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Het kleine woordje ‘maar’
‘De vrouwen vertelden de apostelen wat er
gebeurd was, maar die vonden het maar
kletspraat en geloofden hen niet.

Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te
Leimuiden

Maar Petrus stond op en rende naar het graf…’
Lucas 24:10, 11 a
Op Paasmorgen waren wat vrouwen naar het
graf van Jezus gegaan, en hadden het daar van
twee hemelboden gehoord: ‘Wat zoeken jullie
de Levende bij de doden? Hij, Jezus, Hij is hier
niet, want Hij is opgewekt!’
Verward - dat kun je je voorstellen - maar ook
vol vreugde waren de vrouwen teruggegaan
naar de andere leerlingen van Jezus: ‘Jezus is
opgewekt uit de dood!’
Hoe reageerden die leerlingen?
Wij lezen: ‘Die vonden het maar kletspraat en
geloofden de vrouwen niet.’

Daarom vind ik het zo bijzonder dat Petrus
anders reageert.
Bij de andere leerlingen was er ongeloof,
meewarig gespot over wat die vrouwen zeiden:
‘kletspraat’ Maar Petrus…
klein

woordje:

het

Tegelijkertijd: wat is het ook veelzeggend.
Liet Petrus zich door het ongeloof, zeg maar
door de geest van zijn tijd, door het geestelijk
klimaat van zijn tijd meeslepen?
Nee - ‘Maar Petrus…’
Petrus ging zélf op zoek.
Dat vind ik het mooie van Petrus.

Wij zijn allemaal kinderen van onze tijd, en die
geest ademen wij allemaal in.
Maar wat doe je daarmee?
Laat je je door de heersende geest van de tijd
meenemen, óf ik vind het zo bijzonder dat Petrus een andere
weg kiest: ‘Maar Petrus…’
En juist zó vond hij de opgestane Heer, vond
de opgestane Heer hem.
ds. Verschoof

Want het is toch als je er goed over nadenkt
inderdaad ongelofelijk - een dode, die uit de
dood is opgewekt en leeft?

een

Vaak een geestelijk klimaat van ongeloof, van
secularisatie,
ontkerkelijking,
van
individualisme: wat ik vind en voel in het
middelpunt…

Welke weg kies ik?

Ik kan mij dat ook best wel voorstellen.

Het is inderdaad
woordje ‘maar’.

Net als Petrus worden ook wij omringd door
het geestelijk klimaat van de tijd waarin je
leeft.

Kerkdiensten
Zondag 12 april
2e zondag van Pasen

9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger ds. J. Verschoof
Ouderling
Piet de Bock
Collecten
Kindernevendienst(1)
Erediensten(2)
Organist
Jaap van Muyden
KN-dienst
Elly van Emmerik
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 19 april
3e zondag van Pasen

9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger ds. J. Verschoof
Ouderling
Pieter Meijer
Collecten
Pauluskerk Rotterdam(1)
Erediensten(2)
Organist
Marc Koning
KN-dienst
Nico Kalf
Er is koffiedrinken in kloostergang

Op Weg 314

blad 2 van 7

Zondag 26 april
4e zondag van Pasen

9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger ds.M. Koster
Ouderling
Jorico Notenboom
Collecten
PKN Eredienst en Kerkmuziek(1)
Erediensten(2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Josina Vonk

Vanuit de pastorie,

kerklaan 60

Rond de diensten
Terwijl ik dit gemeentenieuws schrijf zijn de Stille
Week en het Paasfeest net voorbij.
In de kerkdiensten in deze periode hebben wij
mogen stilstaan bij het heilswerk van onze Heer in
kruis en opstanding:
Witte Donderdag luisterden wij naar het evangelie
van de voetwassing in Johannes 13 en vierden wij
de maaltijd van de Heer.
Goede Vrijdag hoorden wij die aangrijpende kreet
van Jezus vanaf het kruis: ‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Hij werd verlaten, zo
wordt het in het Avondmaalsformulier gezegd,
‘opdat wij door God aangenomen en nooit door
Hem verlaten zouden worden…’
Stille Zaterdag gedachten wij de begrafenis van
Jezus. Hij is helemaal onze weg gegaan, van de
wieg tot en met het donker van het graf.
En wat is het dan elke keer weer een vreugde dat
wij mogen geloven dat het graf toch niet het laatste
is! Op Paasmorgen bleek de steen van Jezus’ graf
weggerold, en hebben hemelboden het wat
verslagen vrouwen verkondigd: ‘Hij, Jezus, de
gekruisigde, Hij is hier niet, Hij is opgewekt!’
Voordat de Paasdienst zelf begon hebben wij met
heel wat gemeenteleden Paasliederen gezongen op
de begraafplaats; bemoedigend om dat zo te
kunnen doen op een plaats waar de dood
schijnbaar heerst…
In de Paasdienst zelf speelde Lennard Esveld op het
orgel en het gospelkoor Reveil uit ’s Gravensande
zong enkele Nederlandstalige liederen, en wat
zongen de koorleden enthousiast, en wat klonk het
orgelspel mooi.
Zo mogen wij terugkijken op diensten tot eer van
God, tot lof aan de verrezen Heer, en dat al deze
diensten ook mogen zijn tot versterking en
opbouw van ons geloof.
Dankwoord
Ik wil graag iedereen van harte danken die aan de
diensten
in
de
afgelopen
periode
heeft
meegewerkt: muzikaal in orgel- en pianospel en
koorzang, in een bijdrage in de voorbede, in het
kindernevendienstproject,
in
de
liturgische
bloemstukken, in het verzorgen van de mooie

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting door
Jacques en Annet Roodenburg

Zondag 3 mei
5e zondag van Pasen

9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger ds. J. Verschoof

ds. Jelis Verschoof
liturgieboekjes, in beeld en geluid, in het verzorgen
van het kerkgebouw, de gastvrijheid van de
kosters, u en jullie bedankt voor alle liefde en
inzet.
Zieken
Ton Brummelkamp (Dennenlaan 82) heeft kort
geleden ruim een week in het LUMC Leiden
gelegen: 18 maart jl. werd hij daar geopereerd en
heeft hij drie bypasses gekregen. Hij is nu gelukkig
weer thuis, sterkte bij het herstel Ton en bij de
komende revalidatie.
Op het moment dat u deze Op Weg leest verblijft
Astrid Muijs-van den Wijngaard (Kloofpad 20) voor
een operatie in het LUMC te Leiden (op dit moment
van schrijven is de afdeling nog niet bekend). Als
alles goed mag verlopen zal zij er rond een week
moeten zijn.
Corrie Swier is na een verblijf van 6 weken in
Zorgcentrum ‘Jacobus’ in Oude Wetering weer
thuisgekomen. Ook Corrie wensen wij thuis weer
een goede nieuwe start toe.
Alle goeds en kracht ook voor alle anderen die
gezondheidsproblemen hebben, en ook voor
degenen om hen heen.
Koster Wanda
Het was fijn dat onze koster Wanda weer dienst
kon doen op zondag 5 april jl. eerste Paasdag.
Hartelijk welkom weer! Deze maand neemt Wanda
haar werkzaamheden weer op en vanaf 1 mei as. is
zij weer volledig ‘in dienst’.
Graag wil ik bij deze persoonlijk, maar ook namens
heel de gemeente Joost Boot van harte danken voor
al het werk dat hij in de afgelopen maanden
verricht heeft. Het was geweldig Joost, van harte
bedankt!
Ik denk ook aan alle vrijwilligers en vrijwilligsters
die de afgelopen maanden de helpende hand
uitstaken: dank voor jullie aller inzet.
Permanente Educatie
In het kader van de Permanente Educatie van de
PKN, in het verplichte deel, volg ik donderdag 9 en
23 april twee studiedagen aan de VU over de
theologie
van
het
Johannesevangelie.
Dit
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studieonderdeel wordt afgesloten met een door mij
te schrijven essay over een door mij te kiezen
thema uit het Johannesevangelie.

Tot zover enkele gemeentelijke en pastorale zaken.
in Christus verbonden, en een hartelijke groet aan
u en jullie allen,

Jubileum
Tot slot een huwelijksjubileum: op 21 april as.
hopen
Joost
en
Heleen
Siereveld-Kessels
(Meerewijck 67) hun 50-jarig huwelijksjubileum te
vieren. Onze hartelijke gelukwensen, een heel fijne
dag, en nog vele goede en gezegende toegewenst
samen en met allen die u lief zijn.

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuw
Berichten van de Kerkenraad
Vanuit de kerkenraad
Op 25 maart heeft de kerkenraad vergaderd. Wat is
er zoal aan de orde gekomen?
Als bezinningsonderwerp hebben we definities
van 'Mijn kerk' besproken. Jorico had een aantal
willekeurige en uiteenlopende definities verzameld
over de identiteit van 'mijn kerk'. Iedereen had hier
voor zichzelf de meest en de minst aansprekende
definitie uitgekozen. Om u een idee te geven,
noemen we hieronder een aantal van de definities:
 In mijn kerk staat de liefde van God in Jezus
Christus centraal. Allereerst in de zondagse
erediensten en van daaruit in de overige
activiteiten en in het leven van alle dag. De
Bijbel is daarbij de bron en norm voor prediking
en geloof.
 Mijn kerk wil een centrum van waarden en
spiritualiteit zijn, een plek van bezinning waar
mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en
wat God van hen vraagt.
 Mijn kerk wil herinneren aan haar eigen
belijdenis en aan de noodzaak te leven uit de
inhoud van deze belijdenis.
 Mijn kerk wil een gemeente zijn, waar mensen
zich veilig en geborgen kunnen weten. Wij
hopen zo iets van de ruimte en geborgenheid
die God aan ons schenkt te weerspiegelen.
 Tot mijn kerk kunnen slechts zij behoren die
Jezus toebehoren, die Hem als hun Heiland
hebben aanvaard, die Zijn geboden willen
bewaren en uit Zijn liefde willen leven.
 Mijn kerk wil een laagdrempelige kerk midden in
de samenleving zijn, waar de mens telt en een
persoonlijke en open relatie met God centraal
staat.
Dit zijn slechts een aantal van de verzamelde
definities. Misschien kunt u voor uzelf ook een
keuze hieruit maken?
Bij de mededelingen hebben we het vertrek van
ds. Hanneke Ouwerkerk naar Schoonhoven

besproken. Zij neemt 1e Pinksterdag afscheid als
predikant van de PG Rijnsaterwoude.
Als vaste agendapunten hebben we het verslag van
de vorige vergadering, de actiepunten, de
binnenkomende post en de bijzondere diensten
van de afgelopen en de komende periode
besproken. Zo kijken we terug op een waardevolle
kinderdienst van 8 februari en hier hebben we ook
positieve reacties op ontvangen.
Petra Verschoof was namens het Missionair Team
aanwezig om de activiteiten van het afgelopen
seizoen en de plannen voor het komend seizoen
met de kerkenraad te delen. Er worden heel veel én
heel diverse activiteiten georganiseerd. We hebben
geconstateerd dat het huidige aanbod goed draait
en dat dit voortgezet kan worden. Daarnaast heeft
het Missionair Team ook nog nieuwe plannen,
bijvoorbeeld voor bijeenkomsten over spiritualiteit.
De kerkenraad heeft zijn waardering uitgesproken
voor al het werk van het Missionair Team.
Jorico heeft een aantal activiteiten van het
jeugdwerk toegelicht, zoals de Nacht zonder dak
op 22/23 mei, de Kerkbattle op 17 april en het
clubkamp (is inmiddels geweest).
De
kerkenraad
heeft
de
binnengekomen
aanbevelingen voor de vacatures doorgenomen
en zal de komende periode kandidaten benaderen
en enthousiasmeren voor de vacatures van scriba,
ouderling en kerkrentmeester. We houden u op de
hoogte.
Van de mededelingen vanuit de diverse colleges
en commissies wordt u door hen zelf
geïnformeerd via Op Weg indien daar aanleiding
toe is. Wij willen hen natuurlijk niet het gras voor
de voeten wegmaaien!
Tot zover voor nu. Voor opmerkingen, suggesties
of
ideeën
kunt
u
altijd
een
van
de
kerkenraadsleden aanschieten, bellen of mailen.
De kerkenraad
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Berichten van de Diaconie en ZWO
Paasgroetenactie
Alle kaarten zijn verstuurd naar binnen- en
buitenland. De totale bijdrage van de PGL was €
96,50 en na aftrek van de kosten van de porti en
de kaarten bleef er € 17,60 over en deze hebben
we bij de collecte van 28 maart voor de
40dagentijd gedaan. Wij willen iedereen bedanken
voor jullie bijdrage aan een paasgroet, met de
mededeling dat de Heer waarlijk is opgestaan en u
niet wordt vergeten.

Florentina Foundation
Op zondagmiddag 21maart zijn Wilma de
Quaasteniet en Johan Schuuring naar een
bijeenkomst vanwege het 10-jarig bestaan van de
Florentina Foundation in Bunnik geweest. Sinds
twee jaar geeft de diaconie een bijdrage aan het
Elisabeth Center in Tanzania voor opvang van
weeskinderen en hun verzorging. De Foundation is
in 2005 gestart met het Elisabeth Center een
opleidingscentrum voor Masaai kinderen (400) en
jonge vrouwen bij Kilimanjaro Airport. Tijdens de
bijeenkomst werden o.a. korte filmpjes getoond.
Een filmpje met schoolkinderen willen we laten
zien tijdens een collecte voor de kinderen in
Tanzania. Belangrijk is dat de omgeving er van mee
profiteert (uitstraling) en dat de ouders trots en
mooi aangekleed naar het Center komen als hun
kinderen hun diploma krijgen. Op de tafels lagen
kindertekeningen,
hiervan
hebben
er
één
meegenomen en die hangt al in de kloostergang.
Meer
informatie
kunt
vinden
op
http://www.florentinafoundation.org/.
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vluchtelingen naar het land van herkomst, voor
muziek en kunst door bezoekers en voor tijdelijke
huisvesting. Er is een grote kerkzaal, die voor
diverse doeleinden gebruikt kan worden. Zie ook
www.pauluskerkrotterdam.nl.
Beide collectes uiteraard van harte aanbevolen.
Namens de diaconie
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Ontvangen gift
Het College van Kerkrentmeesters ontving, via
Tiny Treur,
twee giften 'uit de wijk' van
respectievelijk € 20 en € 10 euro bestemd voor
onze kerkgemeente.
Ad de Quaasteniet
Penningmeester CvK

Overige berichten
Gebedssamenkomst
Op vrijdag 10 april 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

Collectes
Wij willen iedereen die aan de collectes tijdens de
40dagentijd heeft gegeven hiervoor hartelijk
bedanken. De opbrengsten van de collectes worden
per kwartaal in Op Weg vermeld. Het thema dit jaar
was 'Open je handen' en tijdens de filmpjes die
werden vertoond heeft u een beeld kunnen krijgen
van de verschillende collectedoelen. Wij kijken
terug op een goede 40dagentijd.
De collecte op 12 april is bestemd voor de
kindernevendienst.
De collecte op 19 april is voor de Pauluskerk. Het is
de naam van een kerkgebouw aan de Mauritsweg in
het centrum van Rotterdam. Het oude kerkgebouw
werd in 2007 gesloopt en op dezelfde plaats
kwam een nieuw bouwwerk. Het Bijbelse motto is
ontleend aan de brief van Paulus aan de Romeinen
‘Overwin het Kwade door het Goede’. De kerk is
een diaconaal centrum, waar iedereen kan
binnenlopen. Er zijn ruimtes voor maatschappelijk
en diaconaal
werk, voor medische zorg, voor
vluchtelingenhulp, voor hulp bij terugkeer van

Gezamenlijke maaltijd donderdag 16 april a.s.
Donderdag 16 april a.s. zal in De Ontmoeting de
volgende gezamenlijke maaltijd worden gehouden
Deze begint om 18.00 en u bent vanaf 17.45 uur
van harte wekom. De bijdrage voor de maaltijd
bedraagt zoals altijd Є3,Aanmelden voor de maaltijd
kan
bij
Jeannette
Meijer
tel.507551, Joke Kroon tel.
509390
en
Agnes
Hogenboom, tel. 509633 Zou
u dit vòòr maandagavond 13
april willen doen?
Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer
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Dankwoord van Diana en André
Beste allemaal,
Hartelijk dank voor de prachtige plaatsing van het
artikel over de restauratie van de Fortkerk te
Curaçao in Op Weg.
En veel dank ook aan Leen voor de mooie
begeleidende woorden!
Warme groeten,
Diana en André

Voorjaarsmarkt zaterdag 11 april

Lenteconcert 25 april in de Dorpskerk
Interkerkelijk koor Song of Joy uit Kudelstaart o.l.v.
Hilbert Kamphuis en Kerkkoor 2-Gether uit Oude
Wetering o.l.v. Jaap van Muijden organiseren op
zaterdag 25 april een gezamenlijk Lente Concert.
De muzikale begeleiding op orgel en/of piano is in
handen van Jaap van Muijden

Op zaterdag 11 april is weer de jaarlijkse
voorjaarsmarkt van 10 – 15 uur met om 15.30 de
trekking van de prijzen van de grote loterij. We
hopen op een mooie dag met veel enthousiaste
mensen. Dit jaar gaat de kindernevendienst wat
organiseren voor de kinderen, de clubs doen iets
en ook de CJV heeft een kraam. Fijn dat er zoveel
jeugd activiteiten zijn. We verkopen voor het eerst
advocaat en appelcompote gemaakt door een paar
gemeenteleden. Verder hebben we ook dit jaar
weer een grote sortering tweedehands boeken,
mooie
bloemstukjes,
veel
speelgoed
en
kinderboeken, elektronica en Lp’s en uiteraard
weer een keur aan antiek, curiosa, glas en
aardewerk en andere huishoudelijke artikelen.
Tevens is er een kleine selectie meubelen te koop.
Het Rad van Avontuur draait om 11, 12 en 14 uur
en er zijn mooie prijzen te winnen.
Tot ziens in de Ontmoeting!
Namens het ACKC
Els van Elderen

Aan dit concert werken tevens mee:
Wilko Roodenburg: slagwerk
Marloes Buikema en Kirsten van
dwarsfluit.

Muijden

:

Het programma bevat klassieke liederen waaronder
het Halleluja van Händel maar ook moderne
liederen zoals You raise me up en Osé sjalom
bimromav, een hebreeuws volksliedje.
Tevens zullen de koren gezamenlijk de liederen
Look at the world en God is liefde ten gehore
brengen.
Het belooft een mooie muzikale avond te worden.
Graag tot ziens op zaterdag 25 april a.s.
Aanvang 20 00 uur. De entree is vrij.
Er wordt een collecte gehouden ter dekking van de
onkosten.
Adres Dorpskerk, Dorpsstraat 49
2451 AP Leimuiden

Van de Tuingroep: Tuinplanten te koop!
Op de voorjaarsmarkt kunt u prachtige planten
voor vriendelijke prijzen kopen die door
vermeerdering uit onze Stiltetuin komen.
We hebben 4 soorten vaste planten nl: Geranium,
Kattekruid, Lampenpoetsersgras en Caryopteris
(prachtige halfheester met blauwe bloemen).
Daarnaast kunt u voor € 1,- raden hoeveel
verschillende plantensoorten er in de stiltetuin
staan. De bloemengroep maakt voor de winnaar
een mooi bloemstuk!
Tot ziens op de voorjaarsmarkt!
Namens de Tuingroep,
Jacques Roodenburg
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Verjaardagen 74+
Van harte
gefeliciteerd
12 april

24 april
26 april

mevr. G. van Rijn-van Andel
Zorgcentrum 'Woudsoord'
kamer 016, Weteringpad 3
2481 AS Woubrugge
mevr. W.M. Moret
Cederplein 44-1, 2451 XV
Leimuiden
mevr. T. van Koll-Hokkeling,
Lindenlaan 39, 2451 CB Leimuiden

Agenda

10 april
11 april
16 april
25 april

Gebedssamenkomst om 19.30u
in de Ontmoeting
Voorjaarsmarkt van 10-16 uur in en
om de Ontmoeting
Gezamenlijke maaltijd vanaf 17.45u
in de Ontmoeting
Lenteconcert in de Dorpskerk

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

Geen mutaties

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info @pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl
Predikant

Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster
Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad
Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: vacature, scriba@pgleimuiden.nl
Col
v. Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330,
Kerkrentm.
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
Col.
v. Leen
Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nlSecretaris:
Annet
Roodenburg,
Diakenen
diaconie@pgleimuiden.nl
Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De ‘Op Weg’ verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op
dinsdagavond.
Bezorging Joke Rietdijk (509427)
Kopij\Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)
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Bijlage
Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 1e kwartaal 2015 met de 40
dagentijd
De bezoekersaantallen zijn in de maand het 1e kwartaal iets lager dan in 2014.
In 2014 hadden we in januari de scholendienst met 225 bezoekers, dat verklaart het lagere aantal
bezoekers in januari van dit jaar. In februari jl. hebben we hebben we van de kinderdienst genoten
en mochten we 142 bezoekers verwelkomen, zo ontstond in februari 2015 weer een positief verschil.
Aan de 40 dagentijd wordt ieder jaar veel aandacht besteed daarover leest u elders meer.
Dat komt ook aan de collecteopbrengst ten goede. De 40 dagentijd collectes bedroegen (22 februari
plus maart) 845,05 vorig jaar 750 (gecorrigeerd). Daar zijn we de gevers zeer dankbaar voor.
De collecte opbrengsten diaconie zijn in het 1e kwartaal 2015 in zijn geheel t.o.v. 2014 ca 15% lager.
Als we het 1e kwartaal vorig jaar corrigeren voor o.a. een scholendienst, een cjv dienst en de
uitzending van Tesja van Dijk, dan komen we zelfs iets hoger uit in 2015.
De bidstondcollecte 15 maart leverde een heel mooi bedrag op voor de kerkrentmeesters waardoor
de collecteopbrengst die van het 1e kwartaal 2014 met iets meer dan 30% overtrof. Dank daarvoor
Hartelijk dank voor uw bijdragen, dat geeft goede moed.
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek
Collecten 1e kwartaal 2015
Kerkrentmeesters

aantal

2e collecte

bezoekers

85,95
74,05
107,85
120,50

74
65
75
72

388,35

286

442,60

497

113,20
149,55
108,20

89
142
103

90,20

79

626,01

461,15

413

2014

466,03

425,35

341

01-mrt

150,30

101,25

85

08-mrt
15-mrt
22-mrt
29-mrt

128,15
138,05
133,40
153,75

111,33
733,10
119,55
113,85

89
79
77
81

703,65

1.179,08

411

879,25

669,84

315

2015

1.777,41

2.028,58

1.110

2014

2.115,94

1.537,79

1.153

Diaconie 1e
collecte
04-jan
11-jan
18-jan
26-jan

115,00
88,45
98,15
146,15

plaatselijk jeugdwerk
pkn oecumene
pkn cath en ed
heart for children

447,75
2014

770,66

01-feb
08-feb
15-feb

190,15
180,41
113,85

22-feb

141,60

2014

werelddiaconaat
Edukans
pl. Toer. en vorming
KIA 40 dgn tijd
Noodhulp madagaskar

voorj zendingsweek
vakantieweken
diaconaat
zuidafrika hiv/aids
Villa vrede binn diac KIA
Bangladesh

1e kwartaal

biddag

