Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Geestelijke energie
‘Ik zal de daden van HEER gedenken, ja, ik wil
gedenken Uw wonderen vanouds’
Asaf in Psalm 77:12
Deze weken hebben veel mensen in ons land een
paar weken vakantie. Sommigen van u en jullie
blijven thuis, omdat je het misschien prettig vindt, of
misschien ook noodgedwongen, door ziekte,
ouderdom, werk, financiële krapte. Anderen hebben
wel de gelegenheid om er op uit te gaan. Maar of wij
nu thuis blijven, of weg gaan - de vakantieperiode in
de zomer is toch altijd een andere tijd dan de rest van
het jaar.
Deze periode is voor veel mensen een tijd van tot
rust komen van je dagelijks werk, even afstand
nemen van de dagelijkse gang van de dingen, nieuwe
lichamelijke energie op doen. Maar naast lichamelijke
energie heb je ook geestelijk nieuwe energie nodig.
Maar hoe kun je die nieuwe energie vinden?
In Psalm 77 is een man aan het woord wiens
geestelijke energie bijna op is: Asaf, de dirigent van
het tempelkoor van de tempel in Jeruzalem. Hij
worstelt lezen wij in zijn psalm met allerlei vragen.
Vragen over zijn eigen leven, over de toekomst van
zijn volk, over de situatie in de wereld… Asaf ligt ’s
nachts rusteloos in bed, hij kan de slaap niet vatten,
zijn gedachten malen maar door, alles lijkt zo dor en
doods, zo zin- en zon-loos en God zo onmetelijk ver
weg.
Maar dan komt het in de psalm toch tot een nieuwe
blikrichting, Asaf wendt hij zijn blik af van het donker
van zijn eigen piekeren naar wat de Heer in het
verleden heeft gedaan, ook voor hem: ‘Ik zal de
daden des Heren gedenken, ik wil gedenken uw
wonderen vanouds...’. Asaf richt zijn blik naar boven,
naar wat de Heren, de trouwe God van het verbond
in het verleden heeft gedaan.
Door die nieuwe blikrichting in het leven van Asaf
gebeurt er geen wonder waardoor alle problemen
opeens worden opgelost. Maar toch verandert alles.
Asaf vat nieuwe moed, krijgt nieuwe zicht op de
dingen, nieuwe inspiratie, nieuwe geestelijke energie:
God die in het verleden de trouwe God is gebleken,
zal hem ook in de toekomst nabij zijn.
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Het gedenken van de grote daden van de HEER, het
gedenken van wat Hij heeft gedaan in de
geschiedenis van zijn volk, en bovenal in de komst
van zijn Zoon Jezus Christus - is deze zomerperiode,
deze periode van rust en voor velen van vakantie niet
bij uitstek geschikt om daar tijd voor te maken: het
gedenken van Gods goede daden?
Gedenk, dat je eens gedoopt mocht worden, dat
Gods trouw ook voor jou geldt, zijn trouw die duurt
tot trouw tot in eeuwigheid.
Gedenk, dat Jezus Christus zichzelf heeft gegeven tot
een verzoening van onze zonden, ook voor die van
jou, en dat wij dat steeds weer in brood en wijn
mogen geloven en zien: ‘Doet dit tot mijn
gedachtenis…’
Gedenk, dat Jezus Christus is opgestaan uit de
doden, dat Hij leeft en door zijn Woord en Geest ook
jou nabij wil zijn, alle dagen, tot aan de voleinding
der wereld…
Doe het samen met Asaf: ‘Ik zal de daden van HEER
gedenken, ja, ik wil gedenken Uw wonderen
vanouds’ - en de Heer belooft zelf nieuwe geestelijke
energie.
ds. Verschoof

Kerkdiensten Dorpskerk
Zondag 12 juli 2015
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

ds. J. Verschoof
Ineke Griffioen
Evangelisatiewerk (1)
Erediensten (2)
Organist
Marc Koning
KN-dienst
Jorico Notenboom
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 19 juli 2015
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
KIA project FPT (1)
Erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Clara de Ruiter
Er wordt koffie geschonken in De Ontmoeting
door Pieter en Jeannette Meijer
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Zondag 26 juli 2015
9.30 uur – Dorpskerk

Zondag 30 augustus 2015
9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger

Voorganger

mw. ds. C. Jonkheer, Oude
Wetering
Ouderling
Clara de Ruiter
Collecten
Florentina Foundation (1)
Erediensten (2)
Organist
Ad Jacobs
KN-dienst
Ineke Griffioen
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 2 augustus 2015
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

mw. M. Walburg, Alphen aan den
Rijn
Ouderling
Ineke Griffioen
Collecten
Plaatselijk missionair werk (1)
Erediensten (2)
Organist
Ad Jacops
KN-dienst
Nico kalf
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 9 augustus 2015
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

mw.
A.M.
Creemer-Allard,
Kudelstaart
Ouderling
Clara de Ruiter
Collecten
KIA project Dwelling Places (1)
Erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Gert Rietdijk
Er wordt koffie geschonken in De Ontmoeting
door Mathilde Hijink Frans Kooiman

Zondag 16 augustus 2015
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger mw. S. ten Heuw, Leiden
Ouderling
Frans Kooiman
Collecten
KIA Zending (1) Erediensten (2)
Organist
Ad Jacobs
KN-dienst
Jorico Notenboom
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 23 augustus 2015
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

mw. P. Landweer-de Hek,
Hillegom
Ouderling
Jorico Notenboom
Collecten
Kindernevendienst (1)
Erediensten (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst
Josina Vonk
Er wordt koffie geschonken in De Ontmoeting
door Gert en Joke Rietdijk

ds. J. Verschoof

Campingdiensten “De Drecht”
Zondag 12 juli 2015
19.30 uur – De Ark
Voorganger
Begeleiding

Frans van Velzen
Frans van Velzen

Zondag 19 juli 2015
19.30 uur – De Ark
Voorganger
Begeleiding

René Spaargaren
René Spaargaren

Zondag 26 juli 2015
10.30 uur – De Ark
Campingdienst verzorgd door Dabar-team.

Zondag 2 augustus 2015
10.30 uur – De Ark
Voorganger
Begeleiding

Spencer Buth
Dabar-team

Zondag 9 augustus 2015
10.30 uur – De Ark
Voorganger
Begeleiding

Gerrit de Haan
Gerrit de Haan

Zondag 16 augustus 2015
10.30 uur – De Ark
Voorganger
Begeleiding

Wim Spaargaren
Wim Spaargaren

Zondag 23 augustus 2015
10.30 uur – De Ark
Voorganger
Begeleiding
Zang

Henk van Dam
Eric Roggeveen
Arie Vreeken
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kerklaan 60

Uit de gemeente
Het hieronder volgende gemeentenieuws is voorlopig het
laatste dat voor de komende tijd verschijnt; de kopij voor
het volgende nummer van Op Weg, nr. 321, moet namelijk
pas weer dinsdag 25 augustus as. worden ingeleverd. Ik
begin deze keer met de namen van een aantal
gemeenteleden met gezondheidsproblemen.

Zieken:
Arie Kooij (Scholekster 33) was 24 juni jl. opgenomen voor
een heupoperatie in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp.
Sinds vorige week verblijft hij nu voor revalidatie in ‘De
Brug’ 3de étage kamer 27 van het Alrijne ziekenhuis,
locatie Alphen aan den Rijn, Meteoorlaan 4, 2402 WC
Alphen aan den Rijn. Sterkte en goede revalidatie
toegewenst.
Datzelfde wensen wij ook Jannie van der Burg - van der
Meer (Nieuwveens Jaagpad 12) toe. Na een complexe
operatie aan haar schouder is zij zaterdag 4 juli jl. weer thuis
gekomen. Hopelijk gaat het langzaam maar zeker toch de
goede kant op.
Corry ten Hoope - Hordijk (Drechtlaan 70) is vorige week
dinsdag van de transferafdeling in het Academisch
Ziekenhuis van de VU gekomen in verzorgingshuis
Woudsoord te Woubrugge (Weteringpad 3, 2481 AS
Woubrugge). Zij verblijft daar kamer 101. Graag wil zij
iedereen hartelijk danken voor alle lieve en hartelijke
kaarten en brieven en andere blijken van meeleven die zij
mocht ontvangen. Veel sterkte toegewenst voor Corry en
Herman samen.
Annie Rietdijk - van der Plas (Griede 23) is drie weken
geleden gestart met de eerste van in principe 6
chemokuren. Omdat er ondanks een eerdere lichte
chemokuur onlangs toch helaas weer nieuwe uitzaaiingen
waren geconstateerd was dit nodig. Inmiddels moest zij na
de eerste van de nieuwe 6 chemokuren de afgelopen
weken toch twee keer nog in het LUMC in Leiden
opgenomen worden vanwege longproblemen. Maandag jl.
is de tweede kuur begonnen. Laten wij Annie en haar man
en gezin gedenken in ons gebed, om vertrouwen en dat de
kuur mag aanslaan.
Janny Aniba - Bogaards (Weidelaan 12) verblijft in het
Rijnlands Revalidatiecentrum (Wassenaarseweg 501, 2333
AL Leiden) en is daar dagelijks bezig met revalidatie en
therapie. Sinds kort kan zij nu echter zaterdags en zondags
overdag thuis zijn. Heel mooi dat dat zo kan.
Zo wensen wij alle hierboven genoemde gemeenteleden,
maar ook alle anderen die thuis met moeiten rond hun
gezondheid te maken hebben veel sterkte toe en zo
mogelijk een goed herstel.

Kerkdiensten:
Op dit moment ben ik bezig met een serietje van drie
preken ‘Leven met God’, aan de hand van drie Psalmen.
Zondag 5 juli stond Psalm 77 centraal: ‘gedenkend leven’,

ds. Jelis Verschoof
zondag as. 12 juli Psalm 80: ‘verlangend leven’, en zondag
19 juli gaat het over Psalm 97: ‘vreugdevol leven’. Daarna
volgt de zomerperiode waarin een aantal andere
voorgangers de dienst zullen leiden.

Afscheid Pieter Meijer en aanstelling Johan
Schuuring en Wilma de Quaasteniet:
Zondag 19 juli as. zullen wij afscheid nemen van Pieter
Meijer als ouderling-kerkrentmeester en zullen Wilma de
Quaasteniet en Johan Schuuring officieel worden
aangesteld als lid van de taakgroep diaconie. Fijn dat zo
steeds weer gemeenteleden bereid zijn een taak op zich te
nemen en zo mede de gemeente op te bouwen.

Huwelijksjubilea:
De zomerperiode is een geliefde tijd om in het huwelijk te
treden. Dat blijkt wel uit verschillende huwelijksjubilea die
er de komende periode zijn en die ik daarom ook graag
noem:
Jan en Alie Roos - Waasdorp (Prunusstraat 7) zijn vrijdag
24 juli as. 45 jaar getrouwd;
vrijdag 31 juli as. is het 40 jaar gelden dat Jon en Ineke
Schoenmaker - van Velzen (Dorpsstraat 44) in het huwelijk
traden;
en op dinsdag 18 augustus as. hopen Hennie en Riet
Slegers - de Vos (Cederplein 37) die dag te gedenken en te
vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn.
Reden tot vreugde en ook tot dankbaarheid jegens Hem
die ons leven draagt! Wij wensen u allen een feestelijke dag
toe, heil en zegen, en nog vele goede en hopelijk gezonde
jaren samen.

Sloop Oostenkerk:
Zoals u ook al in de vorige Op Weg hebt kunnen lezen gaat
het nu toch echt gebeuren: de sloop van de Oostenkerk.
Eén dezer dagen zal met dit werk worden begonnen. Mocht
u nog een keer de Oostenkerk (van buiten) willen bekijken,
dan is daar dus nog maar kort de gelegenheid voor. Met de
sloop van de Oostenkerk wordt een stukje kerkgeschiedenis
van Leimuiden afgesloten, maar gelukkig zijn wij als
gemeente verder kunnen gaan in onze gerestaureerde
Dorpskerk.

Afwezigheid i.v.m. vakantie en studieverlof:
Van zaterdag 25 juli t/m zondag 17 augustus zijn wij drie
weken afwezig i.v.m. vakantie. Maandag 18 juli heb ik
studieverlof maar ben wel thuis. Ik moet mij dan verdiepen
ik de ‘Christelijke Dogmatiek’ van dr. G. van den Brink en
dr. C. van der Kooi in het kader van de permanente
educatie. Maandag 24 augustus ben ik weer aan het werk.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw
wijkouderling, de scriba of de voorzitter van de kerkenraad.
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Plannen nieuwe seizoen:
Het nieuwe kerkelijke seizoen ligt nog helemaal vóór ons,
maar tegelijkertijd wordt er achter de schermen al hard
gewerkt aan plannen voor het nieuwe seizoen: een avond
met een bekend spreker over spiritualiteit en een daaraan
gekoppelde leeskring, een inhoudelijke cursus over Bijbel en
geloof, een Bijbelgesprekskring, een mooi startzondag 20
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september as. - het wordt allemaal bekend gemaakt in Op
Weg 321, verschijningsdatum 29 augustus as..
Tot zover dit gemeentenieuws. U en jullie allen een goede
zomertijd toewensend, of u nu hier blijft of weg kunt gaan,
met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus
verbonden,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Kerkenraad
Uit de kerkenraadsvergadering van 1 juli
Afscheid en welkom
De laatste vergadering van het seizoen 2014-2015 vond
plaats onder tropische omstandigheden. Op deze avond
nam Pieter Meijer afscheid van de kerkenraad. Volgens
goed gebruik zorgt/zorgen de afzwaaiende ambtsdrager(s)
voor een versnapering en vanwege de warmte was dat dit
keer ijs van Rojé. Dat was een goede zet van Pieter en na
waarderende woorden van Leen v.d. Sar mocht Pieter de
vergadering verlaten. Van de nieuwe ambtsdragers was
alleen Arie Voorbij aanwezig en hij werd van harte welkom
geheten. De andere nieuwe ambtsdragers zullen in de
september vergadering verwelkomd worden.
Standaard agendapunten
Vanwege de warmte proberen we de vergadering niet te
lang te laten duren en schuift het bezinningsonderwerp
door naar de volgende vergadering. De standaard
agendapunten mededelingen, verslag vorige vergadering en
actiepunten, binnengekomen post en bijzonderheden
diensten afgelopen en komende periode en de laatste
versie van het preekrooster konden vlot worden behandeld.
Jeugdwerk
Jorico lichtte een aantal activiteiten van het jeugdwerk toe.
Aan 6 geslaagden zijn felicitaties overgebracht.
Daarnaast is Jorico samen met een aantal ouders van de 3
basisscholen in Leimuiden betrokken bij de opzet van het
concept 'Family Factory'. Kort gezegd houdt dit in dat zij
een netwerk van ouders voor ouders willen zijn met als
grote thema 'Opvoeden'. De 3 basisscholen worden hierbij
betrokken en men heeft gevraagd of onder andere onze
kerkelijke gemeente dit initiatief wil ondersteunen. Dit
initiatief wordt met een positief bericht meegenomen naar
de diaconie en de kerkrentmeesters die de inhoud van deze
ondersteuning zullen bespreken.
We hebben onze zorgen gedeeld over het voortbestaan van
de jeugdclubs. Komend jaar draait dit nog, maar het lukt
niet om nieuwe clubleiding te vinden. De kerkenraad zal
komend najaar uitgebreider nadenken over de
mogelijkheden, wellicht in andere vorm of breder dan onze
eigen gemeente.

Op 1 november zal onze kerk kennis kunnen maken met
het fenomeen 'creatieve kerk', landelijk ook wel
'kliederkerk' genoemd. Onlangs was de collecte voor de
PKN voor dit concept bestemd.
Tot slot meldde Jelis onder dit agendapunt dat er op 11
oktober in De Ontmoeting / Dorpskerk een
jongerenevenement plaats zal vinden georganiseerd door
de PG Leimuiden en een aantal omliggende gemeentes.
Hiervoor is een jongerenspreker uitgenodigd en speelt de
Plusband uit Zevenhoven.
Jaarrekening 2014
Ad de Quaasteniet was aanwezig bij het agendapunt
jaarrekening 2014. Opvallend is dat de inkomsten meer
teruglopen dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een
teruglopend ledenaantal met als gevolg een afname van de
vrijwillige bijdragen (ondanks hogere bijdragen van de
leden). Meer informatie over de jaarrekening leest u - als
het goed is - elders in deze Op Weg. De kerkenraad heeft
de jaarrekening vastgesteld.
Vaststelling ambten
Op verzoek van Leen v.d. Sar is gesproken over de invulling
van zijn voorzitterschap en afgesproken is de huidige lijn
voort te zetten. Dit houdt in de Leen een aantal taken wel
doet en een aantal taken niet. Elders in deze Op Weg
schrijft Leen hier zelf iets over. De kerkenraad heeft
vervolgens het rooster van aftreden vastgesteld.
Colleges en commissies
Vanuit de colleges is te melden dat er door de ouderlingen
en Jelis een toerustingsavond voor de wijkcontactpersonen
voorbereid wordt als ondersteuning bij het belangrijke werk
dat zij in onze gemeente verrichten. Marja van Gaalen heeft
dit een aantal jaren geleden samen met Pieta Landweer
verzorgd en Marja is bereid de invulling van deze avond
ook dit keer voor haar rekening te nemen. De
kerkrentmeesters meldden dat de sloop van de Oostenkerk
binnen nu en enkele weken een feit zal zijn. Verder zijn er
positieve ontwikkelingen rondom de verkoop van het
Kruispunt, al zullen we nog wel wat geduld moeten hebben
voordat zaken (hopelijk) concreet worden. Deze week start
Bianca van Zanten als nieuwe 'facilitair medewerkster',
nadat Sai haar contract had opgezegd wegens het vinden
van een andere baan. Hoewel zij voor velen van ons niet
zichtbaar is, zal ook Bianca ervoor zorgen dat de Dorpskerk
en de Ontmoeting er 'spic en span' uitzien, waarvoor onze
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dank. Een aantal zaken van de andere colleges en
commissies werd kort besproken, waarna even na tienen
de vergadering gesloten werd en ieder thuis nog even kon
genieten van de mooie zomeravond.
De kerkenraad

Voorzitter kerkenraad?
Het zal u als gemeente zijn opgevallen dat ik na 17 juli
2014 een aantal zaken niet meer heb gedaan. Ik heb toen
een rol gekozen als technisch voorzitter.
Afgelopen moderamen- en kerkenraadvergadering heb ik
met de leden van het moderamen en de kerkenraad
gesproken over de vraag of het verstandig zou zijn de
komende periode tot zomer 2016 technisch voorzitter te
blijven zoals door mij na 17 juli 2014 ingevuld. Reden is dat
ik, vanwege de grote verandering in mijn leven, in een
aantal aan te wijzen situaties onzeker ben over emotie en
het moment van optreden daarvan. Dat kan betekenen dat
ik aan iets kan beginnen maar het niet op een goede manier
af kan maken. Een rol als ouderling van dienst, openen en
sluiten van vergaderingen zullen dus de resterende periode
niet meer door mij worden gedaan.
Een alternatief zou zijn tussentijds terugtreden als
voorzitter. Na de vraag, vanuit beide overleg groepen of ik
het technisch voorzitterschap graag wil blijven doen en mijn
bevestigend antwoord daarop, is de kerkenraad unaniem
akkoord gegaan met het door mij voortzetten van het
technisch voorzitterschap. Daar ben ik blij mee.
Het overleg over de invulling van het voorzitterschap na het
beëindigen van mijn zittingsperiode, in het voorjaar van
2016, start na de zomer.
Leen van der Sar.

Berichten van de Diaconie
Noodhulp
Het laatst verschenen nummer van Vandaar - het magazine
over het werk van Kerk in Actie - is een themanummer over
noodhulp. In onze kerkdiensten wordt regelmatig gebeden
voor de nood in de wereld. De diaconie gaat bespreken hoe
wij daar concreet invulling aan kunnen geven. In Vandaar
wordt hulp gevraagd voor de kerken in Syrië, die de
mensen wel kunnen helpen. Via ACT Alliance, de
hulporganisatie van o.a. Kerk in Actie, kan hulp gegeven
worden aan Syrische vluchtelingen in Libanon, Jordanië en
Irak. Ook wordt er in dit themajaar aandacht gevraagd om
hulp te geven, die rampen voorkómt. Ten slotte lazen we
dat er ook aandacht gevraagd wordt voor noodhulp in de
Oekraïne. Zodra we dit ingevuld hebben dan zullen we
zeker over berichten.

Bijeenkomst Heart for Children 19 juli
Op zondag 19 juli worden we uitgenodigd om aanwezig
te zijn op een bijeenkomst van Heart for Children. Er is een
gezellig samenzijn van 15.00 uur – 17.00 uur. Het adres is
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Noordammerweg 87 1187 ZS Amstelveen.
De
zendelingen Cor en Grace Koelewijn zijn dan aanwezig en
Jaap en Nies van der Does hebben hun tropische kas ter
beschikking gesteld. Er zijn dan mogelijkheden om bij te
praten over de vordering van het project en de 175
weeskinderen. Heeft u geen vervoer neemt u dan contact
met Johan Schuuring (507504) of Annet Roodenburg
(500149) van de diaconie. Meer informatie op
www.heart4children.org,
contactpersoon
Marianne
Zeldenrust (voorzitter).

Collectes
12 juli: plaatselijk evangelisatiewerk. Het evangelisatiewerk
van
de
werkgroep
camping
´de
Drecht´
evangelisatiecommissie Leimuiden omvat 2 onderdelen:
evangeliseren door recreatiewerkzaamheden onder de
jeugd op de camping te realiseren, dus kinderclubs, soos en
avondsluiting e.d. voor jongeren vanuit Dabar - Woord en
Daad. Daar worden jongeren voor ingezet, die gedurende
een aantal weken in de zomer een programma organiseren.
Anderzijds worden ook gedurende de zomer kerkdiensten
gehouden voor campinggasten en het is de bedoeling om in
contact te komen met de bewoners van de camping. Er
worden ook een aantal bingo-avonden gehouden om het
werk van Dabar te ondersteunen.
19 juli: project Kerk in Actie / FPT Colombia. Dit is één van
de 4 projecten van Kinderen in de Knel die wij als diaconie
ondersteunen. In en rond de grote markt in het zuiden van
Bogotá is kinderarbeid een veel voorkomend verschijnsel.
FPT biedt hen aangepast onderwijs en alternatieven voor
werk. Vaak betreft het kinderen die door het conflict in
Colombia gedwongen ontheemd zijn en in de stad hun
toevlucht hebben gezocht. Er is een filmpje over werkende
kinderen.
26 juli: Florentina Foundation. Het gaat om hulp aan
weeskinderen in het Elisabeth Center in Tanzania, waarbij
ook onderwijs centraal staat voor Masaai kinderen en het
heeft een positieve uitstraling op de hele omgeving.
2 augustus: plaatselijk missionair werk. Het team houdt zich
onder meer bezig met ondersteunen en verbeteren van
bestaande activiteiten en initieert nieuwe verbindende en
inspirerende activiteiten. Missionair heeft te maken met
´missie´. Wij zijn gezonden. De kerk is niet voor zichzelf,
maar gezonden in de wereld. Geen gesloten kring, maar
een uitnodigde gemeenschap. Naar buiten gericht, in
getuigenis en dienst. In woord en daad. De boodschap van
het Evangelie is te kostbaar om voor jezelf te houden. Meer
over het team is vinden op de website van PGL
(http://pgleimuiden.nl/wegwijzer/missionair-team/).
9 augustus: project Kerk in Actie / Dwelling Places. Het gaat
hier om één van de 4 projecten van Kinderen in de Knel van
Kerk in Actie, die wij als diaconie steunen. Het gaat over
opvang van kinderen in Kampala, die alleen op straat leven.
Straatkinderen krijgen een dak boven hun hoofd en worden
begeleid naar school. Onderwijs kan de vicieuze cirkel van
armoede en geweld doorbreken. We gaan kijken of we
tijdens de collecte een filmpje hierover kunnen laten zien.
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16 augustus: Kerk in Actie / zending. De collecte is bestemd
voor 'Vakonderwijs: toekomst voor weduwen'. God gaf
ons in de Bijbel de opdracht om te zorgen voor de
weduwen en de wezen. De kerk van Nigeria heeft die
opdracht opgepakt. De weduwen in dat land behorende tot
de allerarmsten. Na het overlijden van hun man staan zij
met lege handen, omdat hun bezit wordt toegewezen aan
de familie van de overleden man. De meeste weduwen
hebben geen vakopleiding, sommigen zijn zelfs nog nooit
naar school gegaan. Hun toekomst lijkt uitzichtloos. De
vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt deze
vrouwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden,
zodat zij een nieuw leven kunnen opbouwen. Als
secretaresse, naaister of breister. Kerk in Actie ondersteunt
dit werk van harte. Het is bijzonder werk, omdat het
gedragen wordt door de doelgroep: vrouwen voor
vrouwen. Helpt u mee. Wellicht hebben we voor u tijdens
de collecte een filmpje om het project te verduidelijken.
23 augustus: Kindernevendienst. En ten slotte is de collecte
van 23 augustus bestemd voor onze eigen
kindernevendienst.
Alle collectes van harte aanbevolen!
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring
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Het werd een geweldige muzikale avond. Wat een koor en
wat een klasse ! Het programma dat zij brachten bestond
uit ca. 20 liederen, w.o. bekende populaire, maar ook een
aantal kerkliederen en negro sprituals. De meeste liederen
werden ‘a capella’ gezongen, wat dé toets van de kwaliteit
van een koor is ! De stemmen waren mooi en loepzuiver en
daar waar mannenkoren nog wel eens massaal en massief
uit de hoek kunnen komen, werd de vertolking van de
diverse nummers heel subtiel en genuanceerd gebracht. Dit
niet in de laatste plaats dankzij hun dirigent, die slechts met
zijn vingertoppen het koor door de liederen leidde. Ook de
klankkleur was geweldig en heel mooi in balans. Kortom, ik
heb in jaren niet zo van een mannenkoor genoten !
Ik heb begrepen dat er gekeken wordt of zij niet nog eens
naar Leimuiden kunnen komen. Als dat gebeurt, hoop ik
echter wel dat er meer belangstelling vanuit Leimuiden zal
zijn. Buiten de aanhang die het koor zelf meebracht, was
het aantal concertgangers vanuit Leimuiden nog geen 10 (!)
Mocht u hen echter toch eens willen beluisteren, ga dan
naar de link:

https://www.youtube.com/watch?v=c7CaNhaf97s

Met vriendelijke groet,
Jan Meijer (Kerklaan)

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Sloop Oostenkerk
Zoals u waarschijnlijk reeds begrepen heeft zou er al
begonnen zijn met de sloop van de Oostenkerk. Vanwege
een verschil van mening over de maatregelen rondom de
sloop tussen de sloper en de gemeente Kaag en Braassem is
er wat vertraging opgetreden. De verwachting is dat
komende week er met de sloop begonnen zal worden. Het
zal voor ons allemaal een vreemd gezicht zijn om de kerk op
het kruispunt te missen.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Bert van Elderen.

Overige berichten
Terugblik op het zomerconcert van “Vocaal
ensemble De Twente Zangers” op 3 juli jl.
Jl. zaterdagavond 3 juli was het zomerconcert van “Vocaal
ensemble De Twente Zangers” in onze Dorpskerk. Het was
erg warm die dag en hoewel thuisblijven op een koel terras
erg verleidelijk was ben ik toch gegaan. Dit enerzijds vanuit
loyaliteit naar Bert Tijselink die het had georganiseerd, maar
anderzijds ook omdat muziekgezelschappen van dit niveau,
zelden in Leimuiden te horen zijn.
Even over De Twente Zangers: Zij werden in 2014
Nederlands kampioen in hun categorie op het Nationaal
Mannenkoren Concours en bestaan uit zestien zangers: vier
eerste en vier tweede tenoren, vier baritons en vier bassen,
o.l.v. dirigent Louis ten Vregelaar.

Concert De Twente Zangers uit Rijssen zeer
geslaagd.
Het applaus na afloop van het concert op 3 juli j.l. gaf aan
dat de aanwezigen met volle teugen hadden genoten van
het concert op 3 juli j.l. in de Dorpskerk. De Nederlandse
kampioen op het mannenkoren festival bewees dat zij deze
titel volkomen waar maakte.
Aanleiding voor de komst naar onze gemeente was hun
50-jarig jubileum op 30 juni j.l. Dat werd overdag -met het
prachtige weer - gevierd met een rondvaart over de Kager
en Westeinder plassen en een “mini-concertje” op
Vriezekoop. De Dorpskerk was door hen uitgekozen
vanwege de atmosfeer en de akoestiek in de kerk, waar het
“heel goed zingen was”. De bezoekers genoten van de
homogene koorklank met eigen solisten. Speciaal voor deze
avond was het ensemble versterkt
door de jonge
organist/pianist Arjan Wouters uit Lisse.
Het concert is opgenomen
en kan gedurende drie
maanden beluisterd worden via:
www.kerkomroep.nl/Zuid Holland /Leimuiden.
Bert Tijselink ( geboren in Rijssen)

Agenda

20 sept.

Startzondag
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Nog een reactie op het mannenkoorconcert uit
Rijssen en omgeving in de Dorpskerk van
Leimuiden:
In ruim twee uur tijd nam het mannenkoor, bestaande uit
13 zangers, het publiek mee van ontroerend mooi, zuiver
en ingetogen gezongen naar uitbundig en levendig
gezongen liederen. De jonge organist en tevens pianist
Arjan Wouters (19) uit Lisse begeleide het koor. Tussen de
blokjes liederen bespeelde hij het orgel van de Dorpskerk
op virtuoze wijze. Het concert was zeer de moeite waard!
De opnames zijn door Gert Rietdijk op de kerkomroep
geplaatst. Er wordt onderzocht of het mogelijk is het
mannenkoor nog een keer voor een volle kerkzaal uit te
nodigen (bijv. voor een kerstnachtdienst). Dan zouden veel
meer mensen ervan kunnen genieten...
Met een hartelijke groet,
Petra Verschoof

Verjaardagen 74+
Van harte gefeliciteerd
14 juli
16 juli
22 juli
23 juli
28 juli
28 juli
31 juli

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

Verhuisd
Mevr. N.R. Horsman met haar beide dochters, van Waaier
42 naar Kloofpad 19

01 aug.
01 aug.
10 aug.
12 aug
13 aug.

14 aug
21 aug.
24 aug.
27 aug.

mevr. D.F. Zeldenrust-de Jong,
Noordeinde 32, 2451 AG Leimuiden
mevr. H.J. Siereveld-Kessels,
Meerewijck 67, 2451 XC Leimuiden
dhr. W. Kramer,
dr. Stapenseastr. 19, 2451 AC Leimuiden
mevr. H. Nagel-Koopmans,
Herenweg 5, 2451 VP Leimuiden
mevr. D. van Tol-Baartman,
Zorgcentrum 'Rustoord', Rustoordlaan 1,
kamer 107, 2161 GC Lisse
mevr. M. Middag-van Blanken,
Zorgcentrum 'Woudsoord', Weteringpad
3, kamer 201, 2481 AS Woubrugge
dhr. J.W. Walta,
Sluiskolk 4, 2451 ZL Leimuiden
dhr. C. de Bruijn,
Oosterweg 10, 2451 VT Leimuiden
dhr. P. Vis,
De Ruigehoek 2, 2154 MK Burgerveen
dhr. P. Rietdijk,
dr. Stapenseastr. 21, 2451 AC Leimuiden
mevr. J. van der Burg-van der Meer,
Nieuwveens Jaagpad 12, 2441 EH
Nieuwveen
mevr. G.G. van Iperen-de Heer,
Zorgcentrum 'Hof van Alkemade',
Schoolbaan 4, kamer 204, 2371 VJ
Roelofarendsveen
dhr. A.A. Kooij,
Scholekster 4, 2451 VM Leimuiden
dhr. A.M. van den Akker,
Drechtlaan 127, 2451 CL Leimuiden
mevr. G. Geitenbeek-de Vries,
Zorgcentrum 'Rozenholm', Molenpad 2,
kamer 470, 1431 BZ Aalsmeer
mevr. J. Meijer-Sentel,
Molenkade 3a, 2451 AZ Leimuiden
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Bijlage
Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 2e kwartaal 2015
De bezoekersaantallen zijn nagenoeg gelijk gebleven.
De collecte opbrengsten diaconie zijn in het 2e kwartaal 2015 wat hoger dan in. 2014.
De opbrengst voor de eredienst is nagenoeg gelijk aan vorig jaar.
Hartelijk dank voor uw bijdragen, dat geeft goede
moed.
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet en Leen Overbeek

Collecten 2e kwartaal 2015
Diaconie
1e collecte

Eredienst Kerkr.

aantal

2e collecte

bezoekers

02-apr
05-apr
12-apr
19-apr

119,60
183,50
138,35
104,05

heart for children
plaatselijk jeugdwerk
kindernevendienst
pauluskerk

68,00
189,87
118,70
88,65

26-apr

99,89

PKN eredienst/muziek

100,25

58 Witte donderdag
141 Pasen
87
68
77

645,39

565,47

431

2014

666,63

544,88

03-mei
10-mei
14-mei
17-mei
24-mei

161,85
152,86
57,40
107,32
175,35

Pl.miss.werk
Bakkeij
dwelling places
exodus
NZD tear

31-mei

84,55

pinksterzendingscoll

425
95
104
34 Hemelvaartsdag
89
98 Pinksteren
66

106,60
146,20
45,50
106,29
130,20
84,55

739,33

534,79

486

2014

574,35

459,93

365

07-jun
14-jun
21-jun

149,60
119,56
145,90

kia werelddiac
sleutelbloem
heartforchildren

110,00
109,90
100,80

28-jun

96,00

agreds kia

71,35

82
82
72
61

511,06

392,05

297

545,68

471,18

380

1.895,78
1.786,66

1.492,31
1.475,99

1214
1170

3.672,99
3.902,60

3.520,89
3.013,78

2324
2323

2014
2e kwartaal
2015
2014
1e halfjaar
2015
2014
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Jaarrekeningen 2014
In de kerkenraadsvergadering van 20 mei resp. 1 juli jl. zijn de jaarrekeningen van de colleges van Diaconie en Kerkrentmeesters van
de Protestantse gemeente te Leimuiden vastgesteld.
U treft hieronder een verkort overzicht van de baten en lasten van beide colleges.
Op de eerstvolgende gemeenteavond komend najaar zullen op beide jaarrekeningen toegelicht worden in samenhang met de
begrotingen 2015. De jaarrekeningen liggen ter inzage bij de beide penningmeesters. De jaarrekeningen zijn aan het Regionaal
College voor Behandeling van Beheerszaken (RCBB) ter goedkeuring voorgelegd.
Een hartelijke groet namens uw Diakenen en Kerkrentmeesters,
Leen Overbeek en Ad de Quaasteniet

Rekening van baten en lasten College van Diakenen 2013 (*1000)
begroot
2014
2013 Baten (*1000)
Lasten (*1000)
Kosten onroerende
zaken

11

10

13 Pachtopbrengst

Afdrachten PKN
(Quotum o.a.)

14

12

6

begroot

2014

2013

128

129

127

15 Rente spaarrekg,
obligaties

56

68

80

6

5 (door te zenden)
collecten

11

7

7

11

8

7

8

8

6

plaatselijk

17

18

18

landelijk

20

23

19

108

109

106

195

204

214

kosten beheer en adm
e.d.
Afdrachtcollecten
Diaconaal werk:
Protestantse gemeente.

wereldwijd
Overige baten/lasten

Totaal lasten
Resultaat (alg. res.)

-1
195

193

0

11

189 Totaal baten
25

Korte toelichting
De lasten zijn conform de begroting met wat kleine onderlinge verschillen.
Binnen de begroting kon een toevoeging aan een fonds urgente noden worden gedaan. Dit fonds dient voor onvoorziene uitgaven in
de maatschappelijke ondersteuning door de grote veranderingen in het sociale domein de komende jaren. De opbrengsten vertonen
geen grote afwijkingen, de rente inkomsten zijn wat te laag begroot.
De afdrachtcollecten zijn een stuk minder vergeleken met de begroting door een wijziging in de verwerking van ZWO..
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Rekening van baten en lasten College van Kerkrentmeesters 2014 (x €1000)
LASTEN

begroot

2014

2013

BATEN

Energie/verzek/belast.

19

30,5

Salarissen

93

97

Div. kosten pastoraat

4

4,5

Afdrachten PKN

8

7

Algemene kosten

9

8

8 Acties

OpWeg

3

3

Fondsen en
voorz.onderhoud

-

-

Regulier nadelig saldo
Bijz. baten / lasten

2014

2013

25

18

15

15

9

13

74

73

81

8

8,5

8

12

12

11

3 Solidariteitskas

2

2

2

1 Overige (begrafenissen,
buffet, verhuur pastorie)

-

14

11

98 Rentebaten
4 Kerkelijke bijdragen e.d.
8,5

-13,5
-

Resultaat
Totaal

29,5 Verhuur De Ontmoeting
en overige verhuur

begroot

136

-

-

-8

-11

142

141 Totaal

5,5

139,5

142

141

Korte toelichting
Het boekjaar 2014 is afgesloten met een nadelig saldo van ruim € 13.000, dat betekent dat de ontvangsten achter blijven op de
uitgaven. Door eenmalige meevallers (teruggaaf BTW aanschaf zonnepanelen en het terugvloeien van een in 2013 te hoge
reservering van verwachte kosten) valt het uiteindelijk nadelig saldo uit op € 8.000.
De post energie blijft lastig te begroten. De zonnepanelen zijn kostenbesparend, maar worden
beïnvloed door de kosten van vastrecht voor het Kruispunt en de Oostenkerk.

in 2014 de energiekosten nog

Een punt van aandacht is de sinds een aantal jaren ingezette lagere opbrengsten van Kerkbalans. Een teruglopend ledental is
daarvan de voornaamste oorzaak. Om kostendekkend te kunnen zijn, zal dit met name gezocht moeten worden in de verhuur van de
Ontmoeting en de Dorpskerk. Het jaar 2014 laat een fraaie stijging zien van verhuur opbrengsten ten opzichte van 2013.
Vooral de inzet van veel vrijwilligers bij diverse acties levert nog steeds mooi resultaat op. Het CvK is daar alle betrokkenen dankbaar
voor!
Voor het College van Kerkrentmeesters is de zorg voor een goede balans tussen uitgaven en ontvangsten een belangrijk
wederkerend agendapunt. In de komende gemeentevergadering (a.s. najaar) zal ingegaan worden op de kosten en uitgaven 2014 en
ook die zoals begroot voor 2016.

