Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Komt uw huisdier in de hemel?
‘Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw en een rund eten beide stro,
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.’
Jesaja 65:25
Woensdag 4 oktober is het dierendag.
Deze dag is gekozen omdat 4 oktober de
sterfdag is van Franciscus van Assisi (11811226).
Zoals u wellicht weet: Franciscus voelde een
bijzondere verbondenheid met dieren, en
preekte zelfs tot de vogels en de andere
dieren in het bos.
Er wordt gezegd dat zij dan met aandacht
naar Franciscus luisterden.
Daarom heeft men juist deze 4de oktober
uitgekozen als speciale dag van aandacht en
liefde voor het dier.
Een vraag die mensen wat dat betreft wel
eens bezighoudt is: mijn huisdier betekent
heel veel voor mij; maar ooit sterft het, en
waar is het dan?
In de hemel?
Ik las daarover een interessant artikel van
ene George Conger, Anglicaans voorganger in
Lecanto, Florida.
Hij schrijft in dat artikel dat over de vraag of
dieren in de hemel komen verschillend wordt
gedacht.
Maar o.a. Johannes Calvijn, de bekende
Britse christelijke denker en schrijver C.S.
Lewis en Billy Graham geloven zeker dat dat
het geval is.
Zij leiden dit af uit een aantal Bijbelse
gegevens, zoals bijvoorbeeld:
- in Genesis 1 lezen wij dat God de dieren
schiep: zij zijn door Hem gevormd en dus
kostbaar in Zijn oog.
- in Prediker 3 lezen wij: ‘Mens en dier delen
in dezelfde levensadem.’
- niet de dieren hebben gezondigd, maar de
mens, Adam en Eva. Toen zij zondigen,
stuurde God hen uit het paradijs, en door
hun zonde namen zij ook de dieren mee in
deze gevallen wereld.
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- de dieren treft dus geen schuld voor de
ellende, die door de zonde van de mens is
veroorzaakt: de dieren zijn het slachtoffer
ervan.
- de apostel Paulus schrijft in Romeinen
hoofdstuk 8 ‘dat de hele schepping nog altijd
als in barensweeën zucht en lijdt’ - de
dieren horen ook daarbij.
Zij lijden vanwege onze zonde en ook zij
zullen verlost worden als Jezus Christus
terugkomt.
Maar bij hun dood worden zij niet
geoordeeld, omdat zij niet gezondigd
hebben.
Daarom komen zij na hun dood in het
paradijs.
En dan eindigt George Conger zijn artikel als
volgt: ‘De vraag is dus niet of u uw huisdier
terugziet in de hemel, maar of zij u daar
zullen zien.’
ds. Verschoof

Kerkdiensten
Zondag 8 oktober
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger Ds. J. Verschoof
Ouderling
Piet de Bock
Collecten
1) Plaatselijk jeugdwerk
2) Erediensten
Organist
Jaap van Muijden
KND
Josina Vonk
Zondag 15 oktober
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger Mw M. van Gaalen-van Veen
Ouderling
André Lorier
Collecten
1) KIA Werelddiaconaat
2) Erediensten
Organist
Lennard Esveld
KND
Jorico Notenboom
Er is koffiedrinken in De Ontmoeting
Zondag 22 oktober
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger Dhr. J. Schoenmaker
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kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Nu na de startzondag van bijna een maand
geleden allerlei kerkelijke activiteiten weer
begonnen zijn graag weer wat nieuws vanuit de
gemeente.

huis van haar ouders aan de Beukenlaan en het
herstel gaat gelukkig de goede kant op.
Anneke van Bruggen-Middag (Willem van der
Veldenweg 17) is woensdag 20 september jl. in
het LUMC geopereerd aan een tumor in de
rechternier. Woensdag 27 september jl. is zij
thuisgekomen en wij hopen dat het geleidelijk aan
weer beter met haar gaat.
Bertus van der Burg (Nieuwveens Jaagpad 12
Nieuwveen) moest maandag 11 september jl. in
het Alrijne Ziekenhuis worden opgenomen ivm een
zware longontsteking. Maandag 18 september jl. is
hij weer thuisgekomen. Helaas moest hij een
week later, maandag 25 september jl. opnieuw
worden
opgenomen,
opnieuw
vanwege
longproblemen. Hij verblijft op dit moment van
schrijven in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp
afd. 430 kamer 50 (Simon Smitweg 1, 2353 GA
Leiderdorp).
Alle zieken en herstellenden thuis en in het
ziekenhuis sterkte en vertrouwen toegewenst!

Leerhuis ‘Jacobusbrief’
28 september jl. zijn wij hiermee beginnen en het
was fijn dat er ook enkele nieuwe deelnemers
waren. Maar ook u kunt nog aansluiten. De
volgende keer is DV donderdag 12 oktober en dan
lezen wij Jacobus 2. De overige data zijn 26
oktober, 16 november en 7 december, steeds op
donderdagochtend, van 10.00 u. tot 11.30 u. in de
Ontmoeting. Welkom!
8
Oktober
korte
introductie
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
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?’ Het
boek kost 14,99 euro en is verkrijgbaar via de
Boekspot. De avonden waarop wij het boek met
elkaar bespreken zijn 9 en 23 november as. 20.00
u. in de Ontmoeting.
Er is een korte introductie over de leeskring op
zondag 8 oktober as. na de ochtenddienst.
Zieken
Vorige keer noemde ik al een aantal
gemeenteleden die na lagere of korte opname of
behandeling in het ziekenhuis naar huis konden en
daar nu verder hopelijk goed mogen herstellen:
o.a. Jan van Vliet (Ieplaan 29) en Annie Terluin
(Kloofpad 5a).
Kees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen),
die eerst in het LUMC een ingrijpende operatie
had ondergaan vanwege een tumor in zijn tong,
en daarna voor een periode van 33 dagen was
bestraald, kreeg kortgeleden - opnieuw hartklachten. Donderdag 21 september jl. moest
hij daarvoor worden opgenomen in het Alrijne
Ziekenhuis te Leiderdorp, kreeg daar eerst een
noodpacemaker, en vervolgens een permanente.
Enkele dagen later kon Kees weer naar huis.
Van Marloes Buikema (Jacob Boekestraat 111,
2152 AG Nieuw Vennep), die dinsdag 12
september jl. in het LUMC geopereerd was aan
een bloedvat in de hersenen komen er positieve
berichten. Vrijdag 15 september kon zij naar het

Piet Ravensbergen
26 September jl ben ik op de receptie geweest
van Piet Ravensbergen in Valkenburg. Op 22
augustus jl. was hij na 7 jaar fulltime studie
afgestudeerd als theoloog en predikant. Zoals u
weet heeft Piet 2013/2014 in het kader van zijn
master-studie theologie een stage gedaan in onze
gemeente. Ik heb Piet en zijn vrouw Heleen
namens de kerkenraad en onze gemeente van
harte gelukgewenst. Dat werd erg op prijs gesteld
en zij laten u als gemeente ook van harte groeten.
Piet gaat zich nu oriënteren tav een toekomstige
kerkelijke gemeente. Alle goeds en zegen daarbij
toegewenst.
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.
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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’. In de volgend Op Weg nr. 368
weer uitvoeriger nieuws hierover. En zie ook het
nieuwe programmaboekje.
Weekje vakantie
Ik heb nog een weekje vakantie te goed en hoop
dat op te nemen van zaterdag 14 tm zondag 22
oktober as. in voorkomende gevallen kunt u zich
wenden tot uw wijkouderling, wijkdiaken, de
scriba of de voorzitter van de kerkenraad.
Tot zover dit gemeentenieuws.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,

Bijbelleesrooster
Week 41
8 t/m 14 oktober 2017
zo
1 Koningen 19
Psalm
ma
1 Koningen 20
Psalm
di
1 Koningen 21
Psalm
wo
1 Koningen 22
Psalm
do
1 Koningen 23
Psalm
vr
2 Koningen 1
Psalm
za
2 Koningen 2
Psalm

79
80
81
82
83
84
85

Week 42
zo
ma
di
wo
do
vr
za

15 t/m 21 oktober 2017
2 Koningen 3
Psalm 86
2 Koningen 4
Psalm 87
2 Koningen 5
Psalm 88
2 Koningen 6
Psalm 89
2 Koningen 7 Johannes 1:1-18
2 Koningen 8 Johannes 1:19-28
2 Koningen 9 Johannes 1:29-34

Week 43
zo
ma
di
wo
do
vr
za

22t/m/ 28 oktober 2017
2 Koningen 10 Johannes 1:35-52
2 Koningen 11 Johannes 2:1-12
2 Koningen 12 Johannes 2:13-25
2 Koningen 13 Johannes 3:1-20
2 Koningen 14 Johannes 3:22-36
2 Koningen 15 Johannes 4:1-12
2 Koningen 16 Johannes 4:13-26

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie
Bloemengroet
De bloemen gingen op 24 september als groet van
de gemeente naar Marc Koning, één van onze
organisten. Op 1 oktober gingen de bloemen naar
Bilal, Oostban 28.
Leprazending
We kregen het volgende mooie bericht van de
Leprazending. Nutan, een meisje, zit erg in de
put, omdat ze onlangs heeft gehoord dat ze lepra
heeft. Ze heeft problemen met lopen en haar
handen trekken krom. Ze is bang dat ze haar
vrienden op school kwijt raakt. Dankzij een gift
van de diaconie kan Nutal geopereerd worden aan
haar handen. Straks kan zijn weer haar handen
gebruiken en wordt ze weer geaccepteerd in het
dorp. Hartelijk dank dat uw kerk dit mogelijk
heeft
gemaakt.
Op
de
website
www.leprazending.nl/nutan kunt u volgen hoe
het gaat met Nutan.

Regionalen bijeenkomsten Kerk in Actie
De herfst is begonnen, met groot enthousiasme is
iedereen weer aan de slag. Enthousiasme, maar
ook met vragen en gevoelens van machteloosheid
bij het zien van alle rampen. Wat is het dan mooi
dat er een plek is om samen te komen, samen te
vieren en te leren, te delen en te geloven. De
kerk als een huis waarin we mogen schuilen en
doen. Hier in Nederland en wereldwijd. Inspiratie
delen, dat wil Kerk in Actie doen op 4
inspiratieavonden. Daarvan is die op 12 oktober in
Hoofddorp in de Lichtkring het dichtst in de buurt.
Er is een spreker over Kinderen in de Knel
projecten die ons meeneemt in de wereld van
kinderprojecten. Waarom kiest Kerk in Actie voor
Kinderen in de Knel en hoe kiest zij projecten? En
welke dan? En waarom steunt Kerk in Actie geen
weeshuizen? Ook zijn er workshops en er wordt
samen gezongen en gevierd. Inloop vanaf 19.00
uur, start programma om 19.30 uur en afsluiting
om 21.45 uur. U wordt hiervoor van harte
uitgenodigd.
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U kunt zich via de diaconie opgeven
(diaconie@pgleimuiden.nl of via Johan Schuuring
tel. 06-30 0887 29) of rechtstreeks bij Kerk in
Actie
via
de
site
https://www.kerkinactie.nl/diakenenzwo/aanmelden-inspiratieavonden-geloven-indelen

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.

Collecte 8 oktober Plaatselijk Jeugdwerk
Vanuit de 3 invalshoeken ontspannen, ontwikkelen
en ontdekken wordt het jeugdwerk binnen de PG
Leimuiden vormgegeven. Zo zijn er de vaste
onderdelen als kindernevendienst, tienerdienst,
Kliederkerk en de vrijdagavond in het jeugdhok.
Daarnaast worden er tijdens het seizoen
verschillende speciale activiteiten georganiseerd
zoals o.a. Paaswake en Nacht zonder Dak. In het
programmaboekje seizoen 2017/2018 staan alle
activiteiten
vermeld.
Met
de
collecte
ondersteunen we graag dit werk.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet

Collecte 15 oktober Werelddiaconaat
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het
voortdurende geweld, en onder discriminatie en
armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden
moeten zij hun kinderen zien te voeden en te
kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige
landbouwactiviteiten.
Partnerorganisatie
ERP
(Environmental
Rehabilitation
Program)
ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met
landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun
productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP
ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen
en in het verwerken, verpakken en verkopen van
honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf.
De honing levert deze kwetsbare vrouwen een
broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op.
De ambitie van ERP is om de armoede van deze
100 vrouwen met 80% terug te dringen. Er wordt als het beschikbaar is - een filmpje vertoond
tijdens de collecte.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Overige berichten
Gebedssamenkomst
Op vrijdag 6 oktober 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.

Boekspot
Op de boekentafel liggen weer veel nieuwe
boeken, kaarten, (zak) agenda’s, kalenders,
dagboekjes, Bijbels, etc. We kunnen hier niet
alles opnoemen, maar willen graag een paar items
uitlichten.
Verhalen uit de Bijbel: maak kennis met de
bekendste verhalen uit de Bijbel. Adam en Eva,
Noach, Mozes, David en Goliat, Jezus: in deze
kinderbijbel worden hun verhalen op een
laagdrempelige manier verteld. De prachtige
illustraties en toegankelijke schrijfstijl maken
deze kinderbijbel tot een feest om (voor) te
lezen. Het boek is prachtig uitgevoerd, in groot
formaat, met goudfolie op het omslag en in een
mooie linnen band. (19,99 Kathleen Long Bostrom)
CD Nederland Zingt Dag 2015: zing mee met de
schitterende liederen van de nieuwste live-cd van
de Nederland Zingt Dag 2015 met het thema
Levend Water. De mooiste liederen gezongen door
ruim 10.000 bezoekers. Naast de mooiste
samenzang kunt u met deze cd ook genieten van
optredens van Elise Mannah, Lucas Kramer, Sela,
Marcel en Lydia Zimmer en vele anderen. (7,50)
Ann Voskamp: Duizendmaal dank: Ann Voskamps
Duizendmaal dank heeft zich in korte tijd een
bijzondere plaats verworven in de harten van
velen. Dit prachtige full colour boekje maakt het
doorgeven van het gedachtegoed van Voskamp nog
extra aantrekkelijk. In haar boek benadrukt
Voskamp hoe belangrijk het is om onze ogen altijd
wijd open te hebben voor de geschenken van God.
De prachtige foto's van Voskamp zelf in dit
geschenkboek zetten daar een indrukwekkende
streep onder (12,50).
Irma Joubert: Het meisje uit de trein:
De Zuid-Afrikaanse Irma Joubert is zowel in
Nederland
als internationaal een succesvol auteur van
historische romans.
Met Het meisje uit de trein bereikte ze ruim
150.000 lezers.
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Jakob, een jonge Poolse verzetsstrijder, heeft zijn
aanslag
op een Duitse gevechtstrein tot in de puntjes
voorbereid.
De trein blijkt echter niet gevuld met
oorlogsmaterieel,
maar met Joden op weg naar Auschwitz….
De zesjarige Gretl is de enige overlevende.
Verteerd door schuldgevoelens neemt Jakob het
meisje uit de trein mee. Drie jaar lang woont ze
bij zijn familie, en houden Gretl en Jakob elkaars
geheim verborgen. Na de oorlog stuurt Jakob haar
naar Zuid-Afrika in de hoop haar een goede
toekomst te geven (15,00).
Voor 2018: agenda’s (groot en klein), kalenders
(Maria kalender, Marius van Dokkum
verjaardagskalender), dagboekjes etc.
Kliederkerk
Zondagmiddag 8 oktober is er weer een
Kliederkerk. In de bijlage vindt u/vind je de
uitnodiging en verdere informatie.

Deze heeft zich sterk laten inspireren door wat in
het Bijbelboek Genesis wordt verteld. Die
verhalen heeft hij afgebeeld
in schilderingen, tekeningen, op aardewerk en in
gebrandschilderd glas.
Op 5 maart 2018 zal rabbijn Leo Mock,
docent Judaïca aan de Universiteit van Tilburg
een lezing verzorgen over een nog nader te
bepalen thema.
Op 19 maart 2018 spreekt Eric Ottenheijm,
Universitair docent filosofie en
religiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht
over het thema: 'de parabel als spiegel
van en model voor de werkelijkheid aan de hand
van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan'.
Als Werkgroep Kerk en Israël hopen we voor U een
interessant en prikkelend programma te hebben
voorbereid en verheugen ons op Uw komst. Alle
bijeenkomsten vinden plaats in de
Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 14, 2406
TV Alphen aan den Rijn.
Aanvang 20.00 uur.
Bijdrage in de kosten: € 6,50 (zoveel mogelijk
gepast wordt op prijs gesteld)

Hartelijk dank!
We willen iedereen bedanken voor de felicitaties
die we mochten ontvangen voor ons 25-jarig
huwelijk. En bedankt voor de bloemen die we als
groet van de gemeente ontvingen. Hierdoor
voelden we ons extra in het zonnetje gezet!
Jacques en Annet Roodenburg

Agenda

6 okt.
8 okt.

Kerk en Israël; leerzame bijeenkomsten
Programma Leerhuis seizoen 2017-2018
Op 16 oktober a.s. spreekt
Lieve Teugels, Universitair docent
Jodendom
en Hebreeuws aan de Protestantse
Theologische
Universiteit
te
Amsterdam,
gespecialiseerd in de Rabbijnse Midrasj.
Titel van haar lezing: 'Rabbijnse parabels als
sleutel tot de Tora'.
Op 30 oktober a.s. gaat Adrie
van der Wal, predikant van de
Protestantse
Gemeente te Hoofddorp, in op het
werk van de Russisch-Frans-Joodse
kunstenaar Marc Chagall (1887-1985).

15 okt.

Gebedssamenkomst
19.30 De Ontmoeting
Kliederkerk
12.00 Het schoolhuis,
Rijnsaterwoude
Sing in
19.00 Woudse Dom, Rijnsaterwoude

Uit de omgeving
Sing-in Woudse Dom
Op zondagavond 15 oktober a.s. houdt de
Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00
uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een
sing-in.
Het thema op deze avond luidt: “ Een levendige
start ”.
Daarover zullen uit het liedboek en de
Evangelische Liedbundel een aantal liederen
worden gezongen.
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Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven.
Iedereen die van zingen houdt is welkom.
Het geheel eindigt rond 20.30 uur.
Voor nadere informatie: Tel. 0172-508177

Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
8 okt.
10 okt.
12 okt.
13 okt.

19 okt.

dhr. P.C. van Klaveren,
Bilderdam 28-b,
2451 CW Leimuiden
mw. A. Otto-van Scherpenzeel,
Drechtlaan 47, 2451 CJ Leimuiden
mw. M.C. Treur-Maat,
zorgcentrum 'Horizon', kamer 72,
Kruislaan 54, 2131 WE Hoofddorp
mw. J.A. van Bergen-Oudshoorn,
zorgcentrum 'Woudsoord',
kamer 208, Weteringpad 3,
2481 AS Woubrugge
mw.
K.
Kinkel-den
Heijer,
Peppelhof 29, 2451 CT Leimuiden

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

Van veel mensen mag God wel bestaan, zolang Hij
zich niet met ethische kwesties bemoeit.
(Uit 95 Speldenprikken. Een uitgave van de PKN in
samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Mutaties
Op verzoek volgt hierbij het adres van Mathilde
Hijink: Cosijnstraat 16, 2313NC Leiden
Overschrijving
Van de Prot. gemeente Leimuiden naar Christ.
Geref. Kerk te Rijnsaterwoude voor dhr. Jelis
Verschoof Jzn.
Uitnodiging voor 31 oktober 'De Nederlands
reformatie'
Zie bijlage

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. Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl, Annet Roodenburg (secr.), tel.
Diakenen
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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UITNODIGING
‘De Nederlandse Reformatie sinds de beeldenstorm’, een verhaal apart
De grote ontwikkelingen op kerkelijk gebied begonnen in ons land in de periode na Luther. De echte Reformatie begon
eigenlijk pas 49 jaar later, in de zomer van 1566 met de beeldenstorm. De gebroken beelden stonden letterlijk voor het
verbouwen van het interieur van de kerk tot een plek van dienst aan God alleen.
Een plek zonder heiligen en heilige huisjes. Dit was meer dan het aanbrengen van wat wijzigingen in de bestaande
kerkorde, dit was werkelijk een breuk met de moederkerk. Calvijn presenteerde een geheel nieuwe kerkstructuur naast
de aloude Rooms-Katholieke. Hierdoor werd de werkelijke Reformatie een feit.
Aan de Nederlandse Reformatie zijn prominente namen verbonden als die van Peter Datheen uit Ieper (vertaler van de
Psalmen en de Heidelbergse Catechismus en Hofpredikant te Gent). Ook prins Willem van Oranje uit Dillenburg
behoorde tot deze prominenten. Veel Calvinisten vluchtten voor de Spaans-Roomse Inquisitie in het zuiden naar
steden als Haarlem en Amsterdam. Het waren vooral de 7 noordelijke provincies van de 17 Spaanse provincies aan de
Noordzee, die de Reformatie een warm welkom boden.
De Reformatie in het gebied van de katholieke Leidse baron Van Wassenaer, waartoe Kaag & Braassem behoorde, is
een verhaal apart. Al in 1573 werd de voormalige
pastoor Joost Snoeckaaertsoon, die door de ontwikkelingen tot andere gedachten kwam en de Gereformeerde leer
verkondigde, bevestigd tot de eerste predikant van Rijnsaterwoude. Pas 2 jaar later, in 1576 werd door de Staten van
Holland en Zeeland de Gereformeerde religie tot Staatsgodsdienst verklaard. Nog eens twee jaar later, dus in 1578
werd Leimuiden een zelfstandige kerkelijke gemeente, waaronder in eerste instantie ook de Gereformeerde kerkelijke
lidmaten van Oude en Nieuwe Wetering vielen. De dorpen Roelofarendsveen, Oud Ade en Rijpwetering bleven
voorlopig nog bij Rijnsaterwoude.
Spreker: Dr. Arjen Breukelaar, predikant te Ieper, België en kerkhistoricus
Datum: 31 oktober 2017 om 20.00 uur
Locatie: De Spreng, Kerkstraat 50, 2377 AV Oude Wetering
Entreeprijs: € 5,00
De gezamenlijke PKN kerken binnen Kaag en Braassem nodigen u hiervoor van harte uit.
Graag reserveren voor 15 oktober per e-mail via info@pknkaagenbraassem.nl.
Na inschrijving wordt uw plaats gereserveerd.
Voor meer informatie over deze bijeenkomst of telefonische aanmelding kunt u contact opnemen met Maartje de
Koning, 06 15828478.
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