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Kerkdiensten
Zondag 26 juni
9.30 uur – Dorpskerk

Ik zaai, jij zaait, wij zaaien
Wij mogen allen
als zaaiers leven,
door woorden en
daden iets doorgeven.
Doorgeven van wat wij in
de kerk hebben gehoord,
maar ook wat wij thuis
lezen in Gods woord.
Deze opdracht heeft
U aan ons gegeven,
wij mogen al weten
van het eeuwige leven.
Wij mogen zo met
zijn allen zaaiers zijn,
voor alle mensen
groot en klein.

Voorganger

Mw. Pieta Landweer- Hek

Ouderling
Collecten

Jan Schoenmaker
Noodhulp Ethiopië (1) en
Erediensten (2)
Gerard Bus
Annemarie Pieterse

Organist
KN-dienst

Er is koffie drinken in De Ontmoeting

Zondag 3 juli
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

Ds. J. Vermeij – de Jong
Jorico Notenboom
PKN Jeugdwerk (1) en
Erediensten (2)
Ad Jacobs
Elly van Emmerik

Er is koffie drinken in De Ontmoeting

Zondag 10 juli
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. P. Baane

Campingdiensten
Camping De Drecht
Aanvang 10.30
26 juni
3 juli
10 juli

Voorganger: Wim Spaargaren
Begeleiding: Wim Spaargaren
Voorganger: Johan Terlouw
Begeleiding: Eric Roggeveen
Voorganger: Gerrit de Haan
Begeleiding: Jan Goedhart
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Vanuit de pastorie,
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

In verband met vakantie is er geen nieuws vanuit de
pastorie deze OpWeg.

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie

herstellen. Kerk in Actie en ICCO bieden noodhulp en
vragen om uw steun.

Zomergroeten

Collecte 3 juli

Voor veel mensen breekt
de vakantieperiode aan.
De diaconie vraagt dit jaar
aan gemeenteleden die
met vakantie gaan om aan
andere gemeenteleden die
niet met vakantie gaan,
vanwege
bijvoorbeeld
gezondheid of leeftijd, een
kaartje te sturen. Op
zondag 26 juni en zondag 3 juli zal er na de collectes een
mandje rondgaan met adressen. U kunt hieruit één of
meerdere adressen pakken en deze zomer een groet sturen
naar een ander gemeentelid. Leuk om te versturen én leuk
om te ontvangen!

Collecte 26 juni
Op zondag
26 juni is de
collecte
bestemd
voor
noodhulp in
Afrika
vanwege de
ernstige
droogte
in
o.a. Ethiopië. Een uitzonderlijk sterke El Niño zorgt ervoor
dat de droogte in Ethiopië en omringende landen dit jaar
extremer is dan gebruikelijk. De regenperiodes waren
korter, waardoor waterbronnen leeg zijn. Oogsten
mislukken en veel vee is gestorven. Veel mensen hebben
dringend hulp nodig.
In het Boset district liggen 33 dorpen, met totaal 157.000
inwoners. Vorig jaar hadden 7 van de 33 dorpen
problemen met de droogte. Door het uitblijven van
voldoende regen is de situatie in dit gebied verslechterd. De
overheid kan de situatie niet aan. EECMY, partner van Kerk
in Actie, regelt ook hulp in Buta Wagare. Deze organisatie
geeft geld dat besteed wordt aan verbetering van de
waterhuishouding door onder meer het regenwater zo goed
mogelijk te benutten. Door de klimaatverandering is de
situatie veel onvoorspelbaarder geworden, waardoor het nu
veel moeilijker is om van een periode van droogte te

Op zondag 3 juli is de
collecte bestemd voor het
jeugdwerk
van
de
Protestantse
Kerk.
Het
thema is Vadergesprekken
over geloofsopvoeding.
Als jonge vader besloot Hans
een
bijeenkomst
over
geloofsopvoeding te volgen.
Groot was zijn verbazing
toen hij de enige man bleek
te zijn. Vaders en moeders
zijn vaak op andere manieren
met geloofsopvoeding van
hun kinderen bezig. Om vaders met elkaar in gesprek te
brengen stimuleert JOP, Jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk, bijeenkomsten of hikes in het bos. Daar
denken vaders samen na over hun rol in de
geloofsopvoeding en het voorleven van het geloof in hun
eigen gezin. Met de collecte opbrengst wil JOP het aantal
vaderinitiatieven uitbreiden over het hele land. Voor meer
informatie www.jop.nl

Bijzonder….
Geloof biedt vertrouwen en hoop, maar deze zekerheid is
even zwak en sterk als de garantie die de vader aan zijn
zoontje op zijn arm bood, in Parijs vlak na de aanslag op 13
november vorig jaar. “Er zijn slechteriken, papa. Ze hebben
geweren en ze kunnen ons neerschieten want ze zijn heel,
heel slecht, papa.” “Klopt, ze hebben geweren, maar wij
hebben bloemen. ” “Ja, maar de bloemen doen niks… zijn
de bloemen er om ons te beschermen?” Zijn vader knikt.
“En de kaarsjes ook?” “De kaarsjes”, zegt de vader, “zijn er
om de mensen die er niet meer zijn, niet te vergeten.” Het
zoontje: “Ah, de bloemen en kaarsjes zijn er om ons te
beschermen.” Zijn vader: “Ja”. Dan verschijnt er een
glimlach om de mond van het jongetje.
Op You Tube staat een filmpje dat wereldwijd heel veel
bekeken is. Het is ontroerend en biedt troost. Het filmpje is
getiteld “Papa we gaan verhuizen, weg van de
slechteriken”.
Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring
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Afscheid clubwerk

Overige berichten

Vrijdag 10 juni kwam Nel weer terug,
uit Alphen a.d. Rijn, lokatie “De Brug.
Allen die door meeleven en gebed,
zich als een muur om haar heen hebben gezet,
willen we hiermee van harte bedanken.
Wij loven God met blijde klanken.
De Allerhoogste maakt het goed
Na het zure geeft Hij het zoet.
Nel en Piet Rietdijk

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

Ingekomen
Vanuit Veldhoven
mw. E. Zijderveld-Verbeek (24-09-1959), Leeuwerik 95

Verhuisd
Dhr.
S.
Dompeling,
van
Peppelhof
naar Saskia van Uylenburchlaan 11 te Oude Wetering

28

Verjaardagen 7 4+
Van harte gefeliciteerd
26 juni
28 juni
1 juli
2 juli
7 juli
8 juli

mw. G. Vink-Kool, Kudelstaartseweg 272,
1433 GR Kudelstaart
dhr. K. Rienks, Drechtlaan 123,
2451 CL Leimuiden
mw.
G.
van
Rijn-Scherpenzeel,
Cederplein 21, 2451 XS Leimuiden
mw. J. van Tol-Ippel, Herenweg 128,
2465 AK Rijnsaterwoude
dhr. H. ten Hoope, Drechtlaan 70,
2451 CN Leimuiden
mw. T.L. Smit-van Santbrink, Burg.
Bakhuizenlaan 32, 2451 AA Leimuiden

Op 19 juni hebben we, tijdens een gezellige avond met
BBQ, afscheid genomen van alle clubleiding en
kampleiding. We hebben met elkaar leuke herinneringen
opgehaald aan ruim 30 jaar clubwerk. Er zijn er bij die wel
30 keer mee geweest zijn op clubkamp! En bij de
clubleiding zijn er die dit bijna 15 jaar gedaan hebben! Elk
seizoen verzorgden zij clubavonden voor jongens, meisjes
en tieners. Met veel enthousiasme werd er met de kinderen
geknutseld, gefiguurzaagd, gebakken, gepraat, spelletjes
gedaan enz. Ook waren er de uitjes naar een zwembad, een
film, het strand. En waar de kinderen elk jaar het meest
naar uitkeken was natuurlijk het kampweekend. Een
weekend zonder ouders, met z’n allen keten op de
slaapzaal, spelen in het bos, zeskampen, droppings en niet
te vergeten de spooktochten. Heel veel kinderen zullen hier
leuke
herinneringen
aan
hebben.
Alle clubleiders ( Adriaan Treur, Arianne en Camiel
Angenent, Manouk van Emmerik, Michael Touw, Niels
Buikema, Nienke v.d. Burgt, Sabrina van Leeuwen, Sharon
van Straalen en Thomas Disseldorp) en alle extra
begeleiders bij de kampweekenden ( Elly van Emmerik,
Hans Vonk, Ina Buikema, Ineke Griffioen, Rianne Tinga,
Rozemarijn Buikema, Sjoerd v.d. Geest, Tesja van Dijk en
Wim Vonk) ook vanaf deze plaats nogmaals: HEEL
HARTELIJK BEDANKT voor al jullie inzet, tijd, creativiteit en
energie die jullie aan de kinderen besteed hebben! Heel
veel kinderen en hun ouders hebben dit bijzonder
gewaardeerd!
Met het afscheid van alle clubleiding ziet het er helaas naar
uit dat het kinderclubwerk geen vervolg meer krijgt. Maar
daar waar iets stopt kunnen er misschien ook weer nieuwe
initiatieven ontstaan. Creatieve ideeën of mensen die zich
hiervoor willen inzetten zijn van harte welkom!
Paul
Smit,
Jeugddiaken
(06-20
23
89
51)
Jorico Notenboom, Jeugdouderling ( 06-38 96 32 91)
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Nog een laatste terugblik op de Voorjaarsmarkt d.d. 16
april
Na afloop telden we een opbrengst van ruim 5300 euro.
Uiteindelijk is de opbrengst op 5980 euro uitgekomen, een
geweldig resultaat.
Het verschil wordt veroorzaakt door lagere kosten voor het
afvoeren van afval, verkopen die na zaterdag plaatsvonden
en de verkoop van oud papier.
De Voorjaarsmarkt is een belangrijke inkomstenbron voor
onze plaatselijke kerk.
Maar daarnaast denken we als ACKC (= Actie Comité
Kerkelijk Centrum) ook aan projecten buiten onze
plaatselijke gemeente.
I.o.m de diaconie zijn er ook dit jaar weer projecten
uitgekozen welke allen te maken hebben met de bestrijding
van voedseltekorten.
De projecten zijn vervolgens door de diaconie gefinancierd
voor een totaal bedrag van 1130 euro.

De reactie die wij van deze stichting ontvingen nadat de gift
aan hen was overgemaakt willen wij u niet onthouden.
Beste mensen uit Leimuiden,
Wat hebben wij een mooie donatie van jullie ontvangen!
We hebben € 230,-- op onze rekening gekregen uit de
opbrengst van een markt, waarvoor Monica Disseldorp zich
sterk heeft gemaakt.
We zijn jullie dankbaar voor deze gulle gift, die het mogelijk
maakt diverse zaadpakketten naar Malawi te sturen, waar de
nood op dit moment erg hoog is
Wees ervan verzekerd dat we zorgvuldig met uw geld
omgaan.
Erg fijn dat u onze organisatie hebt uitgekozen voor deze
donatie, we zijn een kleine organisatie waar geen
overheadkosten afgedragen hoeven worden.
Iedereen is vrijwilliger en we werken met korte lijnen, zodat
het hele bedrag ten goede komt aan hongerbestrijding.

Het betreft projecten 1 en 2 uit de lijst van projecten voor
2016 van Kerk-in-Actie van de PKN.
1. Dreigende hongersnood tegengaan in Ethiopië - 500
euro overgemaakt
2. De voedselzekerheid voor de allerarmste in Bangladesh 400 euro overgemaakt.
3. Zaden voor voedsel - 230 euro
Dit laatste project is een particulier project welke zaden
verzamelt en deze laat uitzaaien in o.a. Senegal, Oeganda
en Rwanda.
Meer informatie vindt u op
http://zadenvoorvoedsel.be/zadenvoorvoedsel/index.html

Vriendelijke groet,
Marja Verrijk
Coördinator Nederland
Zaden voor Voedsel

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

Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden

Jongerenwerker

Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl

Koster

Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl

Kerkenraad

Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, 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

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 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)

Op Weg 340

Bijlage

blad 5 van 5

