naar gevallen, met als gevolg een
scheur in het bekken en een scheur in een rugwervel. Na
een aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen te zijn
geweest verblijft zij nu voor revalidatie en therapie ook in
‘De Brug’, op kamer 3.25.
Tenslotte is daar ook onze dorpsgenoot Ab Berendsen
(Drechtlaan 115), regelmatig bezoeker van de
woensdagochtenden in ‘De Ontmoeting’. Hij verblijft daar
tgv van een val voor revalidatie op kamer 3.15.
Het adres van ‘De Brug’: Alrijne ziekenhuis, afdeling ‘De
Brug’, Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn.
Tanja van Gans - van Bruggen (Esdoornlaan 5) is deze week
i.v.m. MS voor een kuur van in principe 5 dagen
opgenomen in het Diaconessenziekenhuis in Leiden
(Houtlaan 55, 2334 CK Leiden).
Tenslotte noem ik Jan van der Lek (Verlaat 28). Hij moest
opgenomen worden in het LUMC i.v.m. problemen van de
luchtweg. Hij verblijft op dit moment van schrijven op de
afdeling Medium Care B4. Het adres: LUMC, Postbus
9600, 2300 RC Leiden.
Sterkte voor u allen, en hopelijk een goed herstel of
resultaat van behandelingen, in het ziekenhuis en thuis

Deze periode is voor veel jongeren een spannende tijd: de
tijd van examens. Zal het allemaal lukken, kan de vlag straks
uit, of komt er nog een herexamen, of loopt het nóg
anders? Alle jongeren en hun ouders sterkte en alle goeds
toegewenst.

Meeleven
In de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 mei jl. is in het
Hospice in Hoofddorp overleden Robert Erik Kwappenberg,
de broer van Agnes Hogenboom - Kwappenberg (Oostban
7). Enige weken geleden, kort na het overlijden van hun
moeder, werd hij getroffen door een ernstige
hersenstambloeding. Rob Kwappenberg is 71 jaar
geworden. Moge de eeuwige vrede zijn deel zijn, en veel
sterkte voor Agnes en Leo Hogenboom, hun gezin en de
verdere naaste familie.

Welkom
Al enige tijd woonde Kifle, als christen gevlucht uit Eritrea,
in Leimuiden aan de Ieplaan 7. U kunt hem wel eens
aantreffen bij werkzaamheden in de MCD. Op vrijdag 20
mei jl. is hij met zijn gezin herenigd: met zijn vrouw Selam,
zijn dochtertje Nardos en zoontje Noad. Wij wensen hen
van harte een goed verder leven toe in ons land en in ons
dorp.

Terugblik Pinksternoveen en Pinksterdienst
Zondag 15 mei jl. mochten wij weer het Pinksterfeest
vieren.
Daaraan voorafgegaan was op dinsdag 10 mei een
oecumenische Pinksternoveen in de St. Jan de Doper in
Leimuiden. Met heel wat mensen uit verschillende
kerkelijke gemeenten en kerkelijke richtingen waren wij
bijeen om ons te bezinnen op de komst van de Heilige
Geest en zijn kracht. Ik heb het persoonlijk als een heel
mooie en samenbindende viering ervaren.
Zondag 15 mei vierden wij het Pinksterfeest in de
Dorpskerk. Het thema was: ‘Kracht van Omhoog’ naar
aanleiding van Jezus’ belofte dat zijn leerlingen ‘kracht van
Omhoog’ zouden ontvangen als de Heilige Geest zou
worden uitgestort. Die kracht wil ook ons bemoedigen op
onze weg door het leven. Het gelegenheidskoor had
liederen ingestudeerd die zij deels vóór ons, en ook deels
mét ons zongen.
Ook vertelden drie gemeenteleden, Willy Piet, Ad de
Quaasteniet en Piet Rietdijk sr. in drie persoonlijke
bijdragen wat Pinksteren voor hen betekent en wat hen
inspiratie geeft.
Al met al een dienst waardoor wij als gemeente gesterkt
door de Geest verder mogen gaan.
Allen die aan deze dienst hebben bijgedragen nogmaals ons
aller dank.

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
Zondag 29 mei as. nemen wij afscheid van Leen van der Sar
(ouderling en voorzitter van de kerkenraad) en van Leen
Overbeek (diaken en voorzitter van de diaconie). Jan
Schoenmaker zal worden herbevestigd voor een tweede
periode als pastoraal ouderling en Jorico Notenboom Rietdijk wordt voor twee jaar herbevestigd als
jeugdouderling. Wilma de Quaasteniet wordt bevestigd in
het ambt van diaken en wordt de nieuwe voorzitter van de
diaconie. Wim Vonk zal worden aangesteld als lid van de
taakgroep diaconie met als speciale taak het
penningmeesterschap. Wij nemen afscheid van Ank van der
Maarel die onze gemeente vele jaren heeft gediend als
contactpersoon en heten Elly van Emmerik hartelijk welkom
als nieuwe contactpersoon. Fijn dat zo het werk van de
kerkenraad tot opbouw van de gemeente van Christus hier
mag verdergaan.
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Huwelijksjubileum
Op woensdag 8 juni as. hopen Arie en Cobi van den Akker
- van Daalen (Drechtlaan 127) hun vijftigjarig
huwelijksjubileum te mogen vieren. Onze hartelijke
felicitaties, een fijne dag toegewenst en heil en zegen voor
de toekomst.

Reacties op de preek
Een preek die een predikant houdt is altijd min of meer
‘éénrichtings-verkeer’. Zo kan het gebeuren dat er in een
preek iets wordt gezegd dat bij de hoorder anders
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overkomt dan het is bedoeld, nadere toelichting nodig
heeft, of waar de hoorder een andere gedachte over heeft.
Dan mag natuurlijk iedere hoorder in alle openheid en tot
opbouw van de gemeente op zoiets reageren! Dat is alleen
maar goed voor het onderlinge begrip. Elders in deze ‘Op
Weg’ treft u zo’n reactie aan.
Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u
en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie en ZWO
Noodhulp Afrika
De diaconie heeft onlangs de noodhulpacties van Het Rode
Kruis en Kerk in Actie voor de slachtoffers van de extreme
droogte in Afrika met een gift te ondersteunen. Ook u kunt
de slachtoffers helpen door een gift over te maken op giro
7244 (IBAN NL19 INGB 0000 007 244) t.n.v. het
Nederlandse Rode Kruis in Den Haag of IBAN NL89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Noodhulp
Ethiopië”.

Jaarmarkt 15 juni
Er is afgesproken dat het missionair team deze middag en
avond een kraam gaat bemensen. Het koffiedrinken wordt
verplaatst van de morgen naar de middag. We hopen op
mooi weer, zodat we het terras buiten kunnen openen.

Afscheid van Leen Overbeek
Het afscheid van Leen Overbeek als voorzitter en
penningmeester van de diaconie is op zondag 29 mei. Leen
heeft jarenlang een geweldige bijdrage aan de diaconie
geleverd waarvoor we hem veel dank verschuldigd zijn. We
zullen vooral zijn bestuurlijke ervaring en inzicht in
financiële zin missen. Leen wordt opgevolgd door Wilma de
Quaasteniet (voorzitter) en Wim Vonk (penningmeester).
Gelukkig blijft Leen op de achtergrond beschikbaar voor
advies.

Collecte 29 mei
Op 29 mei is de collecte
bestemd
voor
Exodus
Nederland. Exodus is de
grootste
landelijke
nazorgorganisatie die met
professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt
aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.
De (ex-)gedetineerden kunnen terecht in één van de elf
Exodushuizen verspreid in het land, bij de ambulante
hulpverlening of bij een maatje uit het Exodus
vrijwilligersnetwerk. De familieleden worden ondersteund
met vrijwilligers.

Collecte 5 juni
Op 5 juni is de collecte bestemd voor Kerk in Actie
werelddiaconaat, zoals het werk van de organisatie Refugio
in Guatemala.
In Guatemala krijgt ieder uur een meisje te maken met
seksueel geweld. De meeste daders worden nooit
opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van
Kerk in Actie, zet zich in om toenemend huiselijk en
seksueel geweld een
halt toe te roepen.
Dit gebeurt niet
alleen
door
de
meisjes
te
begeleiden, maar ook
door bijvoorbeeld de
politie en lokale
overheden
te
ondersteunen, zodat de meisjes op de juiste manier worden
opgevangen en doorverwezen. Ook kaart de organisatie
misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het
straffen van daders. Met de juiste begeleiding kunnen
meisjes in Guatemala hun leven weer oppakken na seksueel
misbruik. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in
Actie het werk van Refugio.

Namens de diaconie,
Johan Schuuring en Annet Roodenburg

Berichten campingwerk “De Drecht”
Campingwerk
Op Camping “De Drecht” in het gebouwtje “De Ark”
starten we binnenkort weer met de campingdiensten.
We beginnen op zondag 5 juni om 11.00 uur met een
camping-inloop (gezellig samenzijn met koffie). Vanaf 12
juni is er elke zondag tot en met eind augustus om 10.30
uur een campingdienst. Wij zullen wij u onder het kopje
“Kerkdiensten” regelmatig laten weten hoe laat de diensten
beginnen, wie de voorganger is en wie de begeleiding
verzorgt.
Zoals het er nu naar uit ziet is er gedurende 3 weken een
DABAR-team aanwezig. Het 1e team komt op 16 juli. We
zijn volop bezig om dat rond te krijgen en hopen dat dit
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gaat lukken. Nieuw is dat David en Carolien Antes zich 2
weken zullen inzetten als campingpastor!
De teams zullen zich op zondag 11 en 18 juni in de kerken
van Rijnsaterwoude en Leimuiden voorstellen. Dan zijn zij
voor een kennismakingsweekend op de camping in “De
Ark” aanwezig.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de campinginloopochtenden en voor de campingdiensten. We zouden
het fijn vinden als u eens een keertje komt kijken. Het adres
is: Vriezekoop Noord nr. 30. Het gebouwtje “De Ark” is
meteen aan uw rechterhand, vóór de slagboom.
Parkeerplaats is aanwezig.
Met een hartelijke groet, en wellicht tot ziens op de
camping,

Namens de Evangelisatiecommissie
(Campingwerkgroep “De Drecht”)
Jannie Eveleens

Overige berichten
Korte terugblik op de Nacht Zonder Dak
Luilak vrijdag 13 mei is er voor het tweede jaar een Nacht
Zonder Dak gehouden in en rondom de Dorpskerk. Met
uiteindelijk 11 jongeren hebben we overnacht in van karton
gemaakte hutjes. De opbrengst van de sponsor actie bij de
NZD heeft € 727,00 opgebracht. Een heel mooi bedrag dat
de diaconie nog eens verdubbelt. Als onderdeel van het
programma was er een muziek opvoering, waarin een
verhaal over het ontstaan en stoppen van een relatie werd
gezongen. Met de belangstelling voor die opvoering waren
we heel blij. De band die nu aan het ontstaan is, heeft al
weer plannen voor een volgend optreden. Meer daarover
volgt.En tot slot willen we iedereen hartelijk bedanken die
ervoor gezorgd heeft dat deze Nacht Zonder Dak zo
gezellig was.
Paul Smit

In je eigen kracht staan….
Graag willen wij in deze Op Weg reageren op de preek van
1e Pinksterdag want dit heeft veel bij ons los gemaakt.
Er wordt gesproken over een workshop ‘in je eigen kracht
staan’ en als christen de kracht van de Heilige Geest
ontvangen in je leven. De eerste als doodlopende weg, de
tweede als heilzame weg.

Maar wat is eigen kracht? En betekent dat dan in je eentje?
Onze ervaring is dat juist niet.
In je eigen kracht staan wordt gebruikt in dezelfde reeks
termen als zelfvertrouwen, zelfbewust zijn en ook weten
wat voor jou belangrijk is in het leven en waarnaar je wilt
leven.
Door verbinding te maken met dat stuk in jezelf kun je op
zoek gaan naar bronnen waaruit je die kracht kunt halen. En
juist het geloof is zo’n krachtige bron!
Wij hebben niet alleen zwakheden en tekorten maar ook
veel sterke eigenschappen, kracht in ons en daarnaast een
verstand om keuze te maken.
Op momenten dat we het moeilijk hebben of wanneer wij
op zoek zijn naar de zin in ons leven. Dan heeft de ene
mens een medemens nodig in de vorm van een gesprek,
therapie of workshop om de kracht van de heilige Geest te
ervaren, en de ander haalt dit uit gebed of lezen in de bijbel.
Het een is niet beter of slechter dan het andere. Het gaat
erom dat jij je weg mag gaan waarmee jij weer verbinding
krijgt met jezelf en God, de bron waaruit jij wilt leven.
Verbinden daar gaat het om; in de Bijbel en ook in therapie
of workshop.
Het staat niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
En als je het missionair bekijkt dan ligt daar ons inziens juist
een kans.
In de zorg leerden wij ‘Wees een OEN en laat OMA thuis’.
Met andere woorden: wees open, eerlijk en oprecht
nieuwsgierig(OEN) naar de ander en ga niet oordelen,
moraliseren en adviseren(OMA).
Alleen dan kun je echt verbinding maken met de ander en
vandaar uit hem of haar helpen andere keuzes te maken.
Daarom is Jezus zo’n groot voorbeeld voor ons.

Frans Kooiman en Mathilde Hijink

Gezamenlijke maaltijd
donderdag 2 juni om 18.00 uur
Op donderdag 2 juni kunt u om 18.00 uur gezellig een
hapje mee komen eten in De Ontmoeting. U bent vanaf
17.45 uur van harte welkom.
De bijdrage voor de maaltijd bedraagt €5,Met de zomer in het vooruitzicht zal
de maaltijd ook een wat zomers
karakter hebben.
In de maanden juli en augustus zal er
geen gezamenlijke maaltijd zijn.
Donderdag 1 september staat als
eerstvolgende keer ingepland. Het
zou kunnen dat deze datum nog
wordt gewijzigd. Dus houdt u de
aankondigingen daarvan in de gaten.
Aanmelden voor de komende
maaltijd kan bij Jeannette Meijer
tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit
vòòr maandagavond 30 mei willen doen?

Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer
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Gebedssamenkomst

Opentuinen-weekend Kaag en Braassem

Op vrijdag 3 juni, 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, 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.

Via Groei en Bloei kregen wij de vraag of het mogelijk zou
zijn om met onze Stiltetuin mee te doen aan het
Opentuinen-weekend.
In overleg met het college van Kerkrentmeesters is besloten
om zondag 12 juni a.s. van 12:00 uur tot 17:00 uur onze
tuin open te stellen en zo ook aan een breder publiek te
laten zien. Per slot van rekening hebben wij een mooie tuin
achter de Ontmoeting!

Namens de tuingroep,
Joke Overbeek

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet

Verjaardagen 74+
Van harte gefeliciteerd
30 mei
3 juni
5 juni
6 juni
7 juni
7 juni
10 juni

Mw J.P. Treur-Peters
Dr Stapenseastraat 33a ,
2451 AC Leimuiden
Hr M.J. Prins, Vriezekoop 21
2451CP Leimuiden
Hr E. Tijselink, Vriezekoop 49
2451 CR Leimuiden
Mw S. Brummelkamp-Fokker
Alrijne Ziekenhuis afd ‘De Brug’ Knr 3.20
Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen a/d Rijn
Mw J.A. van Duijn-Sterrenburg
Acacialaan 2a, 2451 XZ Leimuiden
Mw F. Manintveld- van Geest
Burg. Bakhuizenlaan 74,
2451BS Leimuiden
Hr J. van Vliet
Ieplaan 29,2451BS Leimuiden

Agenda

Do 2 juni
Vr 3 juni
Zo 5 juni
Zo 12 juni

Gezamenlijke maaltijd
18.00u in de Ontmoeting
Gebedssamenkomst
19.30u in de Ontmoeting
Campinginloop ‘De Drecht’
11.00u in de Ark
Open tuinweekend ‘Kaag en Braassem’
Stiltetuin open van 12.00 -17.00u

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

Mutaties
geen
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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
Leen van der Sar (voorz), 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
Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@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)

