Op Weg
Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Een Open Huis
Wat houd ik van uw huis,
Heer van de hemels legers,
ja liever één dag dicht bij U,
dan duizend dagen zonder U.
Heer van de hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Psalm 84 uit ‘Psalmen voor Nu’
Zaterdag 9 september jl. zag ik in de
Kerklaan bij een huis dat te koop stond een
groot bord: ‘Open Huis’.
De eigenaar had de tuin feestelijk versierd
met kleurige ballonnen.
Het trok meteen de aandacht en nodigde uit
eens te komen kijken.
Ja, wat een verschil is het of een huis er
zomaar staat, zomaar ‘gewoon’ te koop
staat, mensen die er aan voorbijgaan - óf dat
een huis een ‘Open Huis’ is, uitnodigend en
aantrekkelijk!
Ik denk zomaar dat er die dag heel wat
mensen in dat ‘Open Huis’ zijn komen
kijken: ‘Is dit huis misschien niet wat voor
ons?’
De startzondag van onze kerkelijke
gemeente dit jaar op zondag 17 september
jl. had ook als thema ‘Een Open Huis’.
Dit thema was aangereikt door onze
landelijke Protestantse Kerk in Nederland.
Allereest denk ik bij ‘een open huis’ aan het
open huis van God voor ons. Voor iedereen
die Hem zoekt. De psalmist van Psalm 84
zingt daarvan, hij weet: bij de Heer, de God
van Israël, mag ik wonen, bij Hem ben ik
veilig en geborgen, in tijd en eeuwigheid.
Dat open huis is er ook voor jou, je bent
welkom bij de Heer, ‘wonen bij U is een
zegen!’ zingt de psalmist. Gods Huis, Gods
hart staat open voor jou, in Jezus, zijn Zoon.
In de tweede plaats: is omgekeerd ons hart
ook ‘een open huis’ voor de Heer?
Stel je je open voor het geloof, voor het
Woord van de Heer? Luister je naar de ‘stille
stem in je hart’ (Gezang 463:5), de stem van
de Heilige Geest?
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Of laat je je beïnvloeden, meezuigen door
de seculiere geest die waait door onze
dagen? De psalmist van Psalm 84 zingt in
ieder geval: ‘Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U’.
En in de derde plaats: proberen wij
persoonlijk als gelovige, proberen wij samen
als gemeente ook ‘een open huis’ te zijn
voor onze omgeving, voor ons dorp?
Weerspiegelen wij iets van de liefde, de
goedheid en de trouw van Jezus Christus in
onze levenshouding, onze daden en
woorden? Mogen zo ook anderen het
ontdekken: ‘Heer van de hemelse legers,
gelukkig ben ik nu ik vertrouwen mag op U.’
ds. Verschoof

Kerkdiensten
Zondag 24 september

1e zondag van de herfst

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KND

Ds. J. Verschoof
Clara de Ruiter
1e collecte: PKN Jeugdwerk
2e collecte: Erediensten
Marc Koning
Annemarie Pieterse

Er is koffiedrinken in kloostergang / de
Ontmoeting

Zondag 1 oktober
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KND

Ds. J. Verschoof
Jan Schoenmaker
1e collecte: PKN Kerk en Israel
2e collecte: Erediensten
Lennard Esveld
Elly van Emmerik

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting

Zondag 8 oktober
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. J. Verschoof
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Vanuit de pastorie,
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kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Na een mooie startzondag zondag 17 september
jl. wil ik u en jullie graag weer wat bijpraten over
wat er in onze gemeente speelt.

zware longontsteking. Maandag 18 september jl. is
hij weer thuisgekomen.
U en jullie allen sterkte en zo mogelijk goed
herstel toegewenst en bovenal het vertrouwen dat
de Here ons in zijn barmhartigheid dag aan dag
draagt, zoals er staat in Psalm 68:20.
In de afgelopen periode zijn ons twee
gemeenteleden ontvallen. Zoals al in Op Weg 365
vermeld is overleed maandag 4 september jl. br.
Pieter Vroonland Gzn uit het zorgcentrum
‘Overrhyn’ in Leiden. En op maandag 11
september jl. is overleden zr. Truus van Iperen de Heer (Hof van Alkemade Roelofarendsveen). Na
dit gemeentenieuws volgt van het beiden een ‘in
memoriam’.

Ik begin deze keer bij de zieken.
Jan van Vliet (Ieplaan 29) moest dinsdag 29
augustus jl. in het LUMC in Leiden aan zijn hart
worden geopereerd en heeft daar 4 omleidingen
gekregen. Na enkele dagen daar kon hij voor
verder herstel naar het Alrijne Ziekenhuis in
Leiderdorp. Woensdag 13 september jl. is Jan
thuisgekomen en het is fijn te horen dat het goed
gaat met de revalidatie.
Annie Terluin (Kloofpad 5a) verbleef na een
darmoperatie in het LUMC sinds zaterdag 2
september
jl.
voor
verder
herstel
in
Revalidatiecentrum ‘De Brug’ in Alphen aan den
Rijn, mar kon zaterdag 16 september jl. weer naar
huis.
Kees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen),
die in het LUMC geopereerd was aan een tumor in
zijn tong, moest daarna nog voor een periode van
33 dagen bestraald worden. Begin september is
die periode nu afgelopen. Wij hopen dat Kees nu
goed mag herstellen van deze lange en intensieve
bestralingsperiode.
Lydia van Gils (Rietlanden 89), bij wie borstkanker
is geconstateerd, is nu bezig met een langdurig
traject van 4 keer een chemobehandeling van drie
weken en daarna 12 keer een chemobehandeling
van een week. In principe zal daarna een operatie
volgen.
Marloes Buikema (Jacob Boekestraat 111, 2152 AG
Nieuw Vennep) is dinsdag 12 september jl. in het
LUMC geopereerd aan een bloedvat in de
hersenen. Het was een lange operatie van maar
liefst 8 uur, maar het mocht allemaal goed gaan
en Marloes kon vrijdag 15 september jl. bij haar
ouders Bob en Marieke aan de Beukenlaan
thuisgekomen voor verder herstel. Wij zijn
dankbaar dat alles zo mocht verlopen.
Anneke van Bruggen-Middag (Willem van der
Veldenweg 17) wordt woensdag 20 september as.
in het LUMC geopereerd aan een tumor in de
rechternier. Daarna zal in principe een periode
van bestraling of chemo volgen. Moge de operatie
goed slagen, sterkte en vertrouwen toegewenst.
Bertus van der Burg (Nieuwveens Jaagpad 12
Nieuwveen) moest maandag 11 september jl. in
het Alrijne Ziekenhuis worden opgenomen ivm een

Verhuisd
Jaap Zijlstra (Lijsterbeslaan 33) is 24 augustus jl.
verhuisd naar Woonservicecentrum Hussonshoek
kamer 205b (Van Woudeweg 2, 2481 XN
Woubrugge). Hij voelde zich daar al snel thuis en
wij zijn blij dat te horen. Jaap Zijlstra blijft lid
van onze gemeente en wij wensen hem daar een
heel goede tijd toe, denkend aan een lied dat
hem lief is, Gezang 293: ‘Wat de toekomst
brengen moge, mij geleidt des Heren hand’.
Startzondag 17 september jl.
De startzondag ligt weer achter ons. Het thema
voor deze startzondag dat onze Protestantse Kerk
in Nederland voor dit jaar had aangereikt was:
‘Een open huis’.
Zo’n startzondag is op zich in een paar uur weer
voorbij, maar wat is er niet van te voren aan
voorbereiding geïnvesteerd!
Ik wil graag iedereen van harte danken die bij de
voorbereiding en op de startzondag zelf hebben
meegedacht en meegewerkt.
Na een kort liturgisch moment waren er een
vijftal workshops: een puzzeltocht met een
inhoudelijke
vraag,
een
opbouwend
geloofsgesprek, een workshop over de eigenwaarde van het Oude Testament, twee mooie
liederen uit Iona die werden ingestudeerd, en een
creatieve workshop kaarten maken, waarvan de
kaarten naar status-houders in ons dorp zijn
gebracht.
Alle workshops werden enthousiast bezocht, de
viering daarna ook en ook bleven velen na voor
een gezellig hapje en een drankje.
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Mogen wij zo een goed en gezegend seizoen
tegemoet gaan en een open huis zijn voor onze
omgeving.
Huwelijksjubilea
Maandag 18 september jl. waren Jacques en Annet
Roodenburg-Voorbij (Kerklaan 70) 25 jaar
getrouwd. Zij mochten die dag 25 jaar geleden
onderweg gaan met de belofte uit Prediker 4:12d:
‘Een drievoudig snoer wordt niet spoedig
verbroken.’
Op
DV vrijdag 6 oktober as. hopen Jan Gerrie
Schoenmaker-van den Bosch (Dennenlaan 22) hun
45-jarig huwelijksjubileum te gedenken en te
vieren. ‘Wij zijn God daar heel dankbaar voor’,
schreef Jan. Een heel mooie dag toegewenst!
Moge beide echtparen nog heel veel goede en
gelukkige jaren samen zijn, samen met elkaar en
met hun geliefden, onder de rijke zegen van Hem
die onze wegen leidt.
Felicitatie voor Piet Ravensbergen
Op 22 augustus jl. is Piet Ravensbergen na 7 jaar
fulltime studie afgestudeerd als theoloog en
predikant. Een geweldige prestatie. Zoals u weet
heeft Piet 2013/2014 in het kader van zijn masterstudie theologie een stage gedaan in onze
gemeente. Op DV 26 september as. krijgt hij op
de PThU zijn bul uitgereikt. ’s Avonds is er een
receptie in Valkenburg. Ik hoop Piet daar namens
onze gemeente te feliciteren. Wij wensen Piet en
zijn gezin een heel mooie dag toe en Piet
persoonlijk heil en zegen voor zijn verdere weg als
predikant in de Protestantse kerk in Nederland.
Jaarprogramma boekje 2017 / 18 De
Ontmoeting - Dorpskerk
Als het goed is heeft elk adres in Leimuiden en
Rijnsaterwoude
het
nieuwe
mooie
programmaboekje ontvangen van onze kerkelijke
gemeente met daarin het programma voor het
nieuwe seizoen. Het is een uitgave vanuit het
missionaire werk van onze gemeente. Mocht u het
onvoorzien niet ontvangen hebben, neemt u dan
even contact op met Petra Verschoof.
Leerhuis ‘Jacobus’
Donderdag 28 september as. 10.00 u. is de eerste
keer van onze jaarlijkse Bijbelgesprekskring. Dit
seizoen gaat het over de brief van Jacobus, een
broer van Jezus. Een bijzondere brief, die ook
heel actueel en praktisch is voor ons vandaag. Wij
hopen vijf keer bij elkaar te komen, steeds op
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donderdagochtend, van 10.00 u. tot 11.30 u. in de
Ontmoeting. Het is echt de ‘moeite’ waard. Ook
als u nog niet eerder naar een Bijbelgesprekskring
kwam: neem de stap en kom! Het bezig zijn met
een gedeelte uit de Bijbel, samen met anderen,
verrijkt! Blijf dus niet thuis zitten, waar u een
heel opbouwende ochtend kunt hebben. De data
zijn DV: 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 16
november en 7 december.
Leeskring ‘Wortelen’ van Anselm Grün
Net als de vorige jaren is er ook dit jaar een
leeskring over een lezenswaardig en opbouwend
boek. Het betreft nu het boek ‘Wortelen’ van de
bekende schrijver Anselm Grün. In dit boek gaat
het over de vraag: ‘Waar liggen je wortels, waar
ben je thuis? Als je je ontworteld voelt, hoe dan
toch verder?’ Meer informatie: het nieuw
programmaboekje. Het boek kost 14,99 euro en is
verkrijgbaar via de Boekspot. Er is een korte
introductie over de leeskring op zondag 8 oktober
as. na de ochtenddienst. De avonden waarop wij
het boek met elkaar bespreken zijn 9 en 23
november as. 20.00 u. in de Ontmoeting.
Relatiecursus ‘Marriage Course’
Vanaf januari 2018 hopen wij in oecumenische
verbondenheid met de St. Jan en de PG
Rijnsaterwoude te starten met een relatiecursus
‘Marriage Course’. Elders in deze Op Weg vind je
weer wat nieuws hierover. En zie ook het nieuwe
programmaboekje.
Tot zover dit gemeentenieuws.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof
In memoriam Pieter Vroonland Gzn
Op 4 september jl. heeft de Here tot zich
genomen Pieter Vroonland Gzn in de leeftijd van
69 jaar.
Piet werd geboren 20 september 1947 in
Leimuiden, als oudste van het gezin. Na hem
volgden nog Leendert, Lia, Wallie en Gerard. Na
de ULO en een opleiding boekhouden werkte Piet
vervolgens in die functie bij verschillende
bedrijven, hier in Leimuiden en ook in de regio.
Het is geen gemakkelijk weg geweest thuis in het
gezin
Vroonland.
Leendert
was
door
zuurstoftekort vanaf de geboorte ernstig
gehandicapt.
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Ook waren er de zorgen rond de gezondheid van
Gerard die op jonge leeftijd mazelen en een
hersenvliesontsteking kreeg.
Begin jaren ’80 raakte Piet door een combinatie
van factoren uit zijn werk: hij bleek ernstig
diabetes te hebben, waardoor ook zijn nieren
waren aangetast. Het is het begin geworden van
een steeds moeizamer wordende levensweg, een
levensweg met de laatste 10 jaar geleidelijk
steeds meer beperkingen en een steeds groter
wordende afhankelijkheid.
Na een herseninfarct in 2007 en daarop volgende
revalidatie kwam Piet in de Peppelhof, hij kon
toen nog met de goede hulp en zorgen van
anderen zelfstandig blijven wonen.
In de zomer van 2013 brak Piet een heup, en begin
maart 2014 werd het uiteindelijk Overrhyn in
Leiden. Piet sprak met dankbaarheid over de
goede zorg van de verzorgenden daar en ook over
de zorg van de mensen van de dialyse in
Leiderdorp.
Zo leefde Piet die laatste jaren dat ik hem mocht
kennen in het verpleeghuis zijn leven: er was de
computer, zijn life-line naar buiten, er waren de
DVD’s met Engelse detective’, er was de muziek,
er waren de contacten met de naaste familie en
met leden van onze gemeente die hem trouw
bezochten.
In dit alles is Piet moedig zijn weg gegaan. Iemand
vertelde mij: ‘Piet had zijn moeilijke momenten,
maar tegelijkertijd zag hij toch ook altijd wel
positieve dingen.’
Bewonderenswaardig vond ik hoe hij er bij alle
fysieke moeiten toch aldoor er wat van probeerde
te maken.
Piet ging zijn weg ook echt in geloof, hij vond
daar ook kracht in. Van jongsafaan was hij heel
betrokken bij de kerk, en heeft hij ook
daadwerkelijk meegewerkt, in de CJV, de
evangelisatiecommissie, de commissie van beheer,
en dan vooral met zijn boekhoudkundige
capaciteiten. Ook in Overrhyn leefde hij zondags
via de computer mee met de kerkdiensten in onze
Dorpskerk.
Maandag 4 september jl. is Piet in het ziekenhuis
in Leiderdorp rustig heengegaan: zijn lichaam was
óp.
Wij hebben afscheid van Piet genomen luisterend
naar de belofte van de Schrift, dat, als de aardse
tent waarin wij wonen, wordt afgebroken, dat je
het dan in het geloof mag weten: dan t is er een
gebouw van God, in de hemelen, niet met handen
gemaakt, een eeuwig huis’ (2 Corinthiërs 5:1).
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In dit vertrouwen is Piet door zijn leven gegaan,
en fijn dat er veel mensen gekomen waren om
afscheid van Piet te nemen. Moge zo zijn
gedachtenis tot zegen zijn en moge de Here zijn
familie nabij zijn, in een goede herinnering aan
wie Piet in ons midden is geweest.
ds. Verschoof
In memoriam Truus van Iperen - de Heer
Op maandag 11 september jl. is Geertruida
Gerritdina van Iperen - de Heer in vrede
overleden, in de leeftijd van 90 jaar. Zo waren wij
vrijdagochtend 15 september jl. in de Dorpskerk
in Leimuiden bij elkaar gekomen voor een
dankdienst voor haar leven. Wij zagen terug op
haar leven en luisterden naar het Woord van God.
Truus de Heer werd 13 augustus 1927 geboren in
Waarder. Na haar werden nog twee zussen
geboren en vijf broers. Samen vormden ze een
hecht gezin. Door ziekte van haar vader en een
zwakke gezondheid van haar moeder kwam er al
vroeg veel zorg voor het grote gezin op haar neer.
Dit had tot gevolg dat zij na de lagere school geen
vervolgopleiding kon volgen, iets wat zij wel erg
heeft gemist.
Toen zij nog een meisje was verhuisde het gezin
De Heer naar Nieuwerbrug. In de oorlogsjaren
ontmoette zij Pieter van Iperen uit Vriezekoop/
Bilderdam, die in Nieuwerbrug was ondergedoken.
Het werd liefde, maar Piet moest als
dienstplichtige met de 7 december divisie naar toen nog - Nederlandsch-Indië. Het zou één jaar
worden, het werden er drie. Gelukkig kwam hij
terug en 9 november 1950 zijn zij met elkaar in
het huwelijk getreden.
Na een korte tijd nog in Nieuwerbrug werd het
1952 Leimuiden, de Nokweg, de Dorpsstraat en
tenslotte de Acacialaan. Samen kregen zij drie
kinderen, Theo, Cees en Ron.
In 2003 is haar echtgenoot Piet overleden;
geleidelijk werd haar gezondheid minder, ze
kreeg
een
herseninfarct,
andere
gezondheidsproblemen, maar steeds krabbelde zij
weer op.
In 2010 is zij tenslotte in de Hof van Alkemade in
Roelofarendsveen gekomen, waar ik haar voor het
eerst ontmoette.
Ik heb haar beleefd als een oprecht gelovige
vrouw. Zeker ook met haar vragen, haar moeiten,
maar in dat alles was het geloof in Jezus Christus
echt haar houvast, het rustpunt voor haar hart. Zij
sprak daar vrijmoedig over.
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Vanuit dat geloof leefde zij altijd van harte mee
met onze gemeente, ook toen zij in de Hof van
Alkemade kwam. ‘Hoe is het in Leimuiden, hoe
gaat het met die en die…?’ Zo bleef ze met
Leimuiden verbonden. Een centrale plaats in haar
leven namen ook haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen in, en ook haar broers en zussen, de
familie Van Iperen en de familie De Heer.
In de zomer van 2014 werd zij weer getroffen
door een hersenbloeding, en ik vond het bijzonder
hoe zij met grote inzet de therapie en revalidatie
volgde om weer nar huis te komen: een flinke
vrouw. Kort na haar 90ste verjaardag heeft de Here
haar tot zich genomen, en wij mogen toch zeggen:
‘Zij is verlost’.
Bij ons kennismakingsbezoek september 2011 had
zij meteen al aangegeven dat zij graag wilde dat
bij haar begrafenis Psalm 23:1 centraal zou staan:
‘De Here is mijn herder’.
En zo hebben wij daarnaar mogen luisteren: dat
er in deze wereld vol machten en goden Één de
ware goede Herder is, Jezus Christus. En dat wij
achter Hem aan dóór het dal van diepe duisternis
van de dood heen, mogen blijven in het huis van
de Heer tot in lengte van dagen. Fijn dat er bij de
dankdienst zoveel familie was en ook zoveel
buren. Moge de Heer de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen nabij zijn en de familie Van
Iperen en De Heer in deze dagen van gemis maar
ook van dankbare herinnering.

Bijbelleesrooster
Week 39
zo
ma
di
wo
do
vr
za

24 t/m 30 september 2017
1 Koningen 8
Lucas
1 Koningen 9
Lucas
1 Koningen 10
Lucas
1 Koningen 11
Lucas
1 Koningen 12
Lucas
1 Koningen 13
Lucas
1 Koningen 14
Lucas

Week 40
zo
ma
di
wo
do
vr
za

1
1
1
1
1
1
1
1

t/m 7 oktober 2017
Koningen 15:1-24 Lucas 24:13-53
Koningen 15:25-34 Psalm 73
Koningen 16:1-14 Psalm 74
Koningen 16:15-34 Psalm 75
Koningen 17
Psalm 76
Koningen 18:1-19 Psalm 77
Koningen 18:20-46 Psalm 78

Week 41
zo
ma
di
wo
do
vr
za

8
1
1
1
1
1
2
2

t/m 14 oktober 2017
Koningen 19
Psalm
Koningen 20
Psalm
Koningen 21
Psalm
Koningen 22
Psalm
Koningen 23
Psalm
Koningen 1
Psalm
Koningen 2
Psalm

22:14-38
22:39-53
22:54-71
23:1-25
23:26-49
23:50-56
24:1-12

79
80
81
82
83
84
85

ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie
Bloemengroet
De afgelopen weken gingen de bloemen als groet
van de gemeente naar:
10 september, Familie V.d. Akker, Oostban 26
17 september, Jacques en Annet Roodenburg,
Kerklaan 70
Collecte 24 september PKN Jeugdwerk
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk,
gelooft in een kerk waar generaties niet zonder
elkaar kunnen. In het dagelijks leven komen
jongeren en ouderen elkaar regelmatig tegen en
vinden er interessante ontmoetingen plaats. Maar
vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen
jonge en oudere generaties. JOP wil kerken
ondersteunen om in de kerk waardevolle

ontmoetingen tussen jong en oud tot stand te
brengen. JOP doet dat met kennis, inspiratie en
een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te
wisselen.
Collecte 1 oktober Kerk en Israël
Israëlzondag 2017: Ieder jaar, op
de
Israëlzondag,
staat
de
Protestantse Kerk stil bij haar
verbondenheid met het Joodse
volk. Met de opbrengst van deze
collecte worden projecten en
activiteiten gesteund, die erop
gericht zijn om de relatie tussen
joden en christenen levend te houden.
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met
Nes Ammim.
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De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit
dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden
en christenen te vergroten en bouwt op dit
moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en
Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes
Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen
waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar
ontmoeten. In Nederland steunt de Protestantse
Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden
en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te
leren. Kerk en Israël inspireert theologen en
andere
belangstellenden
met
informatie,
bijeenkomsten en het tijdschrift ‘Kerk en Israël
Onderweg’ over de joodse wortels van ons geloof.
Met de opbrengst van de collecte steunt de
Protestantse Kerk het werk van Kerk en Israël.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

bij een maaltijd en een informatief boekje over
‘Kerkzijn met twintigers’.
Plaats en locatie: maandag 2 oktober in de
Maranathakerk, 2406 AP, Raadhuisstraat 82-84
Hoek Jongkindt Coninckstraat 2b, Alphen aan den
Rijn. Zaal open: 19.00. Aanvang: 19.30 uur.
In de middag is er een bijeenkomst voor
predikanten
en
kerkelijk
werkers,
de
avondbijeenkomst is voor alle belangstellenden.
De toegang is gratis en opgeven van tevoren is
niet nodig.
Woensdag 4 oktober
Vrijwilligersbijeenkomst OPEN HUIS/BOEKSPOT in
de Ontmoeting. Aanvang: 20.00 uur
Donderdag 26 oktober filmavond
Documentaire ‘Hier ben ik’. De documentaire
geeft een impressie van mensen uit de gemeente
van ds. Ad van Nieuwpoort in Bloemendaal met al
haar vragen, zorgen en geluksmomenten.

Berichten van het Missionair Team
Zondag 1 oktober 13.30 – 15.00 in de
Ontmoeting informatiebijeenkomst groepsreis
Israël.
Volgend jaar, rondom het Hemelvaartweekend (8
t/m 16 mei 2018), hopen we ‘het beloofde land’
voor de derde maal met een groep te bezoeken.
Verschillende projecten, zoals de gezongen
passies (Mattheüs en Johannes Passie), het 2- jarig
bijbelleesproject en het feit dat Israël volgend
jaar 70 jaar hoopt te bestaan, zijn de directe
aanleiding
om
voor
Israël
te
gaan.
Het reisprogramma laat de Bijbelse verhalen niet
alleen lezen, maar ook beleven...
Maandag 2 oktober: de vierde missionaire ronde
met als thema ‘Deel je leven’

De vierde missionaire ronde komt maandag 2
oktober naar Alphen en u/je bent van harte
uitgenodigd.
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

Een topmanager die bijna
sterft tijdens de New York
marathon maar weigert op
te geven, een vrouw die
niet kan verwerken dat ze
na haar echtscheiding haar
upperclass status verliest
en twee jonge, ambitieuze
financials
die
geconfronteerd worden met
een
onverwerkt
familieverleden. Op zondag
bezoeken zij de kerk in Bloemendaal waar
dominee Ad van Nieuwpoort een alternatief biedt
voor ons jachtige bestaan, ons negatieve
zelfbeeld, onze verstikkende ambities, kortom
onze worsteling met het gewone leven.
Van Nieuwpoort is niet per sé op zoek naar de
antwoorden op de vraag hoe je moet leven. Door
zich in te graven in de oeroude teksten uit de
Bijbel legt hij een treffend verband met het leven
van nu waarin burn-outs, stress, boventalligheid,
heldendom en angst voor verlies zo oud als de
mens zelf blijken te zijn. Dat inzicht biedt troost
en verlichting om verder te kunnen. De film laat
ook de worstelingen van de dominee zelf zien,
met zijn gezin, zijn vader en zijn ambities.
Daarmee blijft hij vooral ook een mens, kwetsbaar
en op zoek naar verdieping van het bestaan. Zo
probeert hij tegenwicht te bieden aan nihilisme.
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Een herkenbare impressie die zeer de moeite
waard is om te kijken en wellicht tot een
interessant nagesprek kan leiden. Aanvang: 19.45
uur. Plaats: de Ontmoeting. Kosten: 5 euro (incl.
consumpties).
Marriage Course
(relatiecursus)
Van januari tot maart 2018
worden er bij voldoende
belangstelling
7
themaavonden georganiseerd. De
avonden beginnen met een
diner.
De
inhoud
is
ontwikkeld door Nicky en Sila
Lee uit Londen en in boek- en
dvd vorm uitgegeven. Nicky
en Sila verzorgen in Engeland
binnen de Anglicaanse Kerk bijeenkomsten voor
stellen, bedoeld om deelnemers te helpen in hun
relatie te investeren. Zij gaan uit van de waarde
en betekenis van het huwelijk. Lee: “Wij hebben
allen diep van binnen een verlangen naar iemand
tegenover wie wij helemaal eerlijk en openhartig
kunnen
zijn,
emotioneel,
geestelijk
en
lichamelijk. Van zo'n intimiteit kan alleen sprake
zijn als er toewijding tot elkaar bestaat. Wij
durven alleen maar ons diepste te delen als we er
zeker van zijn dat wij niet afgewezen zullen
worden. Het huwelijk vraagt een goede basis;
goede communicatie is een voorwaarde, maar ook
actieve liefde.” Hoe kunnen we een levenslange
duurzame relatie hebben?
Hoe lossen we conflicten op? Het boek en cursus
staan vol praktische adviezen. Het helpt je je
relatie, je huwelijk, op te bouwen of te herijken.
De cursus is een mooie gelegenheid om positief
tijd en aandacht aan elkaar te besteden. Vaak
komt het er niet van om met elkaar te spreken
over zaken die ons hart beroeren. Dat kan komen
door allerlei omstandigheden: drukte van werk,
social media, verplichtingen of anderszins. Wie
zet de stap om in elkaar te investeren en mee te
doen aan de Marriage Course? Of je nu 2, 12 jaar
of het drievoudige daarvan getrouwd bent? Op z’n
tijd is een update een goede beslissing. Wees
welkom! Op de boekentafel in de Ontmoeting
liggen aanmeldingsformulieren en natuurlijk kan
dat ook bij ds.jelisverschoof@pgluimuiden.nl
(gespreksleiding
met
Petra)
of
bij
cora.bloemsma@gmail.com (gastechtpaar met
Gerco-Kees).
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Overige teamleden: Gerinda van der Weijden en
Chantal Verhaar.

Overige berichten
Voor een aantal van u zal het al bekend zijn, maar
voor een deel van de gemeente ook niet en
daarom dit bericht in de ‘OpWeg’. Sinds een half
jaar leven Frans en ik niet meer samen. We
hebben lange tijd geprobeerd weer dichter bij
elkaar te komen, maar dit is niet gelukt. Daarom
hebben we eind juni besloten om definitief uit
elkaar te gaan. Het is een verdrietige beslissing,
maar het geeft nu ook ruimte om verder te gaan.
Ik ben verhuisd naar Leiden en Frans blijft wonen
aan de Ieplaan. Voor mij betekent dit dus ook
afscheid van de kerkelijke gemeente Leimuiden.
Ik wil u daarom allemaal bedanken voor de goede
jaren in uw midden. Het gaat u allen goed!
Hartelijke groet, ook namens Frans,
Mathilde Hijink
Het groot klassiek koor
Mogen wij ons voorstellen: Het Groot Klassiek
koor.
Het gloednieuwe Nederlands Klassieke koor!
Unieke concerten in Nederlandse Kathedralen en
concertgebouwen!
De concerten zijn in samenwerking met beroemde
musici als Wibi Soerjadi, The Dutch Orchestra etc.
Het concept in een notendop: Start is in Januari
2018 o.l.v. de Nederlandse dirigent Martin
Zonnenberg
In iedere provincie van Nederland zit een afdeling
van het Groot Klassiek Koor. Koorleden studeren
in 4 repetities een prachtig klassiek repertoire in
o.l.v. professionele dirigenten. Waarna er een
generale repetitie volgt met alle provincies
samen.
In iedere provincie van Nederland zit een afdeling
van het Groot Klassiek Koor. Het totaalkoor zingt
door heel Nederland in kathedralen en
concertzalen.
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We zingen uit de top 50 van de beroemdste
koorwerken; zomaar een greep:
Cam. Saint-Saëns; Tollite Hostias, W.A. Mozart;
Laudate Dominum, K. Jenkins; Ave Verum, Gabr.
Fauré; Cantique de Jean Racine, Antonio Vivaldi;
Gloria in D etc.
We worden begeleid door de beste pianisten van
Nederland, al dan niet afgewis¬seld met
beroemde orkesten en solisten. O.a. m.m.v. Marjo
van Someren, sopraan, Maria den Hertog,
alt/mezzo, Marjolein de Wit, fluit, Evelyn
Heuvelmans, hobo, Pascal van de Velde, trompet
en The Dutch Orchestra
De koorleden kunnen meezingen met 8 tot 12
spetterende concerten in 2018 en 2019!
Locaties waar we in 2018 gaan zingen: Apeldoorn,
Eindhoven, Bolsward en De Doelen in Rotterdam.
Voor dit project zoeken we zangers en
zangeressen, welke ervaring hebben met het
zingen van klassieke koorwerken.
De contributie voor dit project bedraagt € 100,Meer
informatie
kunt
u
vinden
op
www.klassiekkoor.nl of stuur een mail naar
info@klassiekkoor.nl

Gezamenlijke maaltijd donderdag 5 oktober om
18.00 uur
Na een goed bezochte en gezellige maaltijd in
september
zullen
de
tafels
donderdag 5 oktober weer worden
gedekt, de pannen opnieuw gevuld
en kunt u aanschuiven om met
elkaar een hapje te eten.
U bent vanaf 17.45 uur van harte
welkom in De Ontmoeting. De
maaltijd begint om 18.00 uur.
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 2 oktober
willen doen?
Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer

Verjaardagen 75+

Agenda

Van harte gefeliciteerd
1 okt.
2 okt.

4 okt.

5 okt.
26 okt.

Bijeenkomst groepsreis Israël
13.30 – 15.00 De Ontmoeting
Vierde Missionaire ronde: ‘Deel je
leven.’ Begint om 19.30
Maranathakerk, 2406 AP,
Raadhuisstraat 82-84 Hoek
Jongkindt Coninckstraat 2b,
Alphen aan den Rijn
Vrijwilligersbijeenkomst Open
huis/Boekspot
20.00 De Ontmoeting
Gezamenlijke maaltijd
17.45 De Ontmoeting
Filmavond ‘Hier ben ik’
19.45 De Ontmoeting
Kosten €5,-

29 sep.
3 okt.

mw. G. Groot-Madern, Kerklaan
15W, 2451 VX Leimuiden
mw.
G.
van
Klaveren-Roest,
Bilderdam
28-B,
2451
CW
Leimuiden
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Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Als ons gebed niet wordt verhoord, zijn wij
teleurgesteld.
Als het wel wordt verhoord, reageren we alsof we
het niet verwacht hadden.
(Uit 95 Speldenprikken. Een uitgaven van de PKN in
samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Mutaties
Vertrokken
Chris Helmhout (Beukenlaan 13) naar Leeuwarden
mw. J.M.M. Hijink (Ieplaan 2) naar Leiden
Verhuisd
dhr. J. Zijlstra, van Lijsterbeslaan 33 naar
Woonservicecentrum
'Hussonshoek',
van
Woudeweg 2, kamer 205b, 2481 XN Woubrugge

Overleden op 11 september
Mw. Geertruida Gerritdina van Iperen-de Heer,
zorgcentrum 'Hof van Alkemade', in de leeftijd van
90 jaar
Jaarprogramma De Ontmoeting - Dorpskerk voor
het seizoen 2017/18
Ook dit jaar hebben de volgende gemeenteleden
van
de
Prot.
gemeente
Leimuiden
en
Rijnsaterwoude het programmaboekje huis aan
huis bezorgd.
Met dank aan Coen van Eekeres, Jan Rietdijk, Jo
Kempenaar, Durk van der Zee en Corrie
Eikelenboom.
Piet Vroonland, coördinator voor Rijnsaterwoude

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
Col

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

Kerkrentm.

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

