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Kerkdiensten

‘Blue Monday’
Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind is ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam
Gezang 160:1a
Als u dit nummer van ‘Op Weg’ leest is maandag
18 januari al weer voorbij.
Maar weet u hoe deze maandag in de derde week
van januari vaak wordt genoemd?
‘Blue Monday’.
Je kunt dat het beste vertalen als ‘depri-maandag’
- dwz ‘somber, depressief stemmende maandag’.
Maar waarom wordt deze maandag in de derde
week van januari nu zo genoemd?
Omdat de gezelligheid van de feestdagen is
weggeëbd, de goede voornemens die je je had
voorgenomen zijn wellicht grotendeels alweer
mislukt, de dagen zijn kort en meest somber, en
het voorjaar en de zomer zijn nog ver weg.
Vandaar deze zgn. ‘depri-maandag’ - elk jaar
wordt er in de media weer de nodige aandacht
aan besteed.
Nu is het inderdaad zo, dat de weken in januari
voor veel mensen niet de meest mooie weken van
het jaar zijn.
En wij weten ook dat een gebrek aan een
bepaalde mate van zonlicht sommige mensen
echt depressief kan maken.
Er zijn daar tegenwoordig gelukkig goede
behandelingen voor!
Maar vérder?
Gelukkig kent de kerk voor deze donkere dagen
van januari een ándere benaming: geen depri-tijd,
maar de tijd van Epifanie.
Epifanie is een van oorsprong Grieks woord en
betekent ‘verschijning’.
In deze donkere januariweken, in deze ‘diepe
nacht’ (Gezang 160:1) gedenkt en viert de kerk de
verschijning, het opgaan van de ‘morgenster’
Jezus Christus:
Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind is ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam…
Jezus Christus is de Morgenster met een
hoofdletter.

Zondag 24 januari 2016

3e zondag na Epifanie
Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling

Ds. Jelis Verschoof
Clara de Ruiter en Frans
Kooiman
Collecten
Stichting De Vrolijkheid
Erediensten
Organist
Jaap Glasbergen
Kindernevendienst Nico Kalf
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 31 januari 2016
9.30 uur – Dorpskerk

4e zondag na Epifanie
Belijdenisdienst

Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. Jelis Verschoof
Jorico Notenboom
KIA Werelddiaconaat
Erediensten
Organist
Lennard Esveld
Kindernevendienst Jelis Verschoof jr.
Er is koffiedrinken in de Ontmoeting

Zondag 7 februari 2016
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

5e zondag na Epifanie
Scholendienst

Ds. Jelis Verschoof

Hij is verschenen met zijn genade en waarheid,
met zijn licht en liefde - in de donkere ‘depri-tijd’
van deze januari-weken, in het donker van onze
wereld, en ook in het donker van ons eigen
bestaan.
Laten wij ons op Hem, de Morgenster in het
donker, oriënteren.
En waar zie je die lichtende Morgenster dan?
Als je - in geloof en vertrouwen - omhoog kijkt.
ds Verschoof
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Vanuit de pastorie,
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kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Terwijl het nu echt erop lijkt dat het eindelijk een beetje
winter wordt - het is op dit moment van schrijven dinsdag
19 iets onder nul - wil ik graag weer even wat nieuws met u
en jou delen vanuit onze kerkelijke gemeente. Ik noem het
volgende.

jou zondag 7 februari a.s. te mogen verwelkomen in de
viering, die om half tien ’s ochtends begint!

Oecumenische viering St. Jan vrijdag 22 januari
19.30 u
De week van zondag 17 t/m zondag 24 januari is de week
van gebed voor de eenheid van de Kerk. Wij zijn dankbaar
voor de goede oecumenische betrekkingen die er zijn
tussen de protestantse gemeente Rijnsaterwoude, de
Roomskatholieke parochie van de St. Jan te Leimuiden, en
onze protestantse gemeente hier. Wat mooi elkaar te
mogen herkennen in de éne Heer Jezus Christus! In het
kader van de gebedweek is er vrijdag 22 januari 19.30 u.
een viering in de St. Jan te Leimuiden, waarin wij samen
willen zingen, luisteren naar de Schrift, en bidden voor de
Kerk en voor de wereld. Pastor Bouke Bosma en ik hopen
voor te gaan, m.m.v. het oecumenisch beraad en met Cock
Zwaan als organist. Hartelijk welkom!

Rond de komende kerkdiensten
Avondmaal: zondag 24 januari as. hopen wij voor de eerste
keer dit jaar de maaltijd van de Heer te vieren. In de
voorbereidingsdienst van 17 januari hebben wij het mogen
horen: allen zijn uitgenodigd, ‘goeden en slechten’. Kom
dus naar de maaltijd van de Heer, kom dus naar de bruiloft
van de Zoon van de Koning, trek je bruiloftskleding aan: je
bruiloftskleding van geloof, eerbied en dankbaarheid. De
Koning nodigt je uit!
Zondag 31 januari as.: belijdenis-doen en bediening Heilige
Doop. In deze dienst zal Corrie Schipper - Helmerhorst
(Meerewijck 55) belijdenis doen van het geloof en daarna
het teken en zegel ontvangen van de Heilige Doop. Corrie
en haar man Aad komen al geruime tijd bij ons in de kerk.
Bij Corrie is het verlangen gegroeid meer van het geloof te
leren, Christus te gaan volgen, zich aan te sluiten bij de
gemeente van Christus en gedoopt te worden. Samen
hebben wij hier een aantal gesprekken over gehad. Wat
mooi dat wij door het geloof mogen horen bij de Heer en
bij zijn gemeente! Wij wensen haar en haar echtgenoot en
elkaar een blijde, bemoedigende, gezegende dienst toe!
Zondag 7 februari as.: scholendienst.
Fijn dat er weer een scholendienst is, een dienst voor
iedereen! Het thema dit jaar is: ‘Angst en vertrouwen’. De
scholendienst is voorbereid samen met onderwijzend
personeel van ‘De Schakel’ en met de verschillende groepen
van school. Alle groepen hebben een bijdrage. Theo van
der Hoorn is organist en zo zijn er nog meer muzikale
bijdragen. Het belooft een feestelijke dienst te worden. Er is
geen kindernevendienst, maar wél crèche. Wij hopen u en

Zieken
Er zijn helaas heel wat zieken.
Ans van Egmond - Cammenga (Goudenregenstraat 6) is
donderdag 14 januari jl. geopereerd aan haar rug. Een
aantal weken daarvoor was zij heel naar gevallen met
ernstige rugklachten als gevolg. Hierdoor moest zij een
zware rugoperatie ondergaan. Gelukkig zijn de berichten
dat de operatie goed is verlopen. Zij verblijft nu nog in het
LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden op afdeling
neurologie J 11 Q. kamer 120. Woensdag 20 januari gaat
zij voor revalidatie tijdelijk naar Verpleeghuis Oudshoorn in
Alphen aan den Rijn (Henry Dunantweg 21, 2402 NM
Alphen aan den Rijn).
Ook in het LUMC verblijft Jan van der Lek (Verlaat 28); hij
moest woensdag jl. opgenomen worden met complexe
gezondheidsproblemen en verblijft op dit moment van
schrijven op de afdeling Intensive Care H - 4 - P.
Cor Gortzak (Lindenlaan 1) hééft in het LUMC gelegen: hij
moest daar vorige week geopereerd worden aan zijn hart
voor omleidingen en een nieuwe hartklep. De operatie
mocht goed verlopen, en nu is Cor voor verder herstel en
revalidatie overgebracht naar het Alrijne Ziekenhuis locatie
Leiden (Houtlaan 55, 2334 CK Leiden) op afdeling 1 B
kamer 61.
In het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp moest voor
onderzoek worden opgenomen Berry Ambags (Havixhorst
62 Alphen aan den Rijn). Hij verblijft in het Alrijne
Ziekenhuis Leiderdorp (Simon Smitweg 1, 2353 GA
Leiderdorp) op de 2de etage gang 230 kamer 1.
Zoals
ook al in het vorige nummer van Op Weg vermeld verblijft
Corrie Swier nog steeds in afwachting op een definitieve
woonplek elders in het Verpleeghuis Leythenrode,
Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp, afdeling ’t
Joppe kamer 9.
En ook verblijft daar Tiny van Koll - Hokkeling (Lindenlaan
39) tijdelijk op afdeling Wijde Aa kamer 5.
Wij denken ook aan Manfred Romijn (Kerklaan 13 W) die
heel ernstig ziek is, en aan zijn gezin, in meeleven en in
gebed.
Positief nieuws hoorde ik van Jannie van der Burg - van der
Meer (Nieuwveens Jaagpad 12 Nieuwveen). Zij kon na een
heupoperatie 12 januari jl. na enkele dagen in het Alrijne
Ziekenhuis Leiderdorp weer naar huis. Daar zal zij nu verder
revalideren. Laten wij in ons gebed alle zieken thuis, in het
ziekenhuis of verpleeghuis gedenken, en bidden om moed
en kracht en waar mogelijk ook weer herstel. En een kaartje
als blijk van medeleven is ook altijd welkom.
Dat was het voor deze keer. Met een hartelijke groet aan u
en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof
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Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Kerkenraad
Vergadering Kerkenraad 16 december 2015
Verdieping
Al enige keren hebben we in de kerkenraad na een korte
inleiding van onze predikant gesproken over de
verschillende hoofdstukken uit een boekje met de titel
“Leiderschap met lef”. Deze keer hebben we ervaringen
gewisseld opgedaan na onze bevestiging als ambtsdrager.
Naast de positief ervaren vergrote betrokkenheid bij de
kerk werden vooral genoemd de fusie en de ervaren
werking van de Geest.

Voorzitter
Met elkaar hebben we gesproken over de mogelijke
kandidaten voor het voorzitterschap. Leen van der Sar zal
het gesprek met deze leden van onze gemeente voeren. We
hopen u spoedig het resultaat te kunnen melden.

Rapport Kerk 2025
De kerkenraad van de PG Hoogmade-Rijpwetering heeft de
PG kerken in de gemeente K&B uitgenodigd om
gezamenlijk te spreken over dit rapport. We reageren
daarop positief, waarbij we vooral willen spreken en dus
ook deskundigen van buiten willen uitnodigen die kennis
hebben van de problematiek van kleine gemeenten.

Huisvesting asielzoekers
Nadat we eerder, als PG Leimuiden met andere
vertegenwoordigers van dorpsraden en kerken, met de
gemeente K&B hebben gesproken over de problematiek
van de huisvesting van vluchtelingen, hebben we nu kennis
kunnen nemen van het standpunt van de Gemeente over
de huisvesting van statushouders. Dit zijn de personen die
beschikken over een verblijfsvergunning. Hierover bent u
ook reeds geïnformeerd via de lokale media.

Jeugdwerk
De bezetting van de clubleiding voor het komende seizoen
blijft onze aandacht vragen. Het onderwerp “Kliederkerk”
wordt breder besproken met de RK kerk en de kerk in
Rijnsaterwoude.

Jaargesprek en permanente educatie predikant
Het verslag van het gehouden jaargesprek leidt tot een
boeiend gesprek in de kerkenraad over de positieve rol die
wederzijdse feedback kan geven aan het functioneren van
kerkenraad en predikant.
De notitie over de permanente educatie van onze predikant
heeft de goedkeuring van de kerkenraad en kan verder de
kerkelijke organisatie in. Er is waardering voor de wijze
waarop de kerkenraad wordt betrokken bij dit verplichte
onderdeel van de opleiding van predikanten.

Erediensten
Naar aanleiding van de recente dienst waarin onderdelen
vooral voor de jongeren waren bedoeld spreken we kort
over de wijze waarop liederen worden gekozen.

Vervolg aan
november.

gesprek

gemeenteavond

24

We hebben teruggekeken naar de verschillende activiteiten
die we in, de wijkcontactavonden, de kerkenraad en de
gemeenteavond met elkaar hebben ondernomen om na te
denken over de toekomstverwachtingen die we hebben
over de kerk. Op basis hiervan zullen 2 leden van de
kerkenraad zich buigen over de vraag wat dit zou moeten
betekenen voor ons beleid de komende jaren. Na
bespreken van het resultaat van dit voorwerk in de
kerkenraad willen we dit in een voorjaarsgemeenteavond
½ april 2016 met onze gemeente bespreken.
Agenda komende week voor en na de dienst op de
kerkmuur
De eerste ervaringen zijn positief. Met de beamergroep zal
worden gesproken over de taakverdeling.

Namens de Kerkenraad
Leen van der Sar

Berichten van de Diaconie en ZWO
Collecte 24 januari
In 2016 (voor de eerste keer op 24 januari) zijn de
Avondmaalscollectes bestemd voor Stichting De
Vrolijkheid. Deze organisatie geeft extra aandacht aan
kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.
Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar
geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze
hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten.
Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst
onzeker.
Voor deze kinderen organiseert de Vrolijkheid samen met
bewoners in de azc’s creatieve activiteiten. "Kunst is het
instrument dat we ze geven. Dans, theater, muziek en
beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te
geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om
even kind te kunnen zijn" . Meer informatie vindt u op
www.vrolijkheid.nl.

Op Weg 330

blad 4 van 7

Collecte 31 januari
Op 31 januari is de collecte bestemd voor het
werelddiaconale werk van Kerk in Actie. In het bijzonder
vragen wij uw aandacht voor het landbouwwerk op
Centraal Java in Indonesië. De landbouwmethodes zijn
sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat
kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie
helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en
jongeren om via duurzame landbouw hun productie en
daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren.
In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het
aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via
trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te
passen en de lokale gewassen met meer variatie te
gebruiken.

zien, een kunstenaar die vol verlangen werkt om iets heel
moois te maken. Daarin lijkt hij een beetje op God.
Verlangen, verwondering, bezieling… De kunstenaar kan
niet anders dan schilderen en blaast ten slotte zijn laatste
levensadem uit over zijn verfdoos. Dit boek is een geschenk,
voor kinderen en volwassenen. Nadenken over de
afbeeldingen, de zorgvuldig gekozen woorden proeven –
en aanvoelen wat een kunstenaar bezielt. Wie hem bezielt.
(8,95)

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Actie kerkbalans 2016
Donderdagavond 14 januari jl. is de aftrap verricht voor de
jaarlijkse actie Kerkbalans. De bekende enveloppen zijn
onder de ‘lopers’ verdeeld en heeft u wellicht deze
inmiddels ontvangen.
Dit jaar is een brief toegevoegd van de voorzitter van het
College van Kerkrentmeesters. Met deze brief beogen de
kerkrentmeesters de actie nog meer te richten op het
belang voor onze eigen kerkgemeente. Ook onze gemeente
heeft te maken met de jaarlijkse krimp en lopen wij wat dat
betreft in de pas met het landelijk gemiddelde, te weten
zo’n 3 % jaarlijkse afname van het ledenbestand. Bij de
laatste gemeentevergadering (najaar 2015) is daar al
uitvoerig bij stil gestaan.
Het College van Kerkrentmeesters houdt nauwlettend de
vinger aan de pols als het gaat om de financiën van onze
gemeente en vertrouwt op uw medewerking om onze
gemeente ’in balans te houden’. Mogen wij (weer) op u
rekenen?
Wij houden u op de hoogte van de afloop!

Namens het College,
Piet de Bock, voorzitter en
Ad de Quaasteniet, penningmeester

Winter in Gloster Huis
Vonne van der Meer blijft creatief en verrassend in het
bedenken van romans. Twee broers krijgen een
duizelingwekkende erfenis, plus de opdracht er ‘iets goeds’
mee te doen. De oudste begint een hotel aan een meer
waar je waardig en omringd door aandacht kunt sterven.
Het wordt een enorm succes. De jongere broer bouwt aan
de overkant Gloster Huis, waar mensen die toch aan hun
doodswens beginnen te twijfelen, welkom zijn. Maar wie
laat zich daar naartoe lokken? Wie denkt nog dat er iets
beters bestaat dan de maakbare dood? Het verhaal speelt
zich af in de nabije toekomst, als de dood-op-bestelling een
ingrediënt is geworden van de praktische levenskunst. Het
thema is actueel (zie de vele artikelen in de krant). Wat is de
waarde van ouderen in onze samenleving, en kun je als
mens ooit zelf bepalen wanneer het genoeg is, wanneer het
beter is om er tussenuit te stappen? Vonne van der Meer
laat ons zien waar de kleine stappen die we als samenleving
zetten uiteindelijk op kunnen uitdraaien. (17,99)

Berichten van het Missionair Team
Nieuwe boekentafel
Vanaf heden ligt er weer een prachtig assortiment in de
Boekspot met van alles en nog wat. Kom je een keertje
kijken? Zondags en woensdags zijn we open tussen 10.00
en 11.30 uur.
Een greep uit de collectie is:
Een kunstenaar. Willem Jan Otten heeft een klein, fijnzinnig
prentenboekje vertaald, ‘An Artist’, van M.B. Goffstein. Op
kleine tekeningen in pasteltinten laat Goffstein een schilder

Eindelijk thuis
Dit ontroerende en inspirerende boek is gegroeid uit
notities over een workshop die Nouwen heeft gegeven over
zijn ontmoeting met Rembrandts schilderij 'De terugkeer
van de verloren zoon'. Het schilderij laat voor Nouwen een
verlangen naar geborgenheid, veiligheid en aanvaarding
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zien. Het boek is opgedeeld in drie delen: 'Weggaan en
thuiskomen', 'De onzichtbare ballingschap van de wrok' en
'Thuis is: liefde ontvangen en liefde geven'. Elk deel opent
met persoonlijke overwegingen van Nouwen en sluit af met
een aantal meditatieoefeningen. Dat alles maakt van
'Thuiskomen' een praktische spirituele gids. (12,99)
Verder liggen er op de boekentafel veel mooie kaarten,
Paas-artikelen (de zandtovenaar, kinderboekjes, 40dagenrecepten, etc); cd’s (Sela, Live in Groningen,
Oke4kids, Liederen Joh. de Heer), dvd’s (What if; De
Schuilplaats; Robert Schuller: Zelfs al ga ik door een dal),
enzovoort, enzovoort... Van harte welkom!

blad 5 van 7

Overige berichten
Gezamenlijke maaltijd
donderdag 4 februari a.s. om 18.00 uur
Begin januari zijn we goed gestart met een heerlijke
stampottenmaaltijd, die ondanks de
beperkte aankondiging door een groot
aantal mensen is bezocht.
Donderdag 4 februari is de volgende
gezamenlijke maaltijd en iedereen die
hieraan wil deelnemen is van harte
welkom om 18.00 uur in
De
Ontmoeting.
De zaal is open vanaf 17.45 uur.
De bijdrage voor de maaltijd is vanaf
januari 2016 iets verhoogd, namelijk
€5,Aanmelden voor de komende maaltijd kan bij Jeannette
Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633
Zou u dit vòòr maandagavond 1 februari willen doen?

Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Filmavond
De 1e filmavond in 2016 is niet zoals eerder aangekondigd,
op donderdag 25 februari, maar op donderdag 3 maart. In
verband met de voorjaarsvakantie schuiven we de
filmavond een week op naar 3 maart. Het is dit maal een
bijzondere Deense film met een bekende hoofdrolspeler
(uit de eerder vertoonde film ‘Jagten’). De Deense
regisseuse Susanne Bier laat het in haar fascinerende film
‘After the wedding’ behoorlijk botsen. De hoofdrol is voor
het stinkend rijke Denemarken, de bijrol voor het
straatarme India. Daartussen krioelen heftige emoties. In
één van de volgende Op Weg uitgaven kunt u meer lezen
over deze film. Aanvang: 19.45 uur.

Gebedssamenkomst.
Op vrijdag 5 februari 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

Opbrengst
kerststukjes
Armenië informatiebijeenkomst 17 januari j.l.
De informatiebijeenkomst is goed bezocht. Een aantal
‘oude vertrouwde gezichten’ bezochten de ochtend, maar
ook nieuwe mensen die het gelezen hadden in één van de
kranten wisten de weg naar de Ontmoeting te vinden. Het
merendeel van de belangstellenden kwam uit Leimuiden,
maar ook een flink deel uit de regio. Verheugend om na een
paar dagen te kunnen vaststellen dat er animo genoeg is
om de reis te kunnen aanvangen (minimaal 20). Het
gereserveerde aantal vliegtuigstoelen is beperkt (25).
Mocht u plannen hebben? Reageer dan graag z.s.m. dan
kunnen we extra stoelen aanvragen.

Met een hartelijke groet namens het missionair werk,
Petra Verschoof

Boekenmarkt

en

verkoop

Het is al weer ruim een maand geleden dat we op zaterdag
12 december als ACKC de bovengenoemde activiteiten
organiseerden.
We kunnen terugzien op een geslaagde dag met als
resultaat een bedrag van ruim 1400 euro.
De verkoop van boeken was minder dan vorig jaar maar
daar stond een beter resultaat tegenover van de verkoop
van de kerststukjes.
Voorafgaand aan die zaterdag is in de dagen daaraan
voorafgaand heel veel werk verzet door diverse vrijwilligers.
Namens het ACKC heel hartelijk dank voor jullie inzet.
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Vooraankondiging Voorjaarsmarkt
Dit jaar wordt de Voorjaarsmarkt gehouden op zaterdag 16
april. Zet u hem alvast in uw agenda? We zullen de vele
vrijwilligers de komende tijd weer benaderen of we ook dit
jaar weer een beroep op hen mogen doen. U mag zich ook
spontaan aanmelden bij de mensen van het ACKC.
We zijn blij u te kunnen mededelen dat Piet de Ruiter zich
bereidt heeft verklaard de open gevallen plek van Bert de
Vos op te willen vullen. Piet welkom bij het ACKC.
We hebben een aantal postzegelalbums en eerste dag zegel
boekjes gekregen en zoeken iemand met verstand van
postzegels zodat we ze voor een zo goed mogelijke prijs
kunnen verkopen.

Namens het ACKC,
Els van Elderen

hun kinderen te begeleiden, waar op te letten. Tevens is er
ruimte uw vragen als ouders te stellen en met elkaar van
gedachten te wisselen.
We nodigen u van harte uit voor deze thema avond.
Opgeven kan per email op ffleimuiden@gmail.com.

Agenda

2 feb
4 feb

Uit de omgeving
Thema-avond Family Factory
Op dinsdagavond 2 februari 2016 organiseert de Family
Factory een thema avond over “Social Media /
Cyberpesten”. De avond start om 20.00 uur op locatie de
Ontmoeting, Dorpsstraat 51 in Leimuiden. Vanaf 19.30
uur is er inloop met koffie/thee en we eindigen om 22.00
uur. Kosten zijn € 2,50 per persoon.
Dat onze kinderen vroeg of laat online actief bezig zullen
zijn, daar ontkomen we niet aan. Het is goed voor hun
ontwikkeling en bovendien vaak leuk! Maar schijn bedriegt
en het gaat helaas lang niet altijd vanzelf goed. Wat de
gevolgen hiervan zijn, lezen we zeer regelmatig in het
nieuws. Weet u wat uw kinderen doen op internet? Wordt
uw kind gepest? De praktijk leert dat veel ouders geen
flauw idee hebben wat hun kinderen online allemaal doen
en zeggen. Cyberpesten komt vaker voor dan u denkt.
Ouders en leerkrachten zitten vervolgens met hun handen
in het haar omdat ze niet weten wat ze moeten doen.
Omdat ook onze kinderen met sociale media actief (gaan)
worden of wellicht nu zelfs al actief zijn èn cyberpesten
helaas ook in ons dorp realiteit is gebleken, organiseert de
Family Factory in samenwerking met de 3 basisscholen in
Leimuiden een thema avond over dit onderwerp.
De avond wordt geleid door Joke
Pelser van bureau Effectcom voor
mediawijsheid en communicatie.
Reeds
een
aantal
jaren
organiseert Joke op diverse
basisscholen workshops in de
groepen 5 t/m 8 ter preventie van
cyberpesten. Deze workshops
bieden basiskennis en praktische
vaardigheden aan kinderen die actief (gaan) deelnemen aan
online communicatie, waaronder sociale media. En hebben
tot doel de kinderen inzicht te geven in online gedrag en
communicatie en hiermee het voorkomen van onveilige
situaties als cyberpesten. Ook leren zij hoe te handelen als
zij in een online pestsituatie komen.
Tijdens deze thema avond worden ouders geïnformeerd
over het gedrag van kinderen online en krijgen zij tips hoe

5 feb

Thema avond Social media/cyberpesten
Aanvang 20.00u in de Ontmoeting
Gezamenlijke maaltijd
Aanvang 18.00u in de Ontmoeting
Gebedsdienst
Aanvang 19.30u in de ontmoeting

Leerhuis 15 en 29 februari 2016
De Classicale Werkgroep Kerk en Israël Alphen aan den Rijn
wil u graag uitnodigen voor de tweede serie
leerhuisavonden. Deze zullen door Rabbijn J.J. Boosman uit
Amersfoort verzorgd worden.
Het zullen “leer-avonden” zijn, de Joodse uitleg van de
bijbel, die geheel verschilt van de christelijke wijze van
uitleggen.
Rabbijn Boosman was ook vorig jaar spreker op ons
leerhuis en wij hebben goede herinneringen hieraan.
De data zijn: maandag 15 en 29 februari 2016.
Onderwerpen:
15 februari: Aartsvader Jacob ( een midrasj uitleg)
29 februari: Openbaring op de berg Sinaï, de 10 geboden.
Aanvang: 20.00 uur
Adres : Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16, 2406
TV..Alphen aan den Rijn.
Gezien de verminderde subsidie vanuit de classis zijn wij
helaas genoodzaakt de entree te stellen op € 6,50.
Hartelijk welkom aan een ieder, ook wie niet eerder
deelnam aan ons leerhuis.

Werkgroep Kerk en Israël,
Alphen aan den Rijn

Bericht uit Edam
Beste mensen, Wij zijn verrast met mijn onderscheiding van
55 Jaar organist en dat ook te lezen in Op Weg.
De vele reacties uit Leimuiden doen ons goed daar we al 11
jaar uit Leimuiden zijn. Jullie zijn ons nog niet vergeten.
Dank daarvoor!
Het ga jullie goed.

Een hartelijke groet uit Edam
van Nel en Jan van Ginkel
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Kerkelijk Bureau

Verjaardagen 74+
Van harte gefeliciteerd
24 jan
27 jan
31 jan

mw. A. van Bostelen-Oudshoorn,
zorgcentrum 'Woudsoord', Weteringpad
3, kamer 209, 2481 AS Woubrugge
mw. P. Rietdijk-Roodnat,
dr. Stapenseastraat 21,
2451 AC Leimuiden
mw. A. van Dijk-Spaan, Wilgenlaan 21,
2451 BZ Leimuiden

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

Vertrokken
Fam. Groen (Meerewijck 60), naar de Prot. gemeente te
Scheveningen-Centrum

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)

