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Kerkdiensten

‘Vandaag is voor jullie in Bethlehem de Redder
geboren, Christus, de Heer!’

Lucas 2:11

Als u dit laatste nummer van Op Weg 2016
ontvangt is het bijna Kerst: nog één, twéé dagen
hooguit.
Kerstfeest is vind ik persoonlijk altijd een heel mooi
feest.
Te midden van de andere christelijke feesten neemt
het toch echt een unieke plaats in.
Wij proberen er allemaal iets bijzonders, iets
feestelijks van te maken.
Misschien een kerstboom in de kamer, of als dat niet
kan een mooi kerststukje, kaarsen die licht
verspreiden en warmte.
Wij besteden extra zorg aan het eten - het is echt een
feest van warmte en gezelligheid.
Wij vieren het als het kan thuis, maar het wordt ook
gevierd in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen, brandweerkazernes, op zee, bij militairen
die uitgezonden zijn, in gevangenissen - overal.
Nu las ik dat er in Engeland rond Kerstfeest in veel
dorpen en steden een grote poster hangt.
Op die poster zie je verschillende mensen afgebeeld,
sommige alledaags gekleed, anderen trendy, of
chique, mensen ook van allerlei ras - allemaal staand
rond een kribbe met daarin Jezus.
En op die poster staat dan: ‘However you dress it up Christmas starts with Christ’.
Vrij vertaald: ‘Hoe je mooi en leuk je het Kerstfeest
ook aankleedt - Kerstfeest begint met Christus’.
Een mooie gedachte!
Want het is fijn als het een gezellig feest mag zijn,
met feestelijke kleding en wat extra lekker eten en zo
- maar dat soort dingen verdwijnen toch ook weer.
Begin januari zwerven de eerste uitgevallen
kerstbomen al weer over straat, en neemt het leven
weer zijn gewone loop.
Wat blijft over, als alles waarmee wij het kerstfeest
mooi hebben aangekleed, weer verdwenen is?
Dit: de kerstboodschap.
De kerstboodschap die eens een engel verkondigde
aan de herders, en die ook vandaag voor ons allen
gelden mag: ‘Vandaag is voor jullie in Bethlehem de
Redder geboren, Christus, de Heer!’
Zoals die Engelse poster zegt: Kerstfeest begint met
Christus.

Zaterdag 24 december
21.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist

Ds Jelis verschoof
Ineke Griffioen
Actuele nood(1)
Erediensten(2)
Jaap van Muyden

Zondag 25 december
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN dienst

Kerstnacht

1e Kerstdag

Ds Jelis verschoof
Ineke Griffioen
KIA Kinderen in de knel(1)
Erediensten(2)
Jaap Glasbergen
Ineke Griffioen

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgd
door Gert en Joke Rietdijk

Zaterdag 31 december
19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist

Ds Jelis verschoof
Jan Schoenmaker
Plaatselijk missionair werk (1)
Erediensten(2)
Jaap Glasbergen

Zondag 1 januari
10.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN dienst

Oudjaar

8e Kerstdag

Ds Jelis verschoof
Piet de Bock
PKN Catechese en educatie (1)
Erediensten(2)
Marc Koning
Annemarie Pieterse

Vooraf aan de dienst om 10 uur is er koffiedrinken
in de Ontmoeting verzorgd door Wilma de
Quaasteniet en Nico Kalf

Zondag 7 januari
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds B.W.J. de Ruyter

Epifanie
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En Hij, het Kind eens geboren in een stal in Bethlehem, wil
als levende Heer met ons méégaan, heel ons leven lang.
Om ons hoop te geven, vertrouwen, en dat wij het mogen
weten: wij staan er niet alléén voor.
Kerstfeest wordt wereldwijd gevierd, maar is tegelijk een
heel persoonlijk feest.
De engel zegt niet algemeen: ‘Vandaag is in Bethlehem de
Redder geboren, Christus, de Heer!’

Vanuit de pastorie,

Nee, hij zegt nadrukkelijk: ‘Vandaag is voor jou de Redder
geboren’.
Het is ook speciaal voor jou Kerstfeest geworden, Christus
is speciaal ook voor jou gekomen.
Laat dit Kerstfeest 2016 begínnen met Christus, en de
vreugde van het Kerstfeest zal zo ook blijven, wat de
toekomst ook brengen mag…

ds Verschoof

kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Dit laatste nummer van Op Weg van 2016 wil ik graag
beginnen met u en jou van harte een mooi en gezegend
Kerstfeest te wensen. Dat de geboorte van Christus, dat zijn
komst overal licht mag brengen waar in onze wereld helaas
zoveel donker heerst - hoop voor de wereld en licht voor
ons eigen hart.

Om 10.00 u staat de koffie klaar, en kunnen wij elkaar een
goed en gezegend nieuw jaar toe wensen. Om half elf is
dan de Nieuwjaarsdienst.
Mooi om als gemeente samen in de kerk en thuis
meeluisterend het nieuwe jaar te mogen beginnen, u en jij
van harte welkom!

Senioren-Kerstfeest donderdag 15 december jl.

Zieken

Donderdag 15 december jl. waren wij met ik schat zo’n 80
mensen bij elkaar voor de senioren-kerstviering. Met
mensen uit Leimuiden, maar ook uit Rijsaterwoude,
Woubrugge, Langeraar, en misschien nog wel andere
plaatsen. Het was een heel mooi en gezellig samenzijn,
waarin wij Kerstliederen zongen, naar gedichten en een
meditatie luisterden, en werden verzorgd met koffie en iets
lekkers erbij, een glaasje, en een avondmaaltijd. Zo
mochten wij ons voorbereiden op de geboorte van de Heer.
Alle mensen die hebben voorbereid en meegewerkt, Jan
Schoenmaker, de dames van de catering, pianist Gerard
Bus, de diaconie - jullie allen hartelijk dank!

Op dit moment van schrijven zijn mij geen gemeenteleden
bekend die moesten worden opgenomen. Wel zijn er
gemeenteleden
thuis
met
soms
ernstige
gezondheidsproblemen. En gemeenteleden die regelmatig
naar het ziekenhuis moeten voor onderzoek en/of
behandeling.
Heil en zegen in het bijzonder ook voor u, ook voor in het
nieuwe jaar, en ook voor de mantelzorgers en helpende
familie.

Bij de komende Kerstdiensten
Zaterdagavond 24 december 21.30 u.: Kerstavonddienst in
de Dorpskerk, voorganger ds. Verschoof, met muzikale
medewerking van Jaap van Muijden, orgel, Leen de Borst,
trompet en Josefien Weij - de Borst, dwarsfluit.
Zondagochtend 25 december 09.30 u.: Familiekerstdienst
in de Dorpskerk, voorganger ds. Verschoof, met
medewerking van een kinderkoor van de basisschool ‘De
Schakel’ en het muziekcombo.
Twee mooie diensten, voor iedereen, waarin wij samen met
elkaar in zang en muziek en anderszins de geboorte mogen
vieren van de Heer. De kaarsen van de kroonluchters
branden, zij worden ook speciaal aangestoken voor jou hartelijk welkom!

Oudjaarsavond en Nieuwjaarsochtend
Wij willen het jaar 2016 met de Heer afsluiten en mogen
ook het nieuwe jaar met Hem beginnen.
De oudjaarsavonddienst begint zaterdag 31 december
19.30 u..
De nieuwjaarsbegroetingsdienst DV zondag 1 januari 2017
begint niet zoals normaal om 09.30 u., maar om 10.30 u.
(half elf).

Geboortebericht
Op zaterdag 22 oktober jl. werden Iris Huising en Roy
Visser (Noordschans 22, 2377 BJ Oude Wetering) verblijd
met de geboorte van een dochter, Farah geheten. Van
harte gelukgewenst met dit grote geschenk! Moge de kleine
Farah opgroeien in gezondheid en geluk, en in haar leven
ook Jezus volgen die ook haar goede Herder is en voor haar
zorgen wil.

Project ‘In twee jaar de Bijbel door’ van start
Na heel wat voorbereiding gaat het project ‘In twee jaar de
Bijbel door’ zondag 1 januari as. van start. Mooi om
daarmee het nieuwe jaar te beginnen, iedere dag een stukje
uit het Oude en uit het Nieuwe Testament.
Het Bijbelleesrooster zelf wordt steeds opgenomen op de
website van de www.pgleimuiden.nl en in ‘Op Weg’. En
ook bijeenkomsten die worden georganiseerd in het kader
van dit project.
Er is echter ook een speciaal groepsaccount aangemaakt;
via dit account geven wij naast het rooster o.a. ook extra
informatie over Bijbelboeken die aan de beurt zijn,
informeren wij over
aanvullende interessante zaken, en natuurlijk ook over
dingen zoals de datum en tijd van de groepsbijeenkomsten
(ongeveer 1 keer in de zes weken) etc..
BELANGRIJK: als u meedoet aan het Bijbelleesproject en u
wilt actueel op de hoogte gehouden worden van relevante
informatie, geeft u dan even uw mailadres aan mij door
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(ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl). Dan wordt u ook
opgenomen in het groepsaccount.

Afwezigheid fam. Verschoof
van maandag 2 t/m zondag 8 januari 2017 zijn wij een
weekje afwezig. Mocht zich iets voordoen, kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling, de voorzitter van de
kerkenraad of de scriba.
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Tenslotte wil ik u en jullie, mede namens mijn vrouw allen
ook alvast een heel goede jaarwisseling toewensen en heil
en zegen voor het nieuwe jaar.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen.

ds Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie en ZWO
Spaaractie MCD
Het inzamelen van zegels voor een gratis feestpakket van
de MCD was een groot succes. Ook in Rijnsaterwoude zijn
zegels verzameld en bij ons ingeleverd. We hebben maar
liefst 38 volle spaarkaarten in kunnen leveren! Iedereen die
hier een bijdrage aan heeft geleverd: heel hartelijk dank!
Door het grote succes zijn de feestpakketten niet meer
leverbaar, maar voor elke volle spaarkaart hebben we een
feestcheque ter waarde van € 50 ontvangen. Die hebben
we inmiddels aan de Voedselbank Kaag en Braassem e.o.
overhandigd, zodat deze een goede bestemming krijgen.

Kerstmiddag en kerstattenties
De diaconie wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet
tijdens de kerstmiddag voor de senioren en voor hun inzet
bij het bezorgen van de kerstattenties. Laatstgenoemde
activiteit wordt gezamenlijk met de RK parochie en de PKN
Rijnsaterwoude uitgevoerd. Dit jaar waren de attenties
kerststukjes, gemaakt door medewerkers van ‘Tuincentrum
De Olifant’, onderdeel van Ipse de Bruggen in Nieuwveen.
In totaal zijn er door 48 vrijwilligers 315 attenties bezorgd.
Zonder de vele vrijwilligers zouden deze activiteiten niet
mogelijk zijn. Daarom onze dank!

Collecte 24 december Actuele nood in Syrië
De collecte van 24 december (kerstnachtdienst) is bestemd
voor actuele nood in Syrië. Het zout van ontelbare tranen
trekt een spoor door het Midden-Oosten. Na vijf jaar
uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van 18 miljoen Syriërs op
drift. De meesten strandden in eigen land, ver weg van huis
of in de buurlanden Libanon, Irak en Jordanië. Tijdens de
regionale bijeenkomst hier in Leimuiden en op de Landelijke
Diaconale Dag is verteld over het goede werk van de
kerken in Syrië en daar willen we in kerstnacht aandacht
aan schenken met gebed en een collecte. De kerken zijn
bekend met de situatie en kunnen ter plaatse hulp bieden in
vaak uitzichtloze situaties. We bevelen de collecte extra bij
u aan. In het bijzonder vragen we ook aandacht voor
situatie in Aleppo. De situatie lijkt bijna uitzichtloos. Laten
we bidden voor een spoedige oplossing voor alle
vluchtelingen die de stad uit willen en dat er een einde mag
komen aan het geweld tegen onschuldige slachtoffers.

Collecte 25 december Kerk in Actie ‘Geef
liefde’
Op 25 december, eerste kerstdag, is de collecte bestemd
voor de Kerk in Actie: ‘Geef liefde aan kinderen met een
handicap in Pakistan’. De partnerorganisatie van Kerk in
Actie, NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische
Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een menswaardig
bestaan voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Het hebben van een kind met een handicap is vaak een
schande of misschien zelfs een straf van God. Ouders
vinden het moeilijk om hun weg
hierin te vinden. Zij houden hun
kinderen vaak verborgen. Het
project van NOAD wil deze
kinderen juist mee laten doen.
Ouders ervaren hoe hun kind
opbloeit als het de juiste
aandacht en zorg krijgt, weer
lacht en misschien naar school
kan gaan. Veel kinderen zijn ook
lichamelijk
beperkt.
NOAD
ondersteunt met fysiotherapie,
medicijnen en medisch controles.
Vier keer zijn er lichtjes uitgedeeld als onderdeel van dit
project. Van dit project is op zondag 18 december tijdens
de collecte een filmpje vertoond.

Collecte 31 december Plaatselijk missionair
werk
De collecte op oudejaarsavond is bestemd voor Plaatselijk
missionair werk. We zijn heel blij dat onze gemeente een
enthousiast en actief Missionair Team heeft! Zo organiseert
het Missionair Team onder andere een aantal keer per jaar
filmavonden, elke woensdagochtend Open huis/Boekspot,
iedere zondagmorgen Boekspot en volgend jaar het
muziekproject ‘Johannes gezongen’. Om dit werk te
ondersteunen is de collecte op 31 december bestemd voor
het Plaatselijk missionair werk.

Collecte 1 januari PKN Catechese en educatie
In de catechese leren jongeren te leven in navolging van
Jezus Christus. Dat is zeker in deze tijd van groot belang.
Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken.
Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig
klinken er ook hoopvolle geluiden vanuit kerken die
catechese opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp waar elke
week andere gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen
voor de catechesegroepen. Of die stad waar ze catechese
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koppelen aan families, zodat gezinnen elkaar ontmoeten en
samen de betekenis van het geloof herontdekken. JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze
inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met
andere gemeenten. Ook helpt JOP gemeenten bij het
plaatselijk vormgeven van catechese.

Namens de diaconie,
Johan Schuuring en Annet Roodenburg

Overige berichten
Oliebollen en appelbeignets
50 Vrijwilligers staan ingeroosterd op 30 en 31 december!
220 liter zonnebloemolie staat klaar,
170 kg bloem en 100 kg appels zijn besteld,
en alles wat nodig is om weer die heerlijke oliebollen en
appelbeignets te gaan maken!
Wat moet er nog meer
gebeuren??
Ze moeten gekocht worden!
Dus haal ze in huis of neem ze
mee als u buitenshuis Oud &
Nieuw gaat vieren.
Wist u dat de oliebollen ook
prima
ingevroren
kunnen
worden?
Heerlijk na een wandeling in de
sneeuw in februari!

De oliebollencommissie

Gezamenlijke maaltijd donderdag 5 januari
Met de feestdagen nog voor de
deur kijken we toch ook al vooruit
naar het nieuwe jaar .
De eerste week van 2017 starten
we op donderdag 5 januari om
18.00 uur in De Ontmoeting met
een gezamenlijke maaltijd. Vanaf
17.45 uur is iedereen die een hapje
mee wil eten van harte welkom!
De bijdrage voor
bedraagt €5,-

de

maaltijd

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer
tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit
vòòr maandagavond 2 januari willen doen?

Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer

Gebedssamenkomst 6 januari
Op vrijdag 6 januari 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.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet

Bedankt
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten die
ik op mijn nieuwe adres mocht ontvangen. Ik was daar blij
mee!
Ik voel me al erg thuis in het Futurahuis in Nieuwveen en
hoop daar nog een mooie tijd te mogen hebben.

Hartelijke groet,
Miep Voorbij

Lieve mensen,
Wat heb ik jullie en mijzelf laten schrikken, toen ik een
“smak” maakte tijdens het koffie drinken. Gelukkig was de
harde knal van de thermoskan. De breuk van mijn knieschijf
maakte niet zoveel herrie.
Op woensdag 7dec. is het gips verwijderd. Ik heb nu een
brace en moet met fysiotherapie geleidelijk mijn been weer
normaal kunnen gebruiken.
Kan redelijk “uit de voeten” in en om huis.
Ik wil jullie bedanken voor het medeleven in welke vorm
dan ook.
Ook het denken aan wordt gevoeld.
Wens iedereen Gezegende Kerstdagen en Al het Goede in
2017.
Hartelijke groeten van Cokkie Wiecherink

Bedankt
Wij, Jan en Ans Creemer – Allard bedanken u allen heel
hartelijk voor uw bijdrage aan de feestvreugde ter
gelegenheid van ons 50 - jarig huwelijk. Uw aanwezigheid
op onze receptie en uw attenties in welke vorm dan ook,
hebben ons blij en dankbaar gemaakt.
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Verjaardagen 75+

Agenda

Van harte gefeliciteerd
4 jan

mw. C.P. van Zijverden-van der Bijl,
Herenweg 78a, 1433 HB Kudelstaart

30 en 31 dec
5 jan
6 jan

Bijbelleesrooster 2017

Oliebollenverkoop bij de ontmoeting
Gezamenlijke maaltijd
17.45u in de Ontmoeting
Gebedssamenkomst
19.30 inde ontmoeting

Kerkelijk Bureau

Week 1 1 t/m 7 januari 2017
Oude Testament
Zo
Genesis 1:1-2:4b
ma
Genesis 2:4b-4:1
di
Genesis 4:1-6:1
wo
Genesis 6:1-9:1
do
Genesis 9
vr
Genesis 10
za
Genesis 11:1-27

Nieuwe Testament
Matteüs 1:1-18
Matteüs 1:18-2:1
Matteüs 2:1-13
Matteüs 2:13-3:1
Matteüs 3:1-13
Matteüs 3:13-4:1
Matteüs 4:1-12

Week 2 8 t/m 14 januari 2017
zo
Genesis 11:27-14:1
ma
Genesis 14
di
Genesis 15:1-17:1
wo
Genesis 17
do
Genesis 18
vr
Genesis 19
za
Genesis 20:1-22:1

Matteüs 4:12-5:1
Matteüs 5:1-17
Matteüs 5:17-6:1
Matteüs 6:1-16
Matteüs 6:16-19
Matteüs 6:19-7:1
Matteüs 7:1-24

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

Mutaties
Vertrokken
Mw. L.S. Raaphorst, van Lindelaan 35 naar Rijnsaterwoude

Verkoop boeken en kerststukjes d.d. 10
december
De opbrengst van de verkoop van boeken en kerststukjes
bedroeg bijna 1800 euro.
Hartelijk dank aan allen die op welke wijze ook aan dit
resultaat hebben bijgedragen.
Denk aan het opmaken van de kerststukjes of het sorteren
van heel veel dozen met boeken.
De 70 kerststukje waren voor 12 uur al uitverkocht!
Op de boekenmarkt heerste de hele dag een gezellige
drukte.
Het kerstpakket is gewonnen door mw. Anneke Wegener.

Namens het ACKC

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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