Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
‘Najaarslaan’
Ter overweging bij de komende herfst een gedicht
van Jacqueline van der Waals. Zij leefde van 1868
tot 1922. In haar gedichten gaat het vooral om de
overgave aan God, en het vertrouwen dat Hij door
soms moeilijkheden heen voor een heerlijke
toekomst zal zorgen.

Ik keek in de gouden heerlijkheid
Van een najaarslaan,
Het was of ik de gouden deuren wijd
Zag openstaan,
Het werd mij, toen ik binnen ging,
Of ik door gouden gewelven liep:
Ik aarzelde even, ik ademde diep,
Diep van verwondering.
Ik voelde mij eerst als een kindje, dat stout
Doet wat verboden is;
Ik sprak: 'Zijn voor mij die gewelven gebouwd?
Ben ik zo rijk, dat van louter goud
De gang mijner woning is?'
Toen sprak ik: 'Deze gouden grot
Is immers geen mensenpaleis.'
Ik sprak: 'Het is een betoverd slot,
Dat lang op sprookjeswijs
Geslapen heeft en stil gewacht,
Op één, die de poorten ontdekken zou,
De dode gewelven wekken zou
Van 't huis, dat ieder mensenhuis
Te boven gaat in pracht.'
Ik sprak: 'Hoe ben ik zo rijk, zo rijk!
Hoe ben ik zo rijk, mijn God!
Welke aardse woning is gelijk
Aan dit, mijn sprookjesslot?'
Trots, of ik een prinsesje waar,
Ging ik door 't goud;
Aan beide zijden stond daar,
Schragend de gangen, hoog en zwaar,
De zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
Hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan 't einde van mijn pad
een kleine ronde poort,
Als blauw saffier in goud gevat,
En haastig, vol verlangen trad
Ik door de gangen voort.
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Kerkdiensten
Zondag 14 sept. 2014
9.30 uur – Dorpskerk

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger Ds. J. Verschoof
Ouderlingen Ineke Griffioen en
Jorico Notenboom
Gastheer/vr Cora de Vries
Lector
Cora de Vries
Collecten
Heart4Children (1)
en Erediensten (2)
Organist
Jaap van Muijden
KN-dienst
Nico Kalf en Janneke Roggeveen

Zondag 21 sept. 2014
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Gastheer/vr
Lector
Collecten
Organist
KN-dienst

Ds. J. Verschoof
Jorico Notenboom
Hennie Brus
Hennie Brus
PKN Vredeswerk (1)
en Erediensten (2)
Marc Koning
Gert Rietdijk

Na de dienst is er koffie drinken in De
Ontmoeting, verzorgd door Maartje en Bert de
Vos.

Zondag 28 sept. 2014
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. J. Verschoof

Ik sprak: 'Als bij mijn aankomst wijd
Die poorten openstaan,
In welk een grote heerlijkheid
Zal ik dàn binnengaan,
Indien van goud de gangen zijn,
Hoe groot moet mijn verlangen zijn,
De zalen in te gaan!'
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Op Weg nr. 300
Op 3 september 2011verscheen het eerste nummer van
Op Weg (nr. 229) waarin ik een overweging en het
pastorale nieuws als uw en jullie nieuwe predikant in
Leimuiden mocht verzorgen; inmiddels zijn wij 71 (!) edities
van Op Weg verder. Het blijkt steeds weer dat het een
waardevol middel is om met elkaar mee te leven en
gemeente te kunnen zijn in en voor ons dorp.
Mocht u mensen weten, die óók geïnteresseerd zijn in het
ontvangen van Op Weg: iedereen die dat zou willen kan
een gratis digitaal abonnement krijgen. Opgave via mij.

De zieken
In het vorige nummer van Op Weg vermeldde ik dat Piet
Vroonland nu definitief verhuisd is van de Peppelhof 12
naar het Verpleeghuis Overrhyn (Willem de Zwijgerlaan 44,
2316 GJ Leiden). Piet is daar telefonisch bereikbaar onder
nr. 06 21466752. Hij blijft gewoon lid van onze gemeente,
en zijn naam zal voortaan in Op Weg genoemd worden in
de lijst van gemeenteleden die om gezondheidsredenen
elders verblijven, en die regelmatig in Op Weg verschijnt.
Mevr. Corrie Spijker - Baelde (dr. Stapenseastraat 17) is na
een nieuwe rechterheup te hebben gekregen weer thuis.
Alles is voorspoedig verlopen en nu alloe goeds bij het
revalideren.
Wij denken verder aan mevr. Lenie Dompeling - Vergunst
(Peppelhof 28): zij verblijft na haar heupoperatie voor zorg
en revalidatie in het verpleeghuis Leythenrode,
Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp, op de 2de
verdieping, kamer 7.
Mevr. Truus van Iperen - de Heer (Hof van Alkemade
Roelofarendsveen) is na een hersenbloeding in het
Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp (afdeling 360 neurologie).
Zij zet zich erg in om door de revalidatie toch weer naar de
Hof van Alkemade terug te kunnen keren, hopelijk zal dat
ook lukken!
Agnes Hogenboom - Kwappenberg (Oostban 7) moest in
de nacht van donderdag op vrijdag 28-29 september
geopereerd worden aan een ernstige bacteriële ontsteking
in haar knie. Zij is nu bezig met een antibioticakuur en wij
hopen dat die goed mag aanslaan. Agnes verblijft in het
Rijnlandziekenhuis Leiderdorp afdeling 430 kamer 54.
Tenslotte: mevr. G. Geitenbeek - de Vries (Ieplaan 1) moest
na een valpartij in het ziekenhuis worden opgenomen.
Wij wensen alle zieken thuis en in het ziekenhuis, en
iedereen die bezig is met behandelingen, bestralingen,
onderzoeken, veel sterkte en vertrouwen op een goede
afloop toe.

Kerkdiensten
Zondag 14 september vieren wij de maaltijd van de Heer.
Wij mogen het de hoofdman van Kapernaüm uit Lucas 7
nazeggen: ‘Heer, ik ben niet waardig, dat U tot mij komt,
maar spreek slechts één woord en ik zal behouden worden’.

ds. Jelis Verschoo f
Wij zien uit naar een gezegende viering voor jong en oud,
voor iedereen die in de Heer gelooft en Hem liefheeft.
Wij luisteren in deze viering naar een gedachte uit
hoofdstuk 3 van het Bijbelboek Daniël dat de laatste weken
in de kerkdienst centraal staat.
Vrijdag 26 september as. is de jaarlijkse vredesdienst in de
vredesweek. Deze dienst, belegd door het oecumenisch
beraad Leimuiden en Rijnsaterwoude, vindt plaats in de
Woudse Dom in Rijnsaterwoude, aanvang 19.30 u..
Voorgangers zijn pastoor Walter Broeders en ikzelf, en er
wordt medewerking verleend door het RK. kinder- en
tienerkoor van de St. Jan o.l.v. Marina van Dam
medewerking: van harte welkom!

Startzondag 28 september a.s.
Zondag 28 september a.s. is het startzondag met als
landelijk thema dat vanuit de Protestantse Kerk in
Nederland is aangereikt: ‘Met hart en ziel - vieren en
verbinden’.
De viering is voor iedereen: kinderen, jongeren, en ouderen,
en het belooft een feestelijk gebeuren te worden, waarin
wij mogen horen dat de Koning ons uitnodigt voor de
bruiloft van zijn zoon (Mattheüs 22:1-12). Zo’n uitnodiging
neem je toch graag aan en dan trek je toch ook feestelijke
kleding aan!?
Een inspirerende dienst met mooie muziek, zang en andere
bijdragen, en daarna ook nog een gezellige tijd van
ontmoeting in en ronds ‘De Ontmoeting’, dus: iedereen van
harte uitgenodigd!

Huwelijksjubileum
Op dinsdag 30 september a.s. hopen Joop en Netty Lek van Kan ( Leeuwerik 59) 40 jaar getrouwd te zijn. Samen
met elkaar, kinderen en kleinkinderen en allen die jullie lief
zijn een heel fijne dag toegewenst, en alle goeds voor de
toekomst, in het licht van wat de psalmist van Psalm 68
belijdt: ‘Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons,
die God is ons heil.’

Informatie-boekje
In de afgelopen week is er in heel Leimuiden een mooi en
informatief informatie-boekje rondgebracht - met dank aan
Petra Verschoof die de samenstelling en de lay-out
verzorgde, en alle ijverige bezorgers. Het boekje is een
initiatief van het Missionair Team.
U kunt er in lezen wat er zoal wordt aangeboden. Alles
bedoeld om elkaar en anderen te bemoedigen te leven
vanuit de Bron!
Wij hopen dat ook u/jij meedoet in een stukje bezinning en
verdieping, wat kan dat je verrijken!
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En misschien kunt u ook anderen in ons dorp wijzen op de
brochure die ook zij ontvangen hebben, wie weet is die
ander ook wel geïnteresseerd…
Dat was het voor deze keer.
Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus
verbonden,
ds. Jelis Verschoof

Wat kunt u o.a. voor het nieuwe kerkelijk
seizoen 2014-2015 aan kringen verwachten?
1. Gezamenlijke leeskring
Een nieuwe gezamenlijke leeskring over een boekje van
Anselm Grün, ‘Het kleine boek van het geloven’.
Net zoals vorig jaar, 2013-2014, willen wij ook nu weer
een gezamenlijke leeskring aanbieden, in verbondenheid
met de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en de
Parochiekern van de St. Jan.
In zijn boekje gaat Grün in op de vraag hoe wij tot een
krachtiger en dieper geloof kunnen komen. Enkele van de
vragen die Grün probeert te beantwoorden: Hoe bereik je
geestelijke volwassenheid? Welke obstakels moet je
daarbij overwinnen? En welke stappen kun je volgen je om
tot een sterker geloof te komen? De bedoeling is dat
iedereen voor zichzelf het boek thuis leest, en dat wij dan 2
keer bij elkaar komen. De beide avonden vinden plaats in
‘De Ontmoeting’ te Leimuiden.
Eerste leeskringavond: donderdag 20 november, 20.00u.,
tweede leeskringavond: donderdag 4 december, 20.00u.
Het boek is verkrijgbaar o.a. via de Boekspot in ‘De
Ontmoeting’, of in de boekhandel.

3. ‘Weg van Leven’
In het komende seizoen start ook het project ‘Weg van
Leven’ van start. Dit project is vanuit de Protestantse Kerk
in Nederland ontwikkeld en is bedoeld voor iedereen,
gelovig of zoekend, binnen en/of buiten de kerk.
‘Weg van Leven’ is een project voor persoonlijke
geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Voor de
persoonlijke geloofsverdieping is er een werkschrift
ontwikkeld met teksten, beelden en geestelijke oefeningen
rond 7 verschillende thema’s, t.w.: genade, verlangen,
overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben en
dankbaarheid.
Als u meer wilt weten over het project, bent u van harte
welkom op een informatiebijeenkomst. De datum hiervan
wordt nog bekend gemaakt. De cursus ‘Weg van Leven’
wordt geleid door mijn vrouw en ik zelf en de data van de
zeven bijeenkomsten zijn: 20 januari 2015, 3 februari, 17
februari, 3 maart, 17 maart, 7 april en 21 april, steeds op
dinsdagavond van 20.00 u. tot max. 22.00 u. in De
Ontmoeting. De kosten van het werkschrift bedragen €
7,50.

4. Bijbelgesprekskring eerste Petrusbrief
De Bijbelgesprekskring gaat dit jaar over de eerste brief van
Petrus, de ‘brief van de hoop’. Wij hopen 7 á 8 keer bijeen
te komen, op donderdagochtend in ‘De Ontmoeting’, van
10.00 - 11.30 u.. De eerste keer is DV donderdagochtend
2 oktober a.s., de andere data zijn: 23 oktober, 13
november, 11 december en in 2015: 22 januari, 5 februari,
19 februari en 5 maart.
Ds. Jelis Verschoof

Verjaardagen 73+

2. Basiscursus Christelijk geloof ‘7 + 1’
Op deze kring willen wij elkaar ontmoeten rond een achttal
thema’s, namelijk: Geloven is altijd anders, God ervaren
door drieduizend jaren, Jezus ontmoeten, Geloven met een
kruis, Inspiratie vinden door de Geest, Stilte zoeken in het
gebed, Leven in het spoor van Jezus, Uitzicht houden op de
toekomst.
Wij gebruiken bij de kring het boek ‘Ontmoetingen met
God, Een basiscursus geloven’ van ds. Peter Hendriks, PKN
predikant te Hengelo.
Hier alvast de data, steeds op woensdagavond: 22 oktober
2014; 29 oktober; 12 november; 26 november; 10
december; 14 januari 2015; 28 januari; 11 februari, steeds
van 20.00u tot max. 22.00 u. Ook geïnteresseerden uit de
regio en of andere gemeente zijn van harte welkom!

Van harte gefeliciteerd
17 sept.
17 sept.
17 sept.
21 sept.

dhr. H.R. Niemeijer,
Drechtlaan 6, 2451 CM Leimuiden
mevr. A.S. van Egmond-Cammenga,
Goudenregenstraat 6, 2451 BK Leimuiden
mevr. K.P. Rienks-Dalebout,
Drechtlaan 123, 2451 CL Leimuiden
mevr. E. Brussen-Hartman,
Lindenlaan 3, 2451 CB Leimuiden
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Kerkelijk Nieuw s
Berichten van de Diaconie en ZWO

Berichten van het Missionair Team

Noodhulp

Missionair nieuws

Zoals u weet is de situatie in Irak extreem zorgelijk. Daarom
helpen we via noodhulp van Tear 100 gezinnen aan een
volledig voedselpakket voor 2 weken. Het gaat om
vluchtelingen in het noordoosten van Irak waar een
partnerorganisatie van Tear werkt. Dit deel is niet
ingenomen door IS en vormt een toevluchtsoord voor vele
vluchtelingen. De partner gaat in eerste instantie hulp
geven aan gezinnen, die in kerken worden opgevangen. De
hulp wordt gegeven in de stad Suleimaniya. De
vluchtelingen krijgen pakketten met voedsel (eieren, brood,
suiker, thee, water), babyvoeding, medicijnen en luiers.
Daarnaast zal gekeken worden in welke plaatsen nog meer
vluchtelingen geholpen kunnen worden. Tear werkt samen
bij deze noodhulpactie met de andere leden van het
Christelijke Noodhulpcluster: Dorcas, Red een Kind, Woord
en Daad en ZOA. Meer informatie vindt u op www.tear.nl.

Als het goed is heeft iedereen in Leimuiden het nieuwe
boekje ‘Welkom Jaarprogramma 2014/15’ ontvangen. Er
zijn extra exemplaren gedrukt voor een kennis, vriend of
familielid die misschien ook wel geïnteresseerd is in één van
de activiteiten, maar geen boekje heeft ontvangen. In de
Ontmoeting bij de boekentafel liggen ze ervoor om mee te
nemen
en
verder
te
verspreiden.
De beste ambassadeur bent u/je zelf!
De Boekspot heeft weer een
geheel nieuwe collectie in huis
gehaald. Komt
u gerust
vrijblijvend een keertje kijken
voor de leuke aanbiedingen,
agenda’s, kaarten, boeken, cd’s,
kraamcadeautjes, etc.

Collectes
Op zondag 14 september is de Avondsmaalscollecte voor
Heart4Children. Deze stichting is een Christelijke
welzijnsorganisatie, die zich bezighoudt met een project in
Oeganda om kinderen te helpen in achterstandssituaties.
De kinderen worden geholpen met een degelijke opleiding.
Ze worden opgevangen in een kinderdorp, waar ze liefdevol
worden opgevoed. Ze krijgen onderwijs en er wordt verteld
over de Here Jezus. Dit geeft ze een betere kans voor hun
verdere leven.
Zondag 21 september wordt gecollecteerd voor PKN
Vredeswerk. Tijdens de Vredesweek van 20 t/m 28
september vraagt de Protestantse Kerk met deze collecte
aandacht voor het vredeswerk van PAX en Kerk in Actie. In
Syrië helpt Pax actiegroepen van burgers. Zij maken radio
uitzendingen. Geven kranten uit of organiseren onderwijs.
Dat is nodig, want een deel van de scholen zijn gedurende
de drie jaar voortdurende strijd vernield of worden gebruikt
als onderkomen voor vluchtelingen. In Aleppo kunnen
dankzij dit burgerinitiatief 350 kinderen weer naar school.
Dit werk wordt gesteund door de Protestantse Kerk.
In Nederland komen gevluchte kinderen vaak eerst terecht
in de grensgevangenis. En dat terwijl ze al zo
getraumatiseerd zijn. Onder het motto 'geen kind in de cel'
probeert Kerk in Actie, samen met andere organisaties, dit
te voorkomen.
Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg, Johan Schuuring

Nieuw! Bijbeltafel
Elke 1ste woensdag van de maand rondom de
consistorietafel de rijkdom van Bijbelverhalen ontdekken.
Start: 1 oktober ‘14
Hoe? Het idee is om met één Bijbelboek (de Bijbel bestaat
uit totaal 66 boeken) te beginnen en chronologisch
tekstgedeelten hardop met elkaar te lezen. Naar aanleiding
van het gedeelte kunnen we met elkaar delen wat ons
opvalt, wat ons raakt en/of wat vragen oproept. Aan de
Bijbeltafel gaan we terug naar de Bron, de kern van het
verhaal, en daarmee de kern van ons eigen verhaal.
Waarom?
Misschien om dat het er nog niet van gekomen is de Bijbel
te lezen of om opnieuw kennis te maken met de verhalen of
omdat de regelmaat van samen lezen een houvast geeft.
Hoe laat?
Woensdag van 09.30 – 10.00 uur in de consistoriekamer
Voor wie?
Iedereen kan aanhaken en is van harte welkom!
Na afloop is er in het Open Huis (de Ontmoeting)
gelegenheid
voor
koffie
en
ontmoeting
(10.00-11.30).

Open Monumentendag 13 en 14 september 2014
Naast vele andere monumenten in Kaag en Braassem, is
ook De Dorpskerk Leimuiden te bezichtigen op zaterdag
13 september (10.00 – 16.00 uur) en op zondag 14
september (11.30 – 16.00 uur).
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Het thema dit jaar is “Op Reis”, omdat 2014 ook het jaar
van Mobiel Erfgoed en Mobiliteit is. Dit thema zal op veel
plaatsen verschillende vormen van reizen in het verleden
laten zien.
Het gaat over ontwikkelingen die met reizen, transport en
vervoer te maken hebben en de invloed ervan in onze
streek en ons land.
In de kloostergang van de Dorpskerk te Leimuiden is er een
kleine expositie over historisch vervoer en transport van
mensen en goederen over water, weg en spoor
samengesteld, alsmede over enkele christelijke historische
reizen.
Op de website >www.rondomkaagenbraassem.nl< vindt
u het programma voor alle monumenten in de gemeente,
waaronder een beschrijving van de Dorpskerk en een
speciale monumentenfietsroute, zodat u – naar keuze –
meerdere monumenten kan bezichtigen.
Bert Tijselink (in samenwerking met het missionair team)

Overige berichten

Op zaterdag 13 september is jaarlijkse barbecue. Vanaf
17.00 uur bent welkom in de Ontmoeting.
Op zondag 28 september de startzondag met als thema
‘met hart en ziel – vieren en verbinden’. U heeft daar vast
al eerder over gelezen. U kunt meer informatie vinden op
de website van PGL.
Inmiddels is het boekje met jaarprogramma 2014/ 2015
door het dorp verspreid. Alle medewerkers, die geholpen
hebben hartelijk dank en natuurlijk Petra Verschoof voor de
samenstelling.
Johan Schuuring

Agenda

Za. 13 sept.
& zo. 14 sept
Zo. 28 sept.
Za. 4 okt.

Aan het begin van de zomer hebben de leden van de
nieuwe CJV samen met de clubleiding de jaarlijkse
kwitanties gelopen. We zijn bij alle donateurs van de
Christelijke Clubs Leimuiden (voorheen Christelijke Jeugd
Stichting Leimuiden) aan de deur geweest en hebben
momenteel € 850,- opgehaald. Iedereen daarvoor
superbedankt!
De mensen die niet thuis waren hebben een envelop in de
brievenbus gehad met daarop de vraag hun bijdrage alsnog
in te leveren op Lijsterbeslaan 37 (ovv van naam en adres),
contact
met
ons
op
te
nemen
(via
jeugdstichtingleimuiden@gmail.com) of het geld over te
maken (NL26RABO0127705228 t.n.v. St. Chr. Jeugd
Leimuiden). Mocht u uw bijdrage voor dit jaar als nog willen
overhandigen of ook donateur willen worden, dan zijn
bovenstaande opties nog steeds beschikbaar!
Via de Op Weg zullen we jullie ook komend jaar weer op
de hoogte houden van onze activiteiten. Ook zijn we online
te volgen via de website en facebook!
Ga
naar
http://clubsleimuiden.webs.com
of
www.facebook.com/clubsleimuiden.

Herfstavondzang

Barbecue en startzondag

Za. 13 sept.

Opbrengst kwitanties

17.00 uur – De Ontmoeting
Barbecue
10.00 tot 16.00 uur – De Dorpskerk
Open monumentendag
Startzondag
19.00 – De Ontmoeting
Herfstavondzang

Op zaterdag 4 oktober gaan we weer zingen met elkaar.
We houden dan onze Herfstavondzang in de Dorpskerk in
Leimuiden.
We beginnen deze keer om 19.00 uur.
U bent vanaf 18.45 uur welkom voor een kopje koffie of
thee.
Marco Koning begeleidt ons op het orgel en/of de piano
samen met Marloes Buikema, die dwarsfluit speelt.
Deze avond hebben we gasten uit Hoofddorp. Het zijn
leden van het Chr. Gem. Koor “Cantamus”. Dit jaar bestaat
het koor 40 jaar. Zij geven een jubileumconcert in theater
“de Meerse” in Hoofddorp op vrijdag 3 oktober 2014.
Op het programma staat dan o.a. “de Carmina Burana”van
Carl Orff en andere muziekstukken.
Het jubileumfeest vieren zij zaterdag 4 oktober a.s. bij ons
in “de Ontmoeting”. En ‘s avonds zingen zij samen met ons
in de kerk.
Het belooft weer een mooie avond te worden met veel
prachtige liederen.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om met eigen
vervoer te komen, maar u wilt deze avond wel graag komen
zingen, kunt u contact opnemen met Joke en Gert Rietdijk,
telefoonnummer: 0172-509427.
Graag tot ziens op zaterdag 4 oktober 2014.
De voorbereidingscommissie
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Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Opnieuw ingeschreven als dooplid
Anja de Koning (17-03-1984), Berkenlaan 6

Vertrokken
Nathalie van der Meer (Lijsterbeslaan 27)
naar Alphen a/d Rijn

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

Peter van der Beek, tel. 06-52322741, petervdbeek87@gmail.com, JOP Jongerenwerker

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. Kerkrentm.

Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl

Col. v. Diakenen

Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: vacature, diaconie@pgleimuiden.nl

Collectebonnen

Ad de Quaasteniet, Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl, vooraf te voldoen per bank t.n.v.
Protestantse Gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15RABO0127703195 en NL61FVLB0635800551

ZWO

Johan Schuuring (secretaris), tel 507504, ZWO@pgleimuiden.nl

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), Annet Roodenburg (500149)

