Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
In de woestijn
‘Toen werd Jezus door de Heilige Geest naar de
woestijn geleid om daar door de duivel op de
proef te worden gesteld.’
Mattheüs 4:1
Zondag 5 maart jl. was de eerste zondag in de
zogenaamde 40-dagentijd.
In deze periode staan wij in de kerk stil bij de
weg die Jezus ons ten goede op aarde is gegaan.
Op deze eerste zondag in de 40-dagentijd heeft
de kerk van oudsher de geschiedenis gelezen van
Jezus in de woestijn: hoe Hij aan het begin van
zijn openbare dienst op de proef gesteld is en
verzocht is geweest door de duivel.
Jezus’ weg op aarde tot ons heil is een weg door
de woestijn.
En ik dacht: zo’n weg door de woestijn: zó kan
het ook in je eigen leven zijn of worden.
Wij delen allen in het mooie van de schepping.
Maar wij delen óók allen in de gebrokenheid van
de schepping. Elk mensenhart, elk mensenleven
kent tijden van ‘in de woestijn’.
Soms kan zo’n moeilijke en eenzame woestijntijd
ons uiteindelijk tot zegen zijn.
Bv. Mozes: hij vluchtte uit Egypte, hoedde als
schaapherder de kudde van zijn schoonvader in
de woestijn bij de berg Horeb - en daar, in de
stilte van de woestijn maakte God zich aan Mozes
bekend.
Hij mocht zelfs de eigennaam van God horen:
JHWH - ‘Ik zal zeker met je zijn’.
Zo werd de woestijnperiode voor Mozes tot zegen
en kon hij Israël door de woestijn brengen naar
het beloofde land.
Ook voor Israël zelf was de tocht door de
woestijn tot zegen.
Het was niet altijd gemakkelijk, maar juist in de
woestijn leerde Israël God te vertrouwen, dat
ook zijn woord, zijn belofte betrouwbaar is.
Daarom zegt een kerkvader uit de 5de eeuw,
Augustinus: ‘Aanvaard ook de woestijn’. Want
ook daar is God, wil Hij tot je spreken, luister
naar zijn stem…
Maar de geschiedenis van Jezus laat ons zien dat
een woestijnperiode ook een periode kan zijn van
aanvechting, moeite, strijd.
Dat het lijkt alsof de duisternis het in je leven
wint.
Denk dan aan de weg die de Heer in de woestijn
is gegaan.

11 maart 2017
jaargang 16
nr. 355
Op Weg 356 verschijnt 25 maart 2017

Kerkdiensten

Zondag 12 maart
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. M.E. Vroonland
Ineke Griffioen
KIA
Voorjaarszendingsweek
(1), Erediensten (2)
Organist
Lennard Esveld
KND
Annemarie Pieterse
Tienerdienst Paul Smit

Zondag 19 maart
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KND

Ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
40dagentijd KIA
Werelddiaconaat (1),
Erediensten (2)
Marc Koning
Elly van Emmerik

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting
verzorgd door Nico Kalf en Teun Vogelaar

Zondag 26 maart
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. J. Verschoof

Hij heeft door de kracht van de Heilige Geest de
boze overwonnen.
Hij heeft zich vastgehouden aan het Woord, de
belofte van de Vader: ‘Daar staat geschreven’.
Onderweg door de woestijn, als de weg donker is
- laten wij onze kracht zoeken en vinden in Hem,
en gelovig ‘leven van de woorden die
opgeschreven staan’ (Gezang 172)
Kracht uit die woorden van God halen, troost,
moed om verder te gaan.
Laten wij het in geloof meezingen met dat oude
lied van de kerk:
De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.
Ds.Verschoof
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Vanuit de pastorie,
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kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Ik begin dit gemeentenieuws met het noemen van een
enkele leden van onze gemeente die deze dagen in het
ziekenhuis zijn geweest, of er zijn.

Heer, die voor ons door de dood heen de weg is gegaan
ten leven.
Bidstond gewas en arbeid
Als u deze Op Weg krijgt is de bidstond voor gewas en
arbeid, veeteelt en visserij weer voorbij. Goed om
zomaar midden in de week bijeen te komen en al het
werk dat er wordt gedaan, op het land, in de fabriek
op school en waar mensen ook werken, en ook in de
kerkelijke gemeente - om dat aan de HEER op te
dragen in gebed, om zijn hulp en zegen. Dit jaar heb ik
als tekst gekozen een woord uit de brief van Jacobus,
Jacobus 4:13 ev. Jacobus roept ons daar op te leven en
te werken in afhankelijkheid van Hem, die onze wegen
leidt. Moge zijn zegen ons allen ook in dit nieuwe
seizoen in de wereld van gewas en arbeid, veeteelt en
visserij ons geleiden.

Zieken
Huig van Tol (Sterrenlaan 134C Alphen aan den Rijn)
moest vorige week zondag in het Alrijne Ziekenhuis te
Leiderdorp worden opgenomen ivm benauwdheid rond
het hart; hij is inmiddels afgelopen zaterdag weer
thuisgekomen.
Ook vorige week werd Hennie Borst - Bliek (Van
Woudeweg 2 Woubrugge) voor onderzoek opgenomen in
het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Er bleek oa.
sprake van een beginnende longonsteking. Als alles
goed gaat komt zij vandaag (7maart) weer thuis.
Carin Romijn - Horsman (Kerklaan 13 Leimuiden) is voor
een operatieve ingreep vandaag (7 maart) opgenomen
eveneens in het Alrijne Ziekenhuis. Als alles goed
verlopen mag is zij als u deze Op Weg leest hopelijk
weer thuis.
Cees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen) is
vrijdagmiddag 3 maart jl. in het Alrijne ziekenhuis in
Leiderdorp opgenomen, hij was onwel geworden, door
hartproblemen. Hij is inmiddels gekatheteriseerd, en
zullen wellicht nog verdere behandelingen volgen. Op
dit moment van schrijven (7 maart) verblijft hij in het
Alrijneziekenhuis op afdeling A3.
Tenslotte noem ik Henk Huising (Prunusstraat 41
Leimuiden). Hij is vorige week donderdag in het LUMC
in Leiden opgenomen, vrijdag is hij aan zijn hart
geopereerd en heeft hij een nieuwe hartklep gekregen,
en als alles goed gaat komt hij vandaag (7 maart) thuis.
Beterschap en goed herstel!
Zó veel sterkte voor alle zieken in het ziekenhuis en
thuis en ook voor de chronisch zieken en hun familie
om hen heen, en dat u het mag ervaren wat de
psalmist van Psalm 68 schrijft: ‘Dag aan dag draagt de
Heer ons, die God is ons tot heil’.
Meeleven
Wij leven mee met zr. Marie Treur - Maat (Kruislaan 54
Hoofddorp). Op 27 februari jl. is haar zus Teuni Stam Maat, woonachtig in Mijdrecht, overleden in de leeftijd
van 96 jaar.
Moge de HEER zr. Treur - Maat en de verdere familie
tot steun zijn.
Rond de diensten
Afgelopen zondag was het begin van de 40-dagentijd.
In deze tijd volgen wij Jezus in gedachten, in lied en
schriftlezing op zijn weg naar Jeruzalem. De dames van
de bloemengroep verzorgen elke zondag een mooi
liturgisch bloemstuk dat aansluit bij de hoofdlezing van
de betreffende zondag, en ook de kindernevendienst
heeft een project dat daarop aansluit. Zo worden wij
deze tijd extra bepaald bij de grote liefde van onze

Goede Vrijdag 14 april as.: Johannes passie
Het duurt nog even maar over enkele weken gaan wij
weer de stille week in.
In deze dagen wordt de Johannes passie gezongen, en
wel DV zaterdag 8 april 20.00 u. in de St. Jan te
Leimuiden, zondag 9 april 15.00 u. in de Woudse Dom
te Rijnsaterwoude, en Goede Vrijdag 14 april 20.00 u.
in de Dorpskerk van Leimuiden.
De Johannes passie is een belangrijk oecumenisch en
missionair project met deelnemers van alle drie de
kerken en ook met anderen uit de regio.
U begrijpt dat zo’n missionair project geld kost.
Kaarten voor een uitvoering zijn 5 euro.
Vanwege de gelijkheid geldt dat niet alleen zaterdag 8
april in de St. Jan en zondagmiddag 9 april in de
Woudse Dom, maar ook op Goede Vrijdagavond in de
Dorpskerk.
Ook voor de uitvoering op Goede Vrijdagavond wordt
een bijdrage gevraagd van 5 euro.
De capaciteit van de Dorpskerk is beperkt: 128 plaatsen
(met eventueel nog 12 reserveplaatsen) Door in de
voorverkoop een kaart te kopen bent u zeker van een
plaats in de kerkzaal van de Dorpskerk.
Als deze plaatsen op zijn is er voor wie geen kaart
heeft wél de gelegenheid om de uitvoering mee te
maken via een beeldscherm in ‘De Ontmoeting.’
Met uw financiële bijdrage draagt u bij aan een
bijzondere gezongen passie over het lijden - en de
opstanding - van de Heer in ons dorp.
Voor kaartverkoop vanaf 12 maart: Gemakswinkel; Piet
Vroonland en via info@passieleimuiden.nl en/of zie
elders in Op Weg het artikel van Piet Vroonland
Verkiezingen
Het zijn spannende tijden met het oog op de komende
verkiezingen van DV woensdag 15 maart as.. De apostel
Paulus roept op tot gebed voor onze overheid en voor
allen die werkzaam zijn in de politiek, bv. in 1
Timotheùs 2:1,2. Laten wij bidden voor onze politici,
om zegen en wijsheid en het juiste inzicht, dat ons
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land goed geregeerd worden mag. Mijn gebed is
persoonlijk in het bijzonder ook voor allen die vanuit
hun christelijk geloof in de politiek werkzaam zijn, en
voor de lijsttrekkers van de drie christelijke partijen
Sybrand van Haersma Buma, Gert-Jan Segers en Kees
van der Staay.
Permanente Educatie
In het kader van de permanente educatie ben ik 20 - 25
februari een kleine week voor studie afwezig geweest.
In ‘De Hezenberg’ te Hattem heb ik een boek
bestudeerd van dr. H.G.L. Peels, hoogleraar Oude
Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
‘Wie is als Gij? –
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Schaduwkanten van het oudtestamentische Godsbeeld’
(Zoetermeer 2007). Op een van de bijeenkomsten voor
het tweejarige Bijbelleesproject hoop ik er iets over te
vertellen.
Tot zover dit gemeentenieuws.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Kerkenraad
Kort verslag Kerkenraadsvergadering 16 februari j.l.
Ds.Verschoof opent de vergadering met het lezen van
een gedeelte van Mattheus 7, waarna hij ons voorgaat
in gebed.
In het bezinningsgedeelte van de vergadering gaan we
in op hoofdstuk 7 uit het boekje Leiding geven met lef,
“Hoe communiceren we met elkaar en hoe kijkt de
gemeente tegen de kerkenraad aan”.
Met name de vraag hoe kijkt de gemeente naar de
kerkenraad levert discussie op en kan mogelijk leiden
tot een vervolg op bijvoorbeeld een gemeenteavond.
Diverse punten uit de vergadering:
De jongerenwerker Paul Smit krijgt tot het einde van
het seizoen een aantal extra uren om te trachten de
hoeveelheid jeugd op de vrijdagavonden uit te breiden.
Vacature voorzitter Kerkenraad: De voorzitter kan het
heugelijke nieuws meedelen dat André Lorier heeft
toegezegd de vacature van voorzitter te willen
vervullen!! Daarnaast zijn er dit jaar 3
kerkenraadsleden aftredend.
Ineke Griffioen is aftredend en stelt zich niet
herkiesbaar. Annet Roodenburg en Piet de Bock zijn
beiden aftredend en hebben aangegeven nog een
periode zitting te willen nemen in respectievelijk de
Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. We
besluiten om de (her)bevestigingsdienst te houden op
14 mei a.s.
Voor de vacature van Ineke wordt de gemeente
uitgenodigd om nbamen in te dienen voor de functie
van ouderling.
Clara de Ruiter zal samen met Marianne Zeeman het
jaargesprek met ds. Verschoof voeren.
De voorjaarsgemeentevergadering wordt georganiseerd
op 11 of 18 mei a.s.
Op 1 april a.s. wordt er een middag georganiseerd voor
de kerkenraden van de PG Kaag en Braassem.
Het preek- en vergaderrooster voor2017 wordt
vastgesteld.
Punten uit de diverse commissies:
De diaconie wil de jongeren tot 35 jaar uitnodigen
voor b.v. een barbecue, met als doel deze doelgroep

nader met elkaar te laten kennis maken. Daarnaast is
de diaconie betrokken bij het vormen van een sociaal
fonds binnen Kaag en Braassem. Tijdens de 40dagentijd is er elke week een filmpje bij de collecte.
Met Pasen is er weer een schrijfactie.
Ds. Verschoof geeft aan dat het Bijbelproject boven
verwachting goed loopt en hij ontvangt veel positieve
reacties! In de week van 20 – 24 februari is ds.
Verschoof afwezig ivm. studieverlof.
De kerkrentmeesters geven aan dat
het nog te vroeg is om de opbrengst
van actie Kerkbalans te noemen, ze
zijn echter hoopvol gestemd . Er zijn
inmiddels verkennende overleggen
gaande met ontwikkelaars/financiers
omtrent de nieuwbouw op de locatie Kruispunt.
Vanuit de overige commissies waren er geen
mededelingen.
Jan Schoenmaker sluit de vergadering met een gebed
van Marinus van de Berg.
Vacatures Kerkenraad
Zoals u hebt kunnen lezen in het korte
kerkenraadsverslag
van 16-02-2017, kunnen we u
verheugd mededelen dat de vacature van voorzitter
van de Kerkenraad ingevuld gaat worden door André
Lorier! Hiermee is de vacature welke in 2016 ontstond
door het aftreden van Leen van der Sar weer vervuld.
Daarnaast is Annet Roodenburg als diaken aftredend.
Zij stelt zich echter herkiesbaar om voor een tweede
periode als diaken zitting te nemen in de kerkenraad!
Piet
de
Bock
is
aftredend
als
ouderling/kerkrentmeester.
Ook hij stelt zich
herkiesbaar voor een tweede periode!
Ineke Griffioen is aftredend als ouderling. Ineke stelt
zich niet herkiesbaar, waarvoor we alle begrip hebben.
Daarom de oproep, kandideer gemeenteleden waarvan
u denkt dat ze geschikt zijn om de vacature van
ouderling(e) te vervullen.
Hiervoor is het gebruikelijke formulier bij deze Op Weg
gevoegd, welke u kunt invullen.
Piet de Bock
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Berichten van de Diaconie

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Collecte 12 maart
Voorjaarszendingsweek
Op 12 maart collecteren we in
de
40dagentijd
voor
Guatemala.
Guatemala is gebrandmerkt door de zesendertig jaar
durende burgeroorlog. Hoewel de oorlog al in 1996
beëindigd werd, zijn de gevolgen van de oorlog nog
iedere dag merkbaar. Het land kent veel criminaliteit,
geweld en corruptie. Daarnaast is de sociale en
economische ongelijkheid groot. Red Paz is een
organisatie die zich samen met Kerk in Actie inzet voor
een vreedzame samenleving in Guatemala. Zij richt
zich op de inheemse bevolking in het district Alta
Verapaz. Ze reikt mensen handvatten aan om
conflictsituaties
binnen
hun
gezinnen,
dorpsgemeenschappen en kerken op te lossen en
gezamenlijk te werken aan een betere toekomst. Uw
gift maakt het mogelijk dat mensen zich in kunnen
inzetten voor een vreedzame situatie in hun land.

Resultaat aktie kerkbalans 2017
Het college van kerkrentmeesters is dankbaar te
kunnen melden dat de aktie kerkbalans 2017 aan
toezeggingen het mooie resultaat heeft opgeleverd van
Euro 72.210,00. Naast woorden van dank naar u als
gevers wil ik op deze plaats een bijzonder woord van
dank uitspreken naar de mensen die zich ieder jaar
weer inzetten voor deze aktie door het rondbrengen en
weer ophalen van de toezeggingsformulieren. Hartelijk
dank!

Collecte 19 maart Werelddiaconaat
Op 19 maart collecteren we voor Moldavië. Projecten
in dit hele arme land worden ook uitgevoerd door
Mensenkinderen. Recent heeft u daar een presentatie
over kunnen zien.
In Moldavië werden alleenstaande ouderen het hardst
getroffen door de economische crisis. Velen hebben
slechts een pensioen van rond de 20 euro per maand,
waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De
overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende
diensten en familie is er niet of probeert te overleven
in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over.
Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn
medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun
gas- en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s
winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De
christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar
dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen
Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme
maaltijd. Uw gift maakt het mogelijk
dat deze ouderen zich minder
eenzaam voelen, een gezonde en
voedzame maaltijd kunnen eten en
de zorg krijgen die zij nodig hebben.
Gedurende de 40dagentijd wordt er elke zondag tijdens
de collecte een filmpje van het desbetreffende project
vertoond. Ook neemt er elke zondag een gemeentelid
deel aan de voorbeden en houden we de
paasgroetenactie op 19 en 26 maart. Daar leest u
hieronder meer over.
Namens de diaconie,
Johan Schuuring en Annet Roodenburg

Namens het college van kerkrentmeesters,
Arie Voorbij
Bidstondcollecte, zondag 12 maart
Zondag 12 maart a.s. staat de tweede collecte namens
het College van Kerkrentmeesters in het teken van de
jaarlijkse 'Bidstond '. Zoals bekend, is de opbrengst van
deze collecte bestemd voor onze kerkgemeente. De
kerkrentmeesters bevelen deze collecte harte bij u
aan. Mogen wij (weer) op uw bijdrage rekenen?
Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

Overige berichten
Voorjaarsmarkt, zaterdag 8 april
Op zaterdag 8 april is weer de jaarlijkse
voorjaarsmarkt van 10 – 15 uur met om 15.00 de
trekking van de prijzen van de grote loterij. Dit jaar is
de eerste prijs een driedaags (twee overnachtingen)
met ontbijt en op de eerste dag een driegangen
weekmenu in Hotel Abdij Rolduc in Limburg. We
hebben ook dit jaar weer een grote sortering
tweedehands boeken, mooie bloemstukjes, veel
speelgoed en kinderboeken en uiteraard weer een keur
aan antiek, curiosa, glas en aardewerk en andere
huishoudelijke artikelen. Tevens is er een kleine
selectie meubelen te koop. Ook het Rad van Avontuur
draait gedurende de dag weer zijn rondjes en er zijn
mooie prijzen te winnen met als hoogte punt in de
laatste ronde een High tea voor 2 in de Sfeerstal.
We kunnen nog mensen gebruiken bij de opbouw op
vrijdag en de verkoop op zaterdag. Ook voor het
sorteren van de boeken in de week voor 8 april kunnen
we nog mensen gebruiken. Geeft u zich op bij Els van
Elderen of Jannie Eveleens.
•
Goede spullen voor de rommelmarkt zijn
welkom, evenals boeken, speelgoed e.d. Voor dit alles
kunt u contact opnemen met Wim van de Maarel en
Piet de Ruiter of u kunt ze donderdagavond 6 april van
19.00 – 20.00 uur zelf komen brengen in zaal 1 en 2
van de Ontmoeting.
•
Ook zijn er loten voor de grote loterij te koop
bij de Monica Disseldorp. De trekking van de grote
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loterij is zaterdagmiddag 8 april. U kunt ook helpen bij
de verkoop van de loten. Neem hiervoor contact op
met Monica Disseldorp
•
Prijzen voor het Rad van Avontuur en spullen
voor de levensmiddelenmand mag u donderdagavond 6
april komen brengen van 19.00 – 20.00 uur.
•
Wilt u taart of cake bakken voor de verkoop bij
de koffie en thee belt u dan met Els van Elderen.
Met z’n allen kunnen we er weer een mooie dag van
maken en we hopen op een goede opbrengst. De
opbrengst gaat helemaal naar de kerk maar de diaconie
zal geld overmaken, ter waarde van 20 % van de
opbrengst van de voorjaarsmarkt, naar goede doelen
die door het ACKC zijn uitgezocht. Zie hiervoor elders
in Op Weg.
Gezongen Johannes-Passie op 8, 9 en 14 april
Nogmaals over het reserveren van uw plaatsen
Voor alle drie de uitvoeringen is van te voren
reserveren of van te voren een kaart afnemen een
aanrader om er zeker van te zijn dat u een plaats
heeft. De Dorpskerk waar de laatste uitvoering op
Goede Vrijdag is heeft de minste zitplaatsen. Mocht er
voor deze avond toch meer belangstelling bestaan dan
plaatsen in de Dorpskerk dan kunnen de bezoekers
uitwijken naar De Ontmoeting. We zullen hiervoor geen
entree vragen omdat u het geheel volgt via een
scherm.
De toegangskaarten voor de drie
uitvoeringen zijn vanaf 12 maart direct
te verkrijgen via:
- de Gemakswinkel in Leimuiden.
De kaarten voor de uitvoering in de
Dorpskerk zijn vanaf 12 maart ook te
verkrijgen via:
- dhr. Piet Vroonland, 0172 508831
En als laatste mogelijkheid kunt u vanaf 12 maart via
de
mail
reserveren
:
info@passieleimuiden.nl
Uw kaart ligt dan voor aanvang van de uitvoering voor u
klaar bij de ingang, waar u dan ook contant afrekent,
behalve voor de uitvoering op Goede Vrijdag.
Op Goede Vrijdag, voor aanvang van de uitvoering,
worden er geen toegangskaarten meer verkocht in de
Dorpskerk. Dit vanwege het bijzondere karakter van
deze dag. U dient uw toegangskaart voor deze avond
dus in de weken hiervoor al te hebben aangeschaft.
De toegangskaarten kosten 5 euro per persoon en zijn
ter bestrijding van de onkosten van het project.
Namens de werkgroep,
Piet Vroonland (administratie)
Paasgroetenactie 2017
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en

organisaties van
International.

de

groetenlijst

van

Amnesty

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema:
Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in
gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren,
dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen.
Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk
gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets
kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de
hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het
doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.
Ook wij doen als gemeente mee aan de
Paasgroetenactie. Op zondag 19 maart en op zondag 26
maart kunt u voor of na de dienst deze kaarten (kopen
en) ondertekenen. De kosten voor een kaart + het
versturen zijn ongeveer 2 euro.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op
staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan
overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht
wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst
in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund
door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange
adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend
bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door
een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen
versturen!
Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen
Astrid Muijs-v.d. Wijngaard
Sta in je kracht
Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de
veertigdagentijd 2017.
Het kernthema voor deze veertigdagentijd is ‘kracht’,
als volgt verwoord: Overal ter wereld leven sterke
meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen.
Mensen die hun wil en hart volgen, in makkelijke en
moeilijke tijden. Dit vraagt om kracht en
doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en
makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Jezus deelt zijn
kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht
hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en
dapper zijn als Jezus, en delen zoals hij deelt.
In de Bijbelteksten is gezocht naar een verbindend
symbool. Een belangrijke rol speelt ‘de berg’ hierin. In
de Bijbel staat de berg voor de plaats waar God te
ontmoeten is. Dit wordt vormgegeven door middel van
schijven van een boom.
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In de schijven is de kracht van de boom nog te
herkennen, elke ring staat voor groeikracht. Sommige
schijven hebben een barst die ons herinnert aan de
breekbaarheid, de kwetsbaarheid van het bestaan.
Deze gedachte proberen wij de komende tijd in het
liturgisch bloemstuk te verwerken.
De bloemengroep
Voorjaarsmarkt , zaterdag 8 april
Zoals ook in voorgaande jaren het gebruik was wordt
ook nu 20% van de opbrengst besteedt aan projecten
die door leden van het ACKC zijn voorgedragen. Ook dit
jaar zijn de projecten weer heel divers. Dank aan de
diaconie die de projecten voor ons zal financieren
zodat de opbrengst van de Voorjaarsmarkt geheel ten
goede zal komen aan onze eigen kerk.
Hieronder vindt u de informatie over de projecten:
Adamas Inloophuis te Hoofddorp
In het Adamas Inloophuis wordt gewerkt vanuit de visie
door kanker bewust leven. Niet kanker, maar de mens
staat centraal. De deur van het Adamas Inloophuis
staat open voor iedereen (patiënt / familie) , die op
welke manier ook , met kanker is geconfronteerd. Het
Adamas Inloophuis vind u aan de Eugenie Prévinaireweg
61 te Nieuw-Vennep.
www.adamas-inloophuis.nl
NL 53 ABNA 0976 6668 04

Dorpskerkconcert op 12 maart met het Monward
Consort en Sophie van Dijk
Een fijnbesnaard concert van viool tot harp
Bij een goede concertserie mag een strijkersensemble
niet ontbreken. Het Monward Consort komt als trio
naar ons concert, bestaande uit: Galahad Samson
(altviool), Eelco Beinema (cello), en Peter Leerdam
(contrabas). In 2006 richtte Peter van Leerdam, docent
aan het Conservatorium van Amsterdam, het ensemble
op. Zij brengen in dit concert vooral muziek van
tijdgenoten van Mozart en Haydn.
Sophie van Dijk (harp) is voor ons een oude bekende. In
2015 speelde ze fenomenaal in onze concertserie, en
dit jaar komt ze terug! Na het conservatorium heeft ze
in 2015 haar Master of Music behaald. Sophie brengt
deze keer muziek van Bach en werken uit de romantiek
en zal zich zelfs wagen aan virtuoze Paganini-variaties.
Natuurlijk zullen alle musici ook samen een verrassend
stuk brengen.
Dit is het laatste concert van dit seizoen, 5 november is
het eerste concert van het nieuwe seizoen.

Zinderend, een project in Niger
Renate en Josef Garvi, uitgezonden door de diaconie
NGK te Wageningen proberen als gezin het bedrijf
Sahara Sahel Foods efficiënter en rendabeler te laten
functioneren m.b.v. de lokale bevolking.
Het gaat daarbij om basale zaken zoals bijvoorbeeld
een oliepers voor de steenmolen. Het is moeilijk
werken als westerlingen in een passieve en fatalistische
maatschappij. Een extra (financieel) zetje in de rug
kunnen Renate en Josef wel gebruiken.
www.saharasahelfoods.com
NL16 INGB 0001 3390 11

Aanvang 13:00 uur, koffie vanaf 12:30 uur. Kaarten
à €10,- (kinderen €5,-) zijn te koop bij de
Gemakswinkel in Leimuiden.

Wheels4Africa
Een stichting die auto’s laat ombouwen tot ambulances
voor Gambia. Een kleine stichting waarbij veel
vrijwilligers zijn betrokken en die daarbij ook probeert
zoveel mogelijk te doen tegen zo laag mogelijke
kosten. Zij zijn afhankelijk van giften, donaties,
inzamelen van statiegeldflessen en crowdfunding. Ook
deze stichting willen we een handje helpen met onze
gift.
www.wheels4africa.nl
NL29 RBRB 0850 0567 80

AANBEVELINGEN AMBTSDRAGERS

Namens het ACKC

Na het concert is er gelegenheid om na te praten onder
het genot van een drankje en de expositie van
cursisten van Ruben van de Meer te bekijken.
Aanbevelingsformulier ambtsdragers Protestantse
Gemeente te Leimuiden
Inleveren uiterlijk 27 maart 2017 in de doos in de
kloostergang of bij de scriba,
Frans Kooiman, Ieplaan 2

AMBT*)
OUDERLING

VOORSTELLER
NAAM
ADRES

NAAM EN ADRES

ONDERTEKENING

* ÉÉN NAAM INVULLEN IS VOLDOENDE MEER NAMEN MAG

Op Weg 355

blad 7 van 9

40-dagentijd-Paasproject kindernevendienst
Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar
het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die
we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat
met Pasen ontstoken zal worden. Samen maken we een
kaars voor de kindernevendienst met symbolen uit de
verhalen. In de kerk zingen we een projectlied met
elke week een ander couplet passend bij het verhaal.
Zondag 12 maart
Heb jij een topervaring?
Hebben de kinderen wel eens iets meegemaakt waar ze
heel trots op waren of heel blij van werden? Een
ervaring die heel bijzonder voor ze was? Gingen ze toen
ook een beetje stralen?
Jezus gaat deze zondag de berg op en gaat daar stralen
omdat Hij heel dicht bij God is. Hij verandert ervan. Er
vindt boven op de berg ook een ontmoeting plaats met
Mozes en Elia, twee grote namen uit de geschiedenis
van God met mensen. De leerlingen Petrus, Jacobus en
Johannes zijn daar getuigen van. Zij zijn zo onder de
indruk dat ze zelfs niet meer weg willen van de berg.
In alle opzichten voor iedereen die daar aanwezig was
een topervaring!
Met de kinderen denken we vanmorgen na over wat
eigenlijk ervaringen zo bijzonder maken, en wat ze
kunnen doen om deze nooit te vergeten.
Zondag 19 maart
Wat heb je nodig?
Mensen hebben eten en drinken nodig om in leven te
blijven. Maar eten en drinken is niet het enige dat wij
nodig hebben om van te leven. Liefde en aandacht van
andere mensen, het gevoel ergens bij te horen is
minstens zo belangrijk.
Jezus gaat deze zondag door Samaria. Het is een streek
waar Joden en Samaritanen niet samen leven. Bij de
bron vraagt Hij een Samaritaanse vrouw om water; Hij
heeft dorst. Tenslotte blijkt Jezus degene die de dorst
van alle mensen kan lessen: als Levend
Water
Met de kinderen denken we vanmorgen
na over wat Levend Water eigenlijk is
en hoe ook zij van dat levende water
kunnen 'drinken'.
Namens de kindernevendienstcommissie,
Jorico Notenboom
Bijbelleesrooster

Week 11
zo
ma
di
wo
do
vr
za

12 t/m 18 maart
Exodus 37
Exodus 38
Exodus 39
Exodus 40
Leviticus 1
Leviticus 2:13:17
Leviticus 4:15:13

Matteüs 27:11-27:26
Matteüs 27:27-56
Matteüs 27:57-28:1
Matteüs 28:1-15
Matteüs 28:16-20
Psalm 1
Psalm 2

Week 12
zo
ma
di
wo
do
vr
za

19 t/m 25 maart
Leviticus 5:14
Leviticus 6:8-30
Leviticus 7
Leviticus 8
Leviticus 9
Leviticus 10
Leviticus 11

Psalm 3
Psalm 4
Psalm 5
Psalm 6
Psalm 7
Psalm 8
Psalm 9

Week 13
zo
ma
di
wo
do
vr
za

Leviticus 12
Leviticus 13
Leviticus 14
Leviticus 15
Leviticus 16
Leviticus 17
Leviticus 18

Psalm 10
Psalm 11
Psalm 12
Psalm 13
Psalm 14
Psalm 15
Psalm 16

VERZOEKINGEN
U kunt niet God en satan, allebei,
gaan dienen in uw leven.
Dat was hetgeen de Heere zei.
Het is en blijft : “Er staat geschreven ! “
Satan zei : U kunt als Zoon van God,
van stenen broden maken.
Als U het doet, dan kunt U tot
het toppunt van uw macht geraken.
Maar
Jezus
sprak
:
Er
staat
geschreven:
Geen mens leeft slechts alleen van brood.
Het echte leven wordt gegeven,
door God, die redt uit nood en dood.
De duivel bracht Hem naar de tempel in de stad,
om samen naar het hoogste punt te gaan.
Spring er maar rustig af, omdat
de engelen Gods U bij zullen staan.
Maar Jezus zei : Er staat toch in de boeken :
Gij zult uw Heer, de God van ’t leven,
niet zomaar zorgeloos verzoeken.
Het is en blijft “ “ Er staat geschreven ! “
Daarna nam satan Hem tot slot
mee naar een berg van groot formaat.
Aanbid nu mij, in plaats van God,
dan krijgt U alles wat daar staat.
Doch Jezus zei : satan verdwijn !
Er staat in ’ t Woord van God geschreven:
Dien God alleen! , ’t is Zijn domein.
Daarna is satan toen maar weggebleven.
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Ook wij worden soms in verzoekingen geleid,
Om dan door de satan te worden verzocht.
Alleen door Gods Geest worden we dan bevrijd,
Door Jezus die ons met zijn bloed heeft gekocht.

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

A.M . Peer
Ingeschreven
Mw. J.W. Vreeken-Kuintjes, Parkstraat 73 te Leiden

Uit de omgeving
Sing-in Woudse Dom
Op zondagavond 12 maart a.s. houdt de Protestantse
Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse
Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Wie vindt dat hij geen genade verdient, heeft gelijk.
Daarom heet het genade.
(Citaat uit 95 speldenprikken. Een uitgave van de PKN
in samenwerking met Rikkert Zuiderveld

Het thema op deze avond luidt: “ Inkeer en bezinning
”.
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.

Agenda

12 maart

Dorpskerkconcert
13.00 Dorpskerk
Voorjaarsmarkt De Ontmoeting
10.00 – 15.00
Gezongen Johannes passie

8 april

Voor nadere informatie.
Tel. 0172-508177

8, 9 en 14
april

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

Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman,
scriba@pgleimuiden.nl

Col

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

Kerkrentm.

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

Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl, Annet Roodenburg (secr.), tel.
500149, diaconie@pgleimuiden.nl, Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@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)
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