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Welterusten (?)
Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Psalm 4:3 berijmd
‘Welterusten!’
Zo zeggen wij het wel voor het slapengaan
tegen elkaar of tegen onszelf.
En wat is het fijn als je een goede nachtrust
hebt.
Maar wij weten het ook allemaal: er zijn
tijden, situaties dat je de slaap niet kunt
vatten.
Door van alles.
Zorgen over je eigen toekomst misschien, of
die van mensen die je lief zijn.
Zorgen over werk en gezondheid.
Gevoelens van verdriet of eenzaamheid,
boosheid of angst.
En dan ‘gaan slapen zonder zorgen’?
Uit Psalm 4 blijkt dat de dichter van de
psalm, David, vele redenen heeft om
bepaald niet rustig te kunnen gaan slapen.
Hij wordt belaagd door tegenstanders,
machtige vijanden verspreiden leugens en
lasterpraat over hem.
Er zijn mensen die geen enkele rekening met
God houden en hem in het nauw drijven.
En zelfs zijn eigen mannen lijken het
vertrouwen in David als hun leider te
verliezen en zich van hem af te willen keren.
En toch, in die moeilijke, zorgwekkende
situatie dicht David toch: ‘Ik kan gaan slapen
zonder zorgen….’
Wat is zijn geheim?
David vertrouwt erop, brengt het zich als hij
slapen gaat ook heel bewust te binnen: ‘De
HERE doet mij veilig wonen’ (vers 9b).
Hij gelooft: wat ook andere mensen
beramen, wat er ook aan moeilijke
omstandigheden op mij af kunnen komen, de
HERE houdt over mij de wacht,

9 september 2017

de Bewaarder van Israël sluimert nog slaapt,
aan zijn trouw mag ik mij overgeven.
Daarom is het zo belangrijk dat ons hart met dat van David - rust in God.
En dat je je dat zelf ook steeds bewust voor
ogen houdt als de slaap maar niet komen
wil: ‘de HERE is mij nabij.
Kortgeleden las ik een spreuk die mij trof en
die ik graag met u en jou deel.
De spreuk luidt: ‘Als ik morgen wakker word,
is de Heer bij mij en als ik niet wakker
word, ben ik bij de Heer.’
Tot dat vertrouwen worden wij allen
geroepen en genodigd.
ds. Verschoof

Kerkdiensten
Zondag 27 augustus
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger Ds. J. Verschoof
Ouderling Jan Schoenmaker
Collecten Erediensten (1)
Evangelisatiewerk (2)
Organist
Jaap Glasbergen
KN-dienst Gert Rietdijk
Zondag 3 september
Viering Heilig Avondmaal
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger Ds. J. Verschoof
Ouderling 1. Frans Kooiman
2. Jorico Notenboom
Collecten Avondmaalscollecte,
stichting de Vrolijkheid (1)
erediensten (2)
Organist
Jaap van Muijden
KN- dienst Janneke Roggeveen
Er is koffiedrinken in de Ontmoeting
Zondag 10 september
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger Ds M.W. de Mik-v.d. Waal
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Vanuit de pastorie,
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kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Het is deze keer een heel tijdje geleden dat u het
laatste nummer van ‘Op Weg’ ontving (Op Weg
363, verschijningsdatum 8 juli jl.). Maar nu pak ik
de draad weer op: wij zien terug op de afgelopen
periode en blikken ook vooruit naar het nieuwe
seizoen dat voor ons ligt.

Annie Terluin (Kloofpad 5a) is vrijdag 18 augustus
jl. in het LUMC opgenomen voor een
darmoperatie.
De
operatie
is
naar
omstandigheden goed verlopen en de mogelijkheid
bestaat, dat Annie rond de tijd dat u deze Op
Weg krijgt weer thuis komt.
Alle zieken en herstellenden thuis en in het
ziekenhuis veel sterkte toegewenst en hopelijk
een goed herstel.
In de afgelopen weken zijn ons twee
gemeenteleden ontvallen. Op 6 augustus jl.
overleed zr. Alie Schreuder – Lok van de Peppelhof
en op 10 augustus jl. overleed zr. Gerrie Zijlstra –
Vink van de Lijsterbeslaan. Een in memoriam van
het beiden volgt direct na het gemeentenieuws,
voorafgegaan door een in memoriam van zr. Alie
Roos – Kempenaar, die juni jl. overleed.

Zieken
Ik begin bij de gemeenteleden die in de afgelopen
weken in het ziekenhuis moesten worden
opgenomen of die bezig zijn met langere
behandelingen.
Kees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen) is
1 juni jl. in het LUMC te Leiden geopereerd aan
een tumor in de tong. Daarna heeft hij daar drie
weken gelegen voor herstel etc.. Maandag 17 juli
jl. is hij in het LUMC begonnen met een periode
van 30 bestralingen, elke werkdag 1, dus 6 weken
lang. Een zware periode en wij wensen Kees veel
sterkte en dat de bestralingen ook goed zullen
mogen helpen.
Jelly Siegel (Kloofpad 96) werd 27 juni jl.
getroffen door een herseninfarct. Zij is
opgenomen geweest in het Alrijne Ziekenhuis
Leiderdorp. 6 Juli jl. kon zij weer naar huis en is
nu bezig met revalidatie. De berichten zijn
gelukkig positief.
Agnes Hogenboom (Oostban 7) moest ivm
bloedvergiftiging in een been 12 juli jl. worden
opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis. Gelukkig kon
zij enkele dagen later, maandag 17 jl. weer naar
huis. Veel sterkte maar weer Agnes!
Herman ten Hoope (Drechtlaan 70) moest 13 juli
jl. opgenomen worden in het Alrijne Ziekenhuis
voor een aantal onderzoeken. Een week later is
Herman weer thuisgekomen, de 20ste juli jl.
Teunie de Vries (Vriezekoop 34a) brak 6 juli jl.
thuis ongelukkigerwijs haar rechterbovenbeen. Na
een verblijf in het LUMC kwam zij (17 juli) voor
revalidatie naar ‘De Brug’ in Alphen aan den Rijn.
Vanwege een complicatie moest zij toch weer
tijdelijk terug naar het LUMC, toen wéér terug
naar ‘De Brug’, en nu is zij gelukkig 18 augustus
jl.
weer
thuisgekomen.
Een
goede
revalidatieperiode toegewenst.
Lenie Dompeling (Zorgcentrum Jacobus, Saskia
van Uylenburchlaan 1 2377 CR Oude Wetering)
moest dinsdag 25 juli jl. opgenomen worden in het
Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp vanwege
nierstenen en kwam 3 augustus jl. weer terug in
Jacobus. De hoop is dat het zonder een operatie
toch dragelijk blijven mag.

Rond de voorbije en komende kerkdiensten
In de afgelopen zes zondagse diensten hebben wij
geluisterd naar het leven van de profeet Elisa, wat
zijn boodschap in de 8ste eeuw voor Chr. Ook voor
ons vandaag te betekenen heeft. En dan zie je,
hoe ook in het ‘Oude’ Testament het Woord van
God steeds weer actueel is, ook voor ons mensen
van vandaag.
Zondag 3 september as.:
viering Heilig
Avondmaal.
Deze zondag hopen wij weer extra bepaald te
worden bij de grote liefde van Christus in het
teken van brood en wijn, tekenen van zijn
verbroken lichaam en zijn vergoten bloed tot ons
behoud.
Christus zélf nodigt ons, en het zou dan echt te
betreuren zijn, als jij dan thuisblijft!
Laten wij Hem eren, en dankzeggen voor alles wat
Hij voor ons heeft gedaan, door aan zijn
uitnodiging gehoor te geven en zondag 3
september as. de maaltijd van de Heer samen te
vieren!
17 september as. Startzondag
Met een feestelijke dienst op DV zondag 17
september as. willen wij het nieuwe kerkelijke
seizoen beginnen. Het landelijke thema voor deze
startzondag dat de Protestantse Kerk in Nederland
heeft aangereikt is: ‘Een open huis’.
Daarbij is aangereikt het woord van Jezus tot
Zacheüs de tollenaar: ‘Vandaag wil ik in jouw huis
verblijven’. Daarbij kun je allerlei kanten op
denken.
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De grote waarde en het grote belang van het Huis
van de Heer, is ons hart een open huis, is onze
gemeente een open huis enz.!
In het volgende nummer van Op Weg staat het
gehele programma, maar nu alvast enkele
gegevens:
vanaf 9.30 u. is er koffie en ontmoeting in ‘De
Ontmoeting’; om 10.00 u. zijn wij met elkaar in
de kerk bijeen voor een welkom en een liturgisch
moment.
Daarna (10.15. u.) gaan wij uiteen voor een aantal
workshops, deze worden van te voren kort
toegelicht.
- Open huis met ontmoeting: puzzeltocht voor alle
leeftijden
- Open huis met gesprek: een opbouwend gesprek
- Open huis van geloof: Bijbelse verdieping
- Open huis van muziek: instuderen van een lied
- Open huis creatief: kaarten maken
11.00 uur: een afsluiting met een gezamenlijke
viering.
Daarna is er nog een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje.
Programmaboekje PGLeimuiden nieuwe seizoen
2017-2018
Vóór de startzondag 17 september a.s. ontvangt u
weer het nieuwe programmaboekje van onze
kerkelijke gemeente met daarin het programma
voor het nieuwe seizoen 2017-2018. Het is een
uitgave vanuit het missionaire werk van onze
gemeente,
en
wordt
in
Leimuiden
en
Rijnsaterwoude huis aan huis verspreid. Elders in
deze Op Weg leest u er meer over. Maakt u ook
gebruik van het mooie aanbod dat er in te vinden
is?!
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over een geestelijk opbouwend boek. Voor dit
najaar hebben wij voor het boek ‘Wortelen’ van
Anselm Grün. De inhoud in één zin: het gaat over
de vraag waarin wij onze identiteit vinden, hoe
wij onze geestelijke wortels als persoon (opnieuw)
kunnen ontdekken en beschermen. Een waardevol
boek. Het kost 14,99 euro en is binnenkort ook
verkrijgbaar via de boekspot. De opzet is net als
in voorgaande jaren het boek thuis te lezen, in
verbondenheid met anderen, en dan zijn er twee
verdiepingsvonden, donderdag 9 en donderdag 23
november.
U
kunt
zich
opgeven
bij
Rita
Snoek
(ritasnoek@yahoo.com) en bij ondergetekende.
Welkom!
Viering Vredesweek 2017
Ik maak u en jullie ook alvast attent op de viering
in het kader van de vredesweek op DV vrijdag 22
september as. om 19.30 u. in de Woudse Dom te
Rijnsaterwoude. Het landelijke thema dit jaar is
‘De kracht van verbeelding’. Wat lijkt de vrede in
onze wereld zo ver weg en wat is het belangrijk
elkaar toch te bemoedigen de vrede te blijven
zoeken, en je er voor in te zetten in woord en
daad en gebed. De voorgangers in deze dienst zijn
ds. Mariska Kloppenburg (Rijnsaterwoude) en
ikzelf. Cock Zwaan speelt orgel en het
Kinder/Tienerkoor ‘akKOORd’ van de St. Jan de
Doper olv Marina van Dam zal een aantal liederen
voor ons zingen. Wij verheugen ons daarop, en u /
jij bent van harte welkom!
Tot zover dit eerste gemeentenieuws weer aan
het begin van een nieuw seizoen.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Leerhuis ‘Jacobus’
In de komende maanden hoop ik vijf keer met
elkaar de brief te lezen van Jacobus, een broer
van Jezus. Een bijzondere brief, die ons een
waardevol inzicht geeft over hoe de vroege Joodschristelijke gemeente geloofde en leefde, en die
ook heel actueel en praktisch is voor ons vandaag.
Wij hopen vijf keer bij elkaar te komen, steeds op
een donderdagochtend, van 10.00 u. tot 11.30 u.
in de Ontmoeting.
De data zijn: 28 september, 12 oktober, 26
oktober, 16 november en 7 december.
Leeskring Anselm Grün ‘Wortelen’:
Het duurt nog even, maar samen met Rita Snoek
van de Roomskatholieke parochiekern van de St.
Jan Leimuiden /Rijnsaterwoude wordt er ook dit
nieuwe seizoen weer een leeskring georganiseerd

In memoriam Alida Roos – Kempenaar
Op vrijdag 9 juni jl heeft de HERE tot zich
geroepen in de leeftijd van 90 jaar Alida - Alie Roos - Kempenaar van de Vriezekoop 32.
Alie Kempenaar werd geboren in Langeraar, op
een boerderij. Het leven op een boerderij was
haar zo van kindsbeen af vertrouwd. Als jonge
vrouw van 17 overleed haar moeder: een
ingrijpende gebeurtenis. Zij ontmoette Arie Roos
uit Nieuwe Wetering aan de Ringvaart, en zij
traden met elkaar in het huwelijk op 1 mei 1952.
Samen zijn zij begonnen op de voormalige
boerderij aan de Drecht, later werd het de
huidige boerderij. Kort geleden bestond deze
boerderij 65 jaar. Het werd een leven van hard en
met liefde op de boerderij en het land.
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Hun huwelijk werd gezegend met 7 kinderen.
Ondanks haar hoge leeftijd - op 4 maart jl. mocht
zij 90 jaar worden - bleef zij heel betrokken bij
de boerderij en allerlei andere werkzaamheden
daaromheen. Zij nam naar mijn beleving echt tot
het laatst toe een centrale plaats in in het gezin.
Zo heeft haar leven zich altijd afgespeeld in en
rond de boerderij.
Na een huwelijk van 49 jaar overleed haar Arie op
16 mei 2001.
Een groot
verdriet voor haar is later ook geweest het
overlijden geweest van haar zoon Arie in juli
2014.
Alie Roos - Kempenaar is haar leven lang lid
geweest van de Nederlandse Hervormde kerk, die
in 2004 opging in de Protestantse Kerk in
Nederland. Zij deed ook belijdenis van het geloof,
in 1951. Aan de muur van de woonkamer hing de
tekst die zij die dag meekreeg, een woord uit het
laatste Bijbelboek Openbaring, Openbaring 3:11b:
‘Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon
neme…’ Een bemoediging om het geloof in
Christus vast te (blijven) houden.
Ik heb haar beleefd een vriendelijke en rustige
vrouw, de laatste keer was dat kort na haar 90ste
verjaardag. Ook dat bezoek sloten wij met een
gebed om Gods zegen en geleide af. Zij was een
gelovige vrouw, maar sprak er niet zo gemakkelijk
over, ze had ook de nodige aarzelingen en vragen.
Boven haar rouwkaart stonden de woorden: ‘Heer
neem mij in liefde aan’.
Na een kort ziekbed is zij op vrijdag 9 juni jl. in
het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda overleden.
Het afscheid heeft plaatsgevonden woensdag 14
juni in en bijeenkomst in familiekring in de
Dorpskerk te Leimuiden. Omdat ik op vakantie
was, heeft ds. John Vrijhof, predikant van de
Protestantse
gemeente
Rijssenhout
de
bijeenkomst geleid. Hij hield een overweging
n.a.v. Psalm 23. In deze bijeenkomst haalden
verschillende
kinderen
en
klein-kinderen
herinneringen op aan wie zij voor hen was. ‘Een
doorzetter, ze zat niet bij de pakken neer’ zei een
zoon. ‘Een lieve en zorgzame oma’, vertelde een
kleinkind. Zo was er dankbaarheid voor alle zorg
en goeds in haar leven. Moge de HERE haar gezin
verder geleiden en dragen in zijn trouw.
ds. Verschoof

In memoriam Aaltje Schreuder - Lok
Op zondag 6 augustus jl. is in de leeftijd van 92
jaar overleden Aaltje - Alie - Schreuder - Lok van
de Peppelhof 20.
Aaltje Lok werd geboren op 6 januari 1925 bij
Tolhuissluis, in die dagen nog gemeente
Leimuiden. Zij groeide op in een flink gezin van in
totaal 8 kinderen. In de oorlogsjaren was Rinus
Schreuder, afkomstig uit Rotterdam, in het
ouderlijk huis ondergedoken en zo hebben Alie en
Rinus elkaar ontmoet. Op 5 december 1945 zijn zij
met elkaar in het huwelijk getreden. Na een jaar
Rotterdam kwamen zij weer terug, met hun
eerste dochtertje Agnes, en hebben enkele jaren
ingewoond haar ouders in het ouderlijk huis. Daar
werd hun tweede dochtertje geboren, Jannie.
Daarna werd het 20 jaar Amsterdam, en daarna 40
jaar Rijnsaterwoude. In 2009 zijn zij, gelukkig
toen nog samen, in de Peppelhof gekomen.
Helaas heeft die tijd van samen in de Peppelhof
maar kort geduurd: haar man Rinus overleed
februari 2010, en daarna is de weg voor haar
zonder haar Rinus verder gegaan.
De laatste periode van haar leven ging het met
haar gezondheid geleidelijk achteruit, maar fijn
dat zij dankzij de zorg van haar kinderen en
anderen om haar heen toch tot het einde toe thuis
heeft kunnen blijven wonen. Ook ging zij vanaf
september vorig jaar met plezier twee dagen per
week naar ‘De Boerderij’ in Nieuw Vennep.
Aaltje Lok werd als klein kind gedoopt in de
toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en deed
later ook belijdenis van het geloof in Christus. Dat
geloof gaf haar houvast en vanuit dat geloof
leefde zij ook mee met onze kerkelijke gemeente.
Zij kwam graag bij de maaltijden in ‘De
Ontmoeting’, en ook naar de aansluitende bid- en
dankstond-vieringen en het Kerstfeest.
Ik werd altijd vriendelijk en gastvrij ontvangen als
ik haar rond haar verjaardag bezocht - en zij vond
het ook altijd mooi als er afgesloten werd met een
gebed, om Gods nabijheid en hulp voor het
nieuwe levensjaar. Zo mocht zij haar weg met alle
ups en downs, gaan in geloof in de Heer.
Toen wij enkele dagen vóór de afscheidsdienst
spraken over haar leven vertelden haar dochters
over een goede jeugd thuis, dat zij het er altijd
goed hadden gehad: ‘Een zorgzame moeder, die
er altijd was als je haar nodig had.’ Een moeder
ook, die in een tijd van schaarste die er nog heel
wat jaren na de oorlog bleef, zélf allerlei kleding
maakte voor haar gezin.
Ook was zij tot op hoge leeftijd actief betrokken
bij maatschappelijke activiteiten zoals bv. het
Rode
Kruis,
het
Reumafonds,
de
vrouwenvereniging Valerijn.
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Bij het afscheid in het crematorium- en
uitvaartcentrum Nieuw Vennep hebben wij mogen
luisteren naar de woorden van Psalm 23 en naar
de woorden van onze Heer zelf, die als goede
Herder zijn leven heeft gegeven voor zijn
schapen. Moge Hij haar haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen geleiden op zijn wegen van
goedheid en zegen.
ds. Verschoof
In memoriam Gerritje Zijlstra -Vink
Op dinsdagochtend 15 augustus jl. waren wij in de
Dorpskerk in Leimuiden bijeen om afscheid te
nemen van Gerrie Zijlstra - Vink van de
Lijsterbeslaan 33. Zij overleed donderdag 10
augustus jl., na een lange ziekteperiode, in de
leeftijd van 78 jaar.
Gerritje Vink zag het levenslicht op 2 april 1939 in
Bleiswijk en groeide op in het dichtbij gelegen
Bergschenhoek, samen met haar 2 broers en 5
zussen. Zij ontmoette Jaap Zijlstra uit Rijnsburg,
en op 14 mei 1958 traden zij in de Hervormde
kerk van Bergschenhoek in het huwelijk. Zij
kregen toen als trouwpsalm mee Psalm 121.
Het is het begin geworden van een lang en goed
leven samen, een eenvoudig leven van eerlijk,
hard werk.
Door het werk van Jaap als arbeider bij de boer
volgden er heel wat verhuizingen: want na verloop
van een paar jaar stopte de boer, of de zoon nam
de boerderij over en moesten zij dan de
dienstwoning verlaten, en er was ook de
verdergaande mechanisatie in de landbouw.
Zo werd het na het trouwen eerst Oegstgeest, en
daarna volgden in de loop hun huwelijk nog:
Bleiswijk,
Heerhugowaard,
de
Beemster,
Zevenhuizen, en uiteindelijk, in 1977 bij boer
Gerard de Bruyn aan de Herenweg. Uiteindelijk
werd het 1991 de Lijsterbeslaan. Daar hebben zij
nog heel wat mooie jaren samen mogen beleven.
In oktober 2015 bleek dat Gerrie ernstig ziek was.
Er volgde een operatie, chemokuren, weer een
operatie, weer kuren, maar uiteindelijk bleek dat
er geen genezing meer mogelijk was. Zo is zij 10
augustus jl. heengegaan.
Haar man Jaap gedenkt haar als een goede en
zorgzame echtgenote, volgend jaar mei zouden zij
60 jaar getrouwd zijn geweest.
En de kinderen vertelden: een zorgzame, goede,
lieve moeder, en ook: ze was recht door zee, ‘er
waren weinig zijpaden’.
Ik heb persoonlijk Gerrie Zijlstra – Vink beleefd als
vrouw, die van haar hart geen moordkuil maakte.
Dat leidde af en toe tot boeiende gesprekken, ook
over hoe zij onze kerkelijke gemeente beleefde.
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Zij was ook een flinke, moedige vrouw, ook de
periode van haar ziekte. Ook in die periode ging
zij haar weg echt in geloof. Zij was er open in:
over haar strijd, maar ook over het vertrouwen
dat haar leven in de hand van de Heer was. ‘God
belooft ons geen kalme reis, maar wel een
behouden aankomst’ - die tekst boven haar
rouwkaart had zij zelf uitgekozen, dat was haar
gelovige houvast. Jaren was zij ook betrokken bij
en bestuurslid van de vrouwenbond Passage, en
ook waren ook bij haar afscheid vele leven van
Passage gekomen, wat mooi.
Bij haar afscheid in de kerk hebben wij geluisterd
naar de woorden van de trouwpsalm van Jaap en
Gerrie, over de HERE, de God van Israël, die onze
Bewaarder wil zijn voor tijd en eeuwigheid. Moge
Hij Jaap bewaren en nabij zijn nu hij zonder
Gerrie verder moet, en moge de Bewaarder van
Israël ook Gerrie’s kinderen en kleinkinderen
geleiden en bewaren. Zo zij de nagedachtenis aan
Gerrie Zijlstra - Vink tot zegen.
ds Verschoof

Bijbelleesrooster
Week 34
zo
ma
di
wo
do
vr
za

20 t/m 26 augustus
1 Samuel 28
1 Samuel 29
1 Samuel 30
1 Samuel 31
2 Samuel 1
2 Samuel 2
2 Samuel 3

2017
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas

Week 35
zo
ma
di
wo
do
vr
za

27 augustus t/m 2 september 2017
2 Samuel 4
Lucas 12:49-59
2 Samuel 5
Lucas 13:1-17
2 Samuel 6
Lucas 13:18-35
2 Samuel 7
Lucas 14:1-11
2 Samuel 8
Lucas 14:12-24
2 Samuel 9
Lucas 14:25-35
2 Samuel 11
Lucas 15:1-10

Week 36
ma
di
wo
do
vr
za

3
2
2
2
2
2
2

t/m 9 september 2017
Samuël 12
Lucas
Samuël 13
Lucas
Samuël 14
Lucas
Samuël 15
Lucas
Samuël 16
Lucas
Samuël 17
Lucas

11:1-13
11:14-28
11:29-36
11:37-54
12:1-12
12:13-34
12:35-48

15:11-32
16:1-9
16:10-18
16:19-31
17:1-10
17:11-19
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Week 37
zo
ma
di
wo
do
vr
za
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10 t/m 16 september 2017
2 Samuël 18
Lucas
2 Samuël 19
Lucas
2 Samuël20
Lucas
2 Samuël 21
Lucas
2 Samuël 22
Lucas
2 Samuël 23
Lucas
2 Samuël 24
Lucas

17:20-37
18:1-8
18:9-17
18:18-30
18:31-43
19:1-27
19:28-48

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Kerkenraad
Start nieuw kerkelijk seizoen
Het is bijna eind augustus en de zomervakantie
voor de scholen is voorbij. De kerk gaat gelukkig
altijd door, maar in de zomer is het wel iets
rustiger voor onder andere de kerkenraadsleden.
Dat maakte dat mijn start als voorzitter snel
gevolgd werd door een relatief rustige periode. Nu
staat alles weer op het punt van beginnen en wil
ik met u terugkijken en vooruit blikken.
14 mei jl. mocht ik bevestigd worden tot
ouderling in de Dorpskerk. Als “inwerk periode”
heb ik ervoor gekozen om gelijk na de bevestiging
diverse gesprekken te voeren en zoveel mogelijk
vergaderingen van kerkelijke commissies bij te
wonen. Op die manier heb ik kennis kunnen
maken cq. bij kunnen praten met velen en mij
een beeld kunnen vormen wat verwachtingen zijn
van de kerkenraad, van mij als voorzitter en wat
er speelt aan onderwerpen in de gemeente.
Enkele punten die ik heb genoteerd zijn:
• We mogen als PG Leimuiden dankbaar zijn
voor zoveel betrokken mensen in en
rondom onze gemeente.
• De gemeente is ‘breed samengesteld’,
maar jongeren tot 35/40 jaar oud zijn
ondervertegenwoordigd en dat laatste
baart velen zorgen.
• Het jeugd- en jongerenwerk wordt actief
aangestuurd en begeleid en met de
Kliederkerk is een mooi initiatief opgezet.
• De Dorpskerk en Ontmoeting zijn prachtig,
praktisch en piekfijn in orde, daarmee
geven we bovendien actief invulling aan
‘gemeente zijn’ in het dorp.
• Onze Diaconie mag en kan met haar
vermogen van betekenis zijn voor onze
naasten: lokaal, in Nederland en zelfs
wereldwijd.
Wat de toekomst brenge moge, is ons niet
bekend. We zien de wereld om ons heen continu
veranderen. De landelijke kerk heeft een notitie

geschreven: “KERK 2025: Waar een Woord is, is
een weg”. Een belangrijke vraag daarin is: “wat is
plaatselijk nodig om gemeente te zijn?” Daarnaast
lijkt er een ontwikkeling gaande richting meer
regionaal georganiseerde gemeenten. Vanuit alle
Protestantse Gemeenten in onze burgerlijke
gemeente Kaag en Braassem is er een werkgroep
die zich daarmee bezig houdt.
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze
eigen gemeente? Welke keuzen moeten en kunnen
wij maken? Welke prioriteiten moeten we als
kerkenraad stellen? Zaterdag 23 september
houden we een bezinningsdag als kerkenraad
onder andere over deze vraagstukken. Vanaf deze
plaats in Op Weg en tijdens gemeenteavonden
houden we u natuurlijk op de hoogte. Mocht u
spontaan ideeën of suggesties hebben dan zijn die
altijd welkom bij de kerkenraadsleden.
Waar we als gemeente en kerkenraad altijd op
mogen vertrouwen, ook in het nieuwe kerkelijke
seizoen, is God’s nabijheid. In het Nieuwe
Liedboek 416 vers 1 wordt dit prachtig als volgt
verwoord:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
André Lorier
voorzitter kerkenraad
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Berichten van de Diaconie
Bloemengroet
De afgelopen weken gingen de bloemen als groet
van de gemeente naar:
9 juli Familie Siegel, Kloofpad 96
16 juli Bert v.d. Burg, Nieuwveens Jaagpad 12,
Nieuwveen
23 juli Joke Kroon, Wilgenlaan 52
30 juli Bas Kanters, R. van Rijnsingel 164,
Roelofarendsveen
6 augustus Marja van Gaalen, Ilpendam
13 augustus Cor en Jannie Eveleens, Verlaat 21
Uit onze vergadering
Op 15 augustus heeft de diaconie vergaderd. De
zomerperiode is altijd wat rustiger, zodat we
voldoende tijd hadden om bijzonderheden uit de
binnengekomen post door te nemen en financiële
zaken af te stemmen. Er wordt alweer aan de
begroting voor volgend jaar gewerkt en nagedacht
over
het
collecterooster
2018.
De
zomergroetenactie is ook dit jaar weer positief
verlopen en wordt volgend jaar weer gehouden.
Bericht van Stichting Mensenkinderen
Van de Stichting Mensenkinderen kregen we
bericht over de 15.000 voedselpakketten voor
bejaarden in o.a. Moldavië. De diaconie heeft dit
project ook ondersteund. Elk jaar ontvangt
Mensenkinderen medio maart vanuit o.a. Moldavië
foto’s van de voedselpakkettenactie met
tientallen verhalen van vrijwilligers en hun
belevenissen. Elk jaar is men onder de indruk van
hoe de mensen, die elke maand een
voedselpakket ontvangen, de vier wintermaanden
moeten doorkomen. Het is een kostbaar en
gewaardeerd
geschenk.
Daarom
namens
Mensenkinderen: bedankt voor de betrokkenheid
en steun en moge God u zegenen.
Collecte 27 augustus Evangelisatiewerk
Op
twee
zondagen
hebben
verschillende
Dabarteams zich voorgesteld tijdens de dienst in
de Dorpskerk. Deze jongeren werken met kinderen
op de camping de Drecht en vertellen hen over
God en over Jezus. Ook zijn er in de zomerperiode
weer campingdiensten georganiseerd. Met uw
bijdrage steunt u dit werk.
Collecte 3 september Stichting de Vrolijkheid
De avondmaalscollecte is bestemd voor de
Vrolijkheid. Deze stichting verzorgt kunstzinnige
en creatieve activiteiten voor en met kinderen en
jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Op
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structurele wijze creëert men een veilige
omgeving waarin kinderen weer kind kunnen zijn,
positieve ervaringen op kunnen doen en hun
talenten kunnen ontwikkelen. Deze activiteiten
dragen bij aan de veerkracht van de kinderen die
noodgedwongen in een AZC wonen.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Bericht van de Penningmeester
Ontvangen gift
Het College van Kerkrentmeesters ontving, via
Wilma de Quaasteniet, een gift van € 10, bestemd
voor de onze kerkgemeente. Namens de
kerkrentmeesters onze hartelijke dank daarvoor!
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet
(penningmeester CvK)
Missionair nieuws
Nieuw
programmaboekje
2017-2018
Lieve mensen, het nieuwe programmaboekje ligt
bij de drukker. De proefdruk zag er met dank aan
vormgever Thom Janssen weer prachtig fris en
kleurig uit. Ook met dank aan de foto’s van met
name Eli Hogendoorn en de aangeleverde
informatie van gemeenteleden. Het is voor de 5e
keer een mooi ‘visitekaartje’ geworden van wat er
allemaal in de Dorpskerk en Ontmoeting aan
opbouwende en ondersteunende activiteiten
aangeboden wordt. De laatste belangrijke stap die
gemaakt moet worden is de verspreiding. Zonder
huis-aan-huis verspreiding weten de meeste
mensen in Leimuiden/Rijnsaterwoude niet wat er
het
jaar
zoal
gaande
is
in
de
Ontmoeting/Dorpskerk.
Dé
missionaire peiler van de PGLeimuiden is dat we
een gastvrije gemeente in en voor het dorp zijn,
levend vanuit de Bron van het christelijk geloof.
Vanuit deze inspiratie hopen we dat de
verspreiders voor de Startzondag de boekjes bij
iedereen willen bezorgen. Als je voor de
Startzondag
nog
niets
ontvangen hebt? Laat het
graag
even
weten
(pverschoof@filternet.nl
of bellen kan ook: 701081.
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Op de valreep voor wie Op Weg vóór zaterdag 26
ontvangen:
Voor de komende excursie dag ‘Religieus
Erfgoed’ op zaterdag 26 augustus zijn er nog een
paar plaatsen vrij! De touringcar vertrekt om 9.30
uur vanaf de Ontmoeting naar Epe en Elburg.
We bezoeken eerst de Schaapskooi en bloeiende
heide bij Epe. Daarna een warme lunch bij de
Ossenstal (in de bossen rondom Epe) waarna we
naar Elburg rijden voor een rondleiding in de
synagoge/sjoel van Elburg. Er is ook een mooie
quilt expositie van een joodse kunstenares.
Tenslotte is er nog ruim voldoende gelegenheid
om zelfstandig Elburg te verkennen. Om 17.00 uur
gaat de bus terug. Je kunt nog mee! Opgeven bij
Petra, 0172 701081 (kosten 40 euro).
Op zondag 1 oktober (Israëlzondag) wordt er
van 13.30 tot 15.00 uur een presentatie
gehouden over de nieuwe groepsreis naar Israël.
Groepsreis 2018: Israël. Het land waar de Bijbel
gaat leven...
Volgend voorjaar hoopt de staat
Israël haar 70 jarig bestaan te
vieren. Een unicum voor het
land als je teruggaat in de
geschiedenis voor en na het
ontstaan. Naast het in Leimuiden lopende 2-jarig
Bijbelleesproject en de gezongen Passieprojecten
is het voor ons een extra aanleiding om tijdens
het jubileumjaar 2018 van 8 t/m 16 mei een 9daagse groepsreis te organiseren.
De 9-daagse rondreis beloofd een boeiende mix
van natuur, cultuur en religie te worden. Langs de
hoogtepunten van Israël gaan we op zoek naar de
oorsprong van de Bijbel. De reis begint in de
plaats waar Jezus is opgegroeid. De plaats
waarvan Natanaël zei: “Kan er iets goeds komen
uit Nazareth? We bezoeken onder meer de Basiliek
van de Aankondiging, die is gebouwd op de plaats
waar de engel Gabriël aan Maria verscheen. Ook
lopen we een stukje van de Gospeltrail. Dit pad
beginnen we bij de berg Kedumim, iets ten zuiden
van Nazareth, waar een woedende menigte Jezus
vanaf wilde gooien na een preek in de synagoge.
De plaats Kana wordt bezocht waar Jezus tijdens
een bruiloft water in wijn veranderde. De route
wordt vervolgd over mooie heuvels en door groene
bossen richting het Noorden om later weer af te
zakken naar de omgeving van het Meer van
Galilea. Daar woonde Jezus, sloten zijn leerlingen
zich bij hem aan en hield hij zijn eerste preken.
We gaan natuurlijk ook naar Jeruzalem. We
treden in de voetsporen van Jezus. We wandelen
over de Olijfberg met de eeuwenoude olijfbomen
en de tuin Getsemané aan de voet van deze berg,
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waar Jezus bad in de nacht voor zijn kruisiging.
We lopen over de Via Dolorosa, waar Jezus zijn
laatste tocht liep, waar je onder meer een bezoek
brengt aan de Klaagmuur, de Grafkerk en de
Graftuin. Tot slot rijden we via de grotten van
Engedi, waar het Bijbelse verhaal van David en
Saul zich afspeelde, de Dode Zee en het enorme
fort van Herodes, ‘Massada’, naar het mooie
havenstadje Jaffo aan de Middellandse Zee.
Ontdek Israël in de schoonheid van de natuur, de
rijke cultuur en de diep gewortelde religie op
deze 9-daagse rondreis door Israël. Laat je
verrassen door het rijke en gevarieerde landschap
en klimaat in dit kleine land, dat je per auto in 6
uur kunt doorkruisen!
Namens de reisleiding, ds. Jelis en Petra
Verschoof, van harte welkom en een hartelijke
groet!
Voor
meer
info:
mail
of
bel:
pverschoof@filternet.nl. Tel. 0172 701081.
P.S. Voorafgaand is er vanaf 11.00 uur voor de
Maltagroep een reünie in de Ontmoeting.
Eerste filmavond donderdag 26 oktober

‘Hier ben ik’ is de titel van een documentaire over
de protestantse gemeente Bloemendaal en ds. Ad
van Nieuwpoort. De documentaire draait op dit
moment in allerlei bioscopen in Nederland. In het
najaar draaien wij de film op 26 oktober in de
Ontmoeting. In de documentaire maken we kennis
met de predikant en met een aantal
gemeenteleden. We krijgen een inkijkje in hun
leven. Ze delen hun leven met ons. De buitenkant
van Bloemendaal is daarbij uiteindelijk niet van
belang. De thema’s die aan de orde komen zijn
algemeen menselijk: relaties, spanningen op het
werk, de stress van onze samenleving.
De documentaire nodigt uit tot een boeiend
nagesprek. Aanvang 19.45 á 5 euro entree (incl.
consumpties).
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BOEKSPOT
Vanaf de Startzondag start de BOEKSPOT met een
geheel
nieuwe
collectie
boeken
en
cadeauartikelen. Om naar uit te zien! Iedere
woensdagmorgen van 10-11.30 en om de week op
zondag geopend.
Nieuws van de Protestantse Kerk Nederland:
De vierde missionaire ronde met als thema ‘Deel
je leven’ op 2 oktober in de Maranathakerk te
Alphen aan de Rijn voor alle belangstellenden.
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Vragen die steeds aan de orde kwamen in
missionaire rondes en in dit boek worden
uitgediept. Ieder hoofdstuk is voorzien van
gespreksvragen. Het boek is gericht op
predikanten, maar wordt zeker ook gelezen door
geïnteresseerde gemeenteleden. In de loop van
het
komende
jaar
verschijnt
in
het
Ouderlingenblad een aantal artikelen waarin de
hoofdstukken ingekort worden weergegeven. Het
boek is te bestellen via de webwinkel van de
Protestantse
Kerk:
https://webwinkel.pkn.nl/back-to-basics-7vragen-rond-missionair-kerk-zijn/1211-0002.

Overige berichten

De nadruk in missionair werk ligt op relaties, niet
op activiteiten. Hoe deel ik mijn leven met
mensen in mijn omgeving? Hoe komt mijn geloof
daarin mee? U krijgt materiaal mee voor gesprek
bij een maaltijd en een informatief boekje over
‘Kerkzijn met twintigers’. Na de zomer zijn er nog
vijf bijeenkomsten van de 4e ronde. Eén daarvan
vindt plaats in de Maranathakerk, Raadhuisstraat
82-84 Hoek Jongkindt Coninckstraat 2b te Alphen
aan den Rijn. U kunt vanaf 19:00 binnenlopen, de
avondbijeenkomst duurt van 19:30 - 21:30. De
toegang is gratis en opgeven van tevoren is niet
nodig.
Boekentip van de PKN: ‘Back to basics’, zeven
cruciale vragen rond missionair kerkzijn voor
iedereen die geïnteresseerd is in kernvragen
rondom de missionaire gemeente.

Gebedssamenkomst
Op vrijdag 1 september komen wij weer bij elkaar
om onze zorgen,vreugde en dankbaarheid met
elkaar te delen,tot God te bidden,en te danken
voor
alles
wat
we
mogen
ontvangen.
Hierbij willen we iedereen die dat wil,uitnodigen
om
met
ons
mee
te
bidden.
Ook als u denkt,ik weet niets te zeggen,kunt u ook
in
stilte
met
ons
mee
bidden.
Iedereen
is
welkom.
U/jij komt toch ook?. We beginnen om 19.30 uur
in de ontmoeting.
Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet

Gezamenlijke maaltijd donderdag 7 september
om 18.00 uur
Na een zomerstop zal er donderdag 7 september
weer een gezamenlijke maaltijd plaatsvinden in
De Ontmoeting.
De maaltijd begint om 18.00 uur en vanaf 17.45
uur is iedereen die een hapje mee
wil eten van harte welkom.
De bijdrage voor de maaltijd
bedraagt €5,Aanmelden voor de maaltijd kan
bij Jeannette Meijer tel.507551
en Agnes Hogenboom, tel. 509633
Zou u dit vòòr maandagavond 4
september willen doen?

Nynke Dijkstra en Sake Stoppels schreven het boek
‘Back to basics’. Het behandelt zeven kernvragen
rond de missionaire gemeente.

Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer
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Open Monumentendag 2017: zaterdag 9
september a.s.
U bent op deze dag van harte welkom in de
Dorpskerk !
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur is de kerk open
voor iedereen die geïnteresseerd is in de
geschiedenis van het monument. De geschiedenis
van de kerk, met foto’s, wordt gedurende de
gehele dag gebeamerd. De Dorpskerk is één van
de vele monumenten in Kaag en Braassem die hun
deur opent voor bezoek. Op de website
>rondomkaagenbraassem< staat informatie over
al deze monumenten . Op de landelijke site van
>Open Monumentendag< vindt u alle informatie
over de opengestelde monumenten in heel
Nederland.
Het boekje met informatie en de geschiedenis van
“De Dorpskerk te Leimuiden” staat op de website
van de kerk: www.pgleimuiden,
onder
“gebouwen”. Het is ook verkrijgbaar tijdens de
openstelling.
Het thema dit jaar is “Boeren,Burgers en
Buitenlui”.
Bert Tijselink
Startzondag 17 september
Met als thema OPEN HUIS.
Op zondag 17 september houden we onze
jaarlijkse startzondag. De commissie heeft in
twee
bijeenkomsten
een
programma
samengesteld. Gezien de ervaringen van vorig jaar
wordt hier op voortgeborduurd. Om 9.30 uur
beginnen we met ‘koffie en ontmoeting’ en om
10.00 volgen 4 verschillende workshops: Open
huis met ontmoeting: puzzeltocht voor alle
leeftijden, Open huis met gesprek: Deelname aan
een opbouwend gesprek, Open huis van geloof:
bijbelse verdieping en Open huis van muziek:
instuderen van een lied. Om 11.00 gevolgd door
een korte gezamenlijke viering. De dienst eindigt
met een drankje en een hapje in de Ontmoeting.
Namens de Commissie,
Johan Schuuring
BARBECUE 2017
Het is een goede gewoonte geworden dat we
jaarlijks een barbecue houden.
Ook dit jaar is het zeker weer de bedoeling.
Daarom nodigt de kerkenraad iedereen van harte
uit voor de BARBECUE en wel op zaterdag
23 september vanaf 17.00 uur in de grote zaal van
De Ontmoeting.

De melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is,
kunt u een gift doen voor de onkosten.
Aad en Tiny Treur is weer bereid gevonden om de
organisatie te coördineren, en bij haar kunt u zich
ook aanmelden. Via telefoon 0172-509852 of per
mail: atreur@planet.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 18 september.
Let u wel even op de aanvangstijd: we willen om
17.00 uur beginnen met een welkomstdrankje en
om 17.30 uur gaat het vlees op de grill.
Bericht Bas Kanters
Beste kerkgenoten,
Toen ik op 30 juli via internet de kerkdienst
beluisterde, hoorde ik dat de bloemen als groet
van de kerkelijk gemeente naar Bas Kanters
gebracht moesten worden , de vraag wie dat wilde
doen,daar was belangstelling voor, vond ik goed
om te horen, gaf het gevoel, van elkaar te missen
,dat doe ik zeker .
De zorg die ik al heb is weer uitgebreid , en wordt
het voor mij toch moeilijker, om de kerkdiensten
en het gezellige koffie drinken op woensdag bij te
wonen.
Daarom wil ik de mensen graag uitnodigen , om
bij mij een bakje te komen doen, kan zonder
bloemen, wel graag ‘s middags de ochtend is voor
de zorg .
Wel graag een telefoontje vooraf, jammer als ik
er niet zou zijn .
Een heel hartelijke groet van Bas Kanters
Rembrandt v. Rijnsingel 164 Goherweide
2371 RJ Roelofarendsveen
Tel . 071 3316440 (in het Gemeentegidsje staat
nog mijn nr. uit leimuiden)
Rommelmarkt
Enkele weken terug kreeg ik van een gemeentelid
een fiets, een tandem. Op de rommelmarkt krijg
je daar niet erg veel voor. Dus heb ik de expert
Bert de Vos gebeld. Die heeft hem via Marktplaats
verkocht. Voor de mooie prijs van € 90,00. Twee
jongens uit Rotterdam zijn woensdagmorgen met
de trein naar Leimuiden gekomen en op de fiets
naar Rotterdam gereden. Alvorens in de
Ontmoeting nog een kopje koffie te hebben
gedronken. Ze zijn er goed aan gekomen, maar
met zadelpijn. Ze hebben de fiets gekocht voor
een vriend die gaat trouwen en dat wil gaan doen
op een tandem.
Het leek me leuk om het op deze manier aan u
kenbaar te maken.
Joost Boot
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Song of Joy start repetities
Met ingang van dinsdag 29 augustus start het
Interkerkelijk koor Song of Joy haar wekelijkse
repetities in kerkelijk centrum De Spil aan de
Bilderdammerweg. Elke dinsdagavond van 20.00
tot 22.00 uur wordt hier geoefend op bekende en
soms minder bekende liederen die doorgaans
vierstemmig worden gezongen.
Houdt u van zingen en bent u op zoek naar een
(nieuw) koor, komt u dan gerust eens langs om
kennis te maken en een deel van de repetities
mee te maken. U zult de gezelligheid ervaren,
maar ook het serieus oefenen op de partijen
onder de bezielende leiding van onze dirigent
Hilbert Kamphuis en onze pianist Jan Siikema.
Song of Joy treedt diverse keren per jaar op in
kerkdiensten
in
Aalsmeer/Kudelstaart
en
omgeving. Daarnaast organiseert zij zelf of in
samenwerking met een ander koor enkele malen
per jaar een concert. Het koor begint vroeg met
de repetities omdat er in oktober zowel de
medewerking aan een kerkdienst in Kudelstaart op
het programma staat als een concert in
Rijnsaterwoude. Voor nadere informatie en vragen
over een eventueel lidmaatschap of over het
meewerken aan een kerkdienst kunt u contact
opnemen met de secretaris van het koor, dhr.
Jaap Overbeek, bereikbaar op tel: 0622507107.

Uit de omgeving
Viering Vredesweek 2017
Op DV vrijdag 22 september as. om 19.30 u. is er
in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een viering
in het teken van de Vredesweek. Het landelijke
thema dit jaar is ‘De kracht van verbeelding’. Wat
lijkt de vrede in onze wereld zo ver weg en wat is
het belangrijk elkaar toch te bemoedigen de
vrede te blijven zoeken, en je er voor in te zetten
in woord en daad en gebed. De voorgangers in
deze dienst zijn ds. Mariska Kloppenburg
(Rijnsaterwoude)
en
ds.
Jelis
Verschoof
(Leimuiden). Cock Zwaan speelt orgel en het
kinderkoor van de St. Jan de Doper olv Marina van
Dam zal een aantal liederen voor ons zingen. Wij
verheugen ons daarop, en u / jij bent van harte
welkom!

Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
27 aug.

mw. J. Meijer-Sentel, Molenkade 3a,
2451 AZ Leimuiden

29 aug.

mw. C.H.J. Kramer-Dol, dr.
Stapenseastraat 19, 2451 AC
Leimuiden

31 aug.

mw. B.J. Verhorst-Ouwerkerk,
Kastanjelaan 21, 2451 BW Leimuiden

1 sep.

mw. W.H. Voorbij-van Dijk, Parkzicht
1a, 2441 DP Nieuwveen

4 sep.

mw. M.A. van Vliet-Bon, Ieplaan 29,
2451 BS Leimuiden

Agenda

1 sept.
7 sept.
9 sept.
17 sept.
23 sept.

Gebedssamenkomst
19.30 De Ontmoeting
Gezamenlijke maaltijd
18.00 De Ontmoeting
Aanmelden voor 4 september
Open monumentendag
10.00- 16.00 Dorpskerk
Startzondag
Barbecue
Vanaf 17.00 in De Ontmoeting
Aanmelden tot 18 september
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Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Overgekomen
Vanuit de Parochie St. Jan de Doper: Dhr. L.
Hogenboom, Oostban 7
Ingekomen
vanuit Rijnsaterwoude: dhr en mw. ten BrinkDonker, Meerewijck 94
Overleden
6 augustus
mw. Aaltje Schreuder-Lok,
Peppelhof 20 in de leeftijd van 92 jaar
10 augustus mw. Gerrie Zijlstra-Vink,
Lijsterbeslaan 33 in de leeftijd van 78 jaar

Toen Jezus zei: 'Volg mij', bedoelde Hij niet
'Kunt u mij nog volgen'.
(Uit 95 Speldenprikken, een uitgave van de PKN in
samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Mutaties
Verhuisd
Hr. J. van der Meij, van Drechtlaan 37 naar
Kloofpad 69
Manouk van Emmerik, van Lijsterbeslaan 37 naar
Dennenlaan 4

Vertrokken
Charlotte Brussen van Rietlanden 50 naar Alphen
a/d Rijn
Annelinde Buikema, van Rietlanden 40 naar
Mortsel (Belgie)

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

Andre Lorier (voorzitter) tel 06-23332710, 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

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
dinsdagavond.
Bezorging Joke Rietdijk (509427)
Kopij\Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

tot 19.00 uur op

Op Weg 364

blad 13 van 13

Bijlage

OPEN HUIS
Thema van de Startzondag van de

iedereen, trouwe kerkganger of niet, lid of geen lid,
is van harte welkom
op zondag 17 september
9.30 uur: koffie en ontmoeting
10.00 uur: welkom en liturgisch moment
10.15 uur: start workshops
- Open huis met ontmoeting: puzzeltocht voor alle leeftijden
- Open huis met gesprek: een opbouwend gesprek
- Open huis van geloof: bijbelse verdieping
- Open huis van muziek: instuderen van een lied
- Open huis creatief: kaarten maken

11.00 uur: afsluiting met korte gezamenlijke viering

