Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Jij bent mijn geliefde!
Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Marcus 1:11
Marcus’ evangelie begint niet met Jezus’ geboorte
maar met Jezus’ doop.
Als Gods Zoon door Johannes is ondergedompeld
in het water, en weer opstaat, gaat de hemel open.
Een duif daalt neer als teken van de Geest van
liefde en vreugde en vrede.
Er klinkt een stem, van een trotse Vader: ‘Jij bent
mijn geliefde, ik vind vreugde in jou’.
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Kerkdiensten
Zondag 11 januari 2015
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst
Basiscat.

Ds. M. van der Zwaag-den Haan,
uit Ter Aar
Piet de Bock
PKN Oecumene (1) en
Erediensten (2)
Jaap van Muyden
Janneke Roggeveen
Ineke Griffioen

Zondag 18 januari 2015
9.30 uur – Dorpskerk

Zo wordt Jezus door Marcus aangewezen als
degene die, als Zoon, de hemel op aarde komt
brengen, samen met de Vader en de Geest.

Voorganger
Ouderling
Collecten

Als we daarnaar staan te kijken, worden we
uitgenodigd om geen toeschouwers te blijven,
maar deelnemers te worden.

Organist
KN-dienst

Ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
PKN Catechese en Educatie (1)
en Erediensten (2)
Marc Koning
Annemarie Pieterse

Ook wij krijgen te horen: ‘Jij bent mijn geliefde! Ik
ben blij met jou!’

Zondag 25 januari

Zo komt het koninkrijk dichtbij!

9.30 uur – Dorpskerk

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger

Ds. J. Verschoof

Agenda

Vr 16 jan
Deze meditatie van Jos Douma
komt van de site www.tijdmetjezus.nl

Zo 18 jan

19.30 uur De Ontmoeting
nieuwjaarsfeest clubs
19.00 uur in de Woudse Dom
Sing-inn
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Uit de pastorie, Kerklaan 60

Ds. Jelis Verschoof

Ivm de vakantie van de familie Verschoof geen
nieuws uit de pastorie

Kerkelijk Nieuws
Vanuit de kerkenraad
Verslag vergadering kerkenraad 17 dec 2014
Onze 50e vergadering. Een getal wat onderstreept dat
regelmatig aandacht voor het reilen en zeilen van onze
gemeente betekent dat vanaf december 2008 tot
december 2014 een groep gemeenteleden in wisselende
samenstelling bijeenkwam. Enthousiaste mensen die
bereid waren van 20.00 uur tot soms 23.00 uur na te
denken, te luisteren, te spreken, te besluiten over het
functioneren van de PG Leimuiden. En met resultaat, we
zijn er! En we willen er blijven, dus het is nooit klaar, af,
steeds nieuwe vraagstukken, kwesties, maar ook vaste
elementen in onze agenda, zo ook 17 december 2014.

Bezinning

Vast onderdeel van ons samenzijn, deze keer nog bezig
met stellingen uit onze startbijeenkomst dit seizoen.
Deze keer aandacht voor de eigen dienst op
zomerzondagen en de campingdienst. Vreugde over de
inzet van de evangelisatiecommissie en de invulling van
missionair zijn op deze manier. En .. met een besluit over
aanpassing van de bebording bij de Bilderdam en de W.
v.d. Veldenweg, “Welkom in Leimuiden, ook in de kerk”.
Het missionair team zal in overleg met de
evangelisatiecommissie zorgen voor de actualisering en
herstel.
Verder besluit tot het verzenden van een reactie op de
brief van de Generale synode zoals besproken in onze
laatste gemeenteavond. Inhoud, dank voor de mooie
brief die aanleiding was voor een goed gesprek in de
gemeente.

Actualisering van de beleidsplannen

Het blijkt nog lastig, van alle commissies binnen onze
gemeente, de actualisering van het beleid binnen die
groepen binnen te krijgen, zodat we in de kerkenraad het
totaal kunnen bespreken en zo nodig aanpassen van het
beleidsplan van de PG Leimuiden.

Gemeentegids
Er wordt gewerkt aan aanpassing van onze
gemeentegids zoals in 2012 uitgegeven. Een
omvangrijke klus waar gelukkig weer mensen hun
schouders onder gaan zetten.

Afscheid Henk de Jong
Met dankbaarheid voor wat hij als organist heeft
betekend voor onze gemeente en haar voorgangers
bespreken we ook de invulling van het afscheid van
Henk. Het resultaat hiervan heeft u in de dienst op 1e
Kerstdag kunnen meebeleven. Nogmaals bedankt Henk!

Regiosamenwerking
Al enige jaren wordt met buurgemeenten in een project gestimuleerd vanuit de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk in Utrecht - gekeken naar de
problemen die kleine gemeenten hebben. De initiatieven
ondersteund door de dienstenorganisatie hebben niet
het draagvlak gekregen wat nodig is om collectief een
aantal zaken op te pakken. We blijven vertegenwoordigd
in het overleg en de vergaderfrequentie wordt beperkt.
De regionale samenwerking blijft wat ons betreft gericht
op de kerken in Rijnsaterwoude en Oude Wetering en de
parochie van St. Jan de Doper. Met de parochie is
afgesproken om komend voorjaar te overleggen met als
doel elkaar te informeren over waar we mee bezig zijn,
ook het waarom en hoe zal daarbij worden besproken.
Dit heeft als doel elkaar waar nodig te helpen, zaken
samen te doen en geen kansen te missen.

De Ontmoeting
Het voorstel om de ruimte voor de jeugd boven in de
Ontmoeting gezelliger te maken krijgt steun.

De Zorgzame Kerk
De vanuit de diaconie aangereikte folder over de
Zorgzame kerk wordt besproken. Dit leidt tot de
volgende besluiten:
onze gebouwen kunnen een rol spelen zorg en
welzijnsactiviteiten,
we spelen een rol als knooppunt voor levensvragen,
we ontberen binnen de diaconie de capaciteit om als
“zorgmaatje” te functioneren.
De gemeentelijke activiteiten via de Driemaster worden
gevolgd en we kunnen wellicht accommoderen en
aansluiten.

Data

11 april voorjaarsmarkt,
4 mei, voorstel om de dienst dan om 19.15 uur te laten
beginnen
zal
worden
ingebracht
in
de
voorbereidingscommissie.

Stookkosten en gebruik Toreningang

In de winterperiode willen we de deur dicht houden om
warmteverlies te voorkomen. De kerk is wel toegankelijk
via de toreningang. Bij extreme kou kan dat betekenen
dat de deur op slot gaat.

Sluiting

Ineke Griffioen sluit onze vergadering af met een gedicht
en gebed.
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Foto’s diensten en activiteiten december
Op de site www.pgleimuiden.nl zijn foto’s toegevoegd
van:
• de boekenmarkt en de verkoop van kerststukjes
op 13 december.
• de dienst van 14 december waarin Paul Smit
werd bevestigd als jongerenwerker van onze
gemeente.
• de kerstnachtdienst m.m.v. Hale Bopp Four
• de dienst op 1e kerstdag m.m.v. het kinderkoor
van de Schakel en het combo. Ook werd afscheid
genomen van organist Henk de Jong.

Verjaardag 70+
Van harte gefeliciteerd
19 jan

dhr. W. van Tol,
Herenweg 128,
2465 AK Rijnsaterwoude

Berichten van de penningmeester
Ontvangen gift

Het College van Kerkrentmeesters ontving, via Ina Boot,
een gift 'uit de wijk' van € 50 euro bestemd voor onze
kerkgemeente. Namens de Kerkrentmeesters hartelijk
dank voor deze gift!
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet
(penningmeester CvK)

Berichten van de Diaconie
Mededelingen Diaconie
Van Elise Kant, onze gemeenteadviseur van Kerk in Actie,
kregen we de volgende brief.
Het jaar 2014 loopt ten einde. We zien om in grote
dankbaarheid voor het werk van onze partners
wereldwijd, vaak onder moeilijke omstandigheden én
voor uw niet aflatende steun daaraan. Uw bijdrage
maakt het mogelijk dat vele mensen hoop hebben
gekregen in moeilijke en donkere omstandigheden. We

mogen vieren dat we samen Kerk in Actie zijn en dat we
geloven in delen. Delen in geld, tijd en talenten, ook in
gedachten, wensen en gebeden. Een bisschop in Syrië
vroeg ons: Kun je aan de gemeenten vragen om voor ons
te bidden en ons te laten weten dat er aan ons gedacht
wordt? Dit resulteerde in een kaartenactie waar door uw
kerken massaal aan bijgedragen is.
Een partnerorganisatie in Zuid Afrika vertelde me met
tranen in de ogen hoe ongelofelijk dankbaar ze zijn voor
de niet aflatende steun van Kerk in Actie en alle
diaconieën die met ze meeleven: Dat geeft ons de kracht
om door te gaan, sprak de directeur geëmotioneerd.
Daarom welgemeend en oprecht: heel hartelijk dank
voor uw steun aan het werk van Kerk in Actie.
In 2015 steunen wij 4 projecten van Kerk in Actie voor
de kinderen in de Knel: in Oeganda, Ghana, Colombia
en India. Bovendien geven wij bijdragen aan noodhulp
via Kerk in Actie.

Collectes

Op zondag 11 januari 2015 is de collecte voor PKN
Oecumene. Dit keer staat centraal de ontmoeting van
migrantenkerken. De Protestantse Kerk gelooft in de
kracht van ontmoeting tussen de geloofsgemeenschappen, omdat dat kansen biedt om van elkaar te
leren. In de ontmoeting zoeken we naar gezamenlijkheid
en leren we van de verschillen. Zo’n ontmoeting krijgt
nog een extra dimensie wanneer het plaatsvindt met
broeders en zusters die hun land van herkomst hebben
verlaten en in Nederland een nieuw bestaan opbouwen.
In ons land zijn honderdduizenden migrantenchristenen,
die samenkomen in meer dan 1000 internationale
kerken en migrantenkerken. De landelijke vereniging van
deze kerken is SKIN: Samen Kerk in Nederland. Sinds
1997 fungeert SKIN onder andere als bruggenbouwer
tussen autochtone en niet-autochtone christenen. De
collecte op 11 januari is bestemd voor SKIN en andere
oecumenische activiteiten.
Op 18 januari is de PKN Catechese en Educatie. Leren
geloven kan betekenen: iemand helpen
om weer vertrouwen te krijgen. Maar het is niet altijd
gemakkelijk om jongeren, die vragen over het geloof
hebben, aan te spreken en hen te helpen. JOP,
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, geeft
trainingen en ontwikkelt materialen om jeugdwerkers te
ondersteunen in het contact leggen met deze jongeren.
Daarmee krijgen zij handvatten om jongeren, die met
vragen rondlopen, te benaderen en naast hen te gaan
staan. Met de opbrengst van de collecte Catechese en
Educatie wordt het toerustingswerk van JOP
ondersteund, zodat meer jongerenwerkers gevoed
worden met goede informatie, voorlichting en training.
Want alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat
geloven ook betekent: naast jongeren staan!

Bestemming giften kerstactie 2014
De diaconie heeft als doel voor de ontvangen giften
tijdens de kerstactie 2014 (de plantjesactie) gekozen
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voor het project Gezinshuizen voor pleegkinderen in de
Glind. Dit project wordt via Kerk in Actie ondersteund.
In De Glind wonen ongeveer 120 uit huis geplaatste
kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke
omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de
knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen
uit huis geplaatst.
De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in
de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen
de kans die ze verdienen. De Rudolphstichting is een
vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in
Nederland.
Hartelijk dank voor uw giften
Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring.

Sing-in Woudse Dom.

Op zondagavond 18 januari a.s. houdt de Protestantse
Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse
Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.
Het thema op deze avond luidt: “ Zingen verbindt ”.
Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische
Liedbundel een aantal liederen worden gezongen.
Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven.
Iedereen die van zingen houdt is welkom.
Het geheel eindigt rond 20.30 uur.
Voor nadere informatie.
Tel. 0172-508177

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

Mutaties

Vertrokken
Renate van der Meer van Watersnip 6 naar Hilversum

Opbrengst Boekenmarkt+verkoop kerststukjes

Op 13 december gingen om 10.00 uur de deuren van
'De Ontmoeting' open voor de verkoop van boeken en
kerststukjes.
De week ervoor was er door diverse vrijwilligers o.l.v.
Jannie Eveleens hard gewerkt om 200 bananendozen
met boeken te sorteren.
Ook waren er weer prachtige kerststukjes opgemaakt
voor de verkoop. o.l.v Joke Overbeek en Netty Siebeling.
Dit heeft ertoe geleidt dat we die zaterdagmiddag nadat
de grote zaal van 'De Ontmoeting' weer op orde was
een netto opbrengst mochten melden van 1330 euro.
Een prachtig bedrag. Alle vrijwilligers die hieraan hebben
bijgedragen hartelijk dank voor jullie inzet!
De volgende boekenmarkt kunt u noteren voor zaterdag
11 april.
Dan maakt de boekenmarkt deel uit van de
Voorjaarsmarkt.
Voor deze dag hebben wij weer vrijwilligers nodig.
We hopen dan weer een beroep op u te mogen doen.
Piet Vroonland,
penningmeester ACKC

Berichtje van het clubwerk – nieuwjaarsfeest
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Annet Bedankt!!!!!!!
Vanwege
haar
drukke
werkzaamheden voor de kerk als
secretaris van de diaconie,
tijdelijke scriba en webmaster,
heeft Annet Roodenburg eind
november 2014 besloten te
stoppen als redactielid van de
OpWeg.

Van de stichting Melinda
De OpWeg redactie ontving een nieuwjaargroet en
nieuwsbrief van de stichting Melinda. We hebben helaas
geen ruimte om de hele nieuwsbrief te plaatsen. Deze
kunt u vinden op de website v.d. Stichting,
www.stichting-melinda.nl
Hieronder een gedeelte van de nieuwsbrief....

Dat vinden we als redactie erg jammer, want Annet
verzette altijd een hoop werk, maar gezien het
bovenstaande begrijpen we dit natuurlijk ook.

Annet,
We willen je als redactie hartelijk bedanken voor
al het OpWeg werk wat je hebt gedaan.
Het bleef niet beperkt tot het opstellen van de
OpWeg, maar zat hem ook vaak in
coördinatiewerk met betrekking tot roosters en
de zogenaamde 'lege OpWeggen' die we als
basis gebruiken.
Hartelijk bedankt,
Wim Vonk
Paula de Koning
Mathilde Hijink
Hans Notenboom
Inmiddels is gelukkig (overigens door Annet zelf) ook
weer een opvolger gevonden, zodat we goed verder
kunnen gaan met de OpWeg.
We heten als redactie Mathilde Hijink hartelijk welkom
in het team.

Lieve mensen,
Allereerst voor jullie en je dierbaren een gezond en een
gelukkig 2015 gewenst.
Per 1 februari wonen wij weer in Nieuwkoop,
Zwaluwstaart 36, 2421 NP, Nieuwkoop.
Wij hopen na een paar turbulente jaren hier weer een
fijne, nieuwe start te kunnen maken!
Met vriendelijke groet,
Jaap en Pieneke

HULPTRANSPORT
Het is enige tijd naar buiten toe stil geweest vanuit de
Stichting Melinda. Dit wil niet zeggen dat de activiteiten
ook zijn stilgevallen. Er worden nog steeds goederen
ingezameld, gecontroleerd en verpakt om te zijner tijd te
worden getransporteerd naar minder bedeelden. Reden dat
we wat minder naar buiten zijn getreden heeft met name te
maken met de situatie in Oekraine. In het conflict Oekraine,
Rusland, Europa en Amerika heeft Wit-Rusland de partij van
Rusland cq. Poetin gekozen. De boycot van goederen en de
daaruit voortvloeiende strenge controle’s hebben tot enige
terughoudendheid met betrekking tot hulptransporten naar
Wit-Rusland geleid. Ook het beleid van Wit-Rusland inzake
hulpgoederen vanuit Europa maakt de zaak niet
makkelijker. Strenge voorwaarden waaraan de ontvanger
moet voldoen, registraties in Minsk, hoge invoerrechten en
strenge controle van de ingevoerde goederen maken de
situatie inzake een te organiseren hulptransport zorgelijk. In
het bestuur en bij de medewerkers zijn dan ook discussies
gaande over de haalbaarheid van een hulptransport naar
Wit-Rusland. Dat emoties, mede gezien de band met WitRusland van alle medewerkers, bij deze discussie een rol
spelen moge duidelijk zijn.
Er zijn de afgelopen maanden wat onderzoeken naar
alternatieven geweest en momenteel zijn bestuur en
medewerkers in gesprek over de eventuele mogelijkheden
van een hulptransport in de nabije toekomst (Zie verder in
deze nieuwsbrief).
….
Het bestuur van de Stichting Melinda Humanitaire
Transporten dankt allen die ons het afgelopen jaar hebben
gesteund en zij wenst alle medewerkers, sponsors, andere
betrokkenen en hun familieleden een gelukkig en vooral
gezond jaar 2015.
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Al jaren stond de kerk, het was een groot schandaal
De muren waren groen, het houtwerk erg kaal ….....................

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden Predikant

E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

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@plantet.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 Kerkrentm.

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 penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl

Col. v Diakenen

Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl
Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De ‘Op Weg’ verschijnt twee wekelijks 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

