Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Nieuwe koorleden gevraagd!
‘Iedereen, die Mij zal belijden voor de mensen, zal
ook Ik belijden bij mijn Vader, die in de hemelen is;
maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die
zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de
hemelen is.’
Jezus, Mattheüs 10:32 en 33

Op Weg 332 verschijnt
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Kerkdiensten
Zondag 7 februari
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist

Nee, dit is geen oproep voor nieuwe leden
voor koor X of koor Y.
Hoewel zingen in een koor heel mooi en
verbindend is, en u, jij van harte welkom bent bij een
van de vele koren van allerlei soort en richting in onze
regio.
Zij zullen u en jou van harte welkom heten!
Maar ik bedoel voor u en jou die dit leest
toch een ander koor.
Zondag 31 januari jl. was een bijzondere,
feestelijke zondag voor onze kerkelijke gemeente.
Iemand deed belijdenis van het geloof, en
ontving daarna het teken en het zegel van de Doop.
Een blijde dag voor dit nu belijdende lid, en
een blijde dag voor ons allen!
Professor Arnold van Ruler, vroeger kerkelijk
hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, heeft
ooit het voorbeeld gebruikt voor wat het is: belijdenis
doen, Christus belijden, en bij zijn gemeente willen
gaan horen.
Hij zegt: ‘De Kerk is een machtig koor, dat in
de wereld staat te zingen tot lof van God. Als ik
belijdenis doe, dan ga ik bij dat koor staan en ga ik
meezingen. Ik hoop dat ik met mijn stem het geluid
van het koor wat versterk. Maar het betekent nog
veel méér, dat ik zelf door het zingen van het koor
wordt gedragen. Hoe zou ik ooit, op mijzelf gesteld,
kunnen blijven zingen…?!’
Een heel mooi beeld vind ik.
In onze wereld zingt een wereldwijd koor
van alle tijden en van alle plaatsen over Jezus
Christus, wie Hij is, wat Hij voor ons allen heeft
gedaan.
Zijn sterven voor ons, zijn verzoenende
dood, zijn verrijzenis uit de dood…
En dat Hij alle mensen dát wil geven:
verzoening van zonden, nieuw, eeuwig leven, mogen
horen bij God de Vader, Zijn kind mogen zijn…
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5e zondag na Epifanie
Scholendienst

Ds. Jelis Verschoof
Ineke Griffioen
SPOT Tanzania (1),
Scholendienst (2)
Theo van der Hoorn

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting

Zondag 14 februari

1e zondag van de 40 dagen

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Mw Ds. Vermeij - de Jong
Jan Meijer
Steun weeskinderen in
Oekraïne (1)
Erediensten (2)
Organist
Marc Koning
Kindernevendienst Ineke Griffioen
Tienerdienst
Er is koffiedrinken in de Kloostergang

Zondag 21 februari

2e zondag van de 40 dagen

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Ds. Jelis Verschoof

Iedereen mag dat ontvangen door je in geloof te
richten op de Heer, je hart af te stemmen op Hem met al onze mitsen en maren, met al onze vragen en
twijfels, al onze onzekerheid en aanvechting zeker! maar toch…
Jezus zelf roept u en jou, roept ons op Hem
te belijden.
Voor Hem te kiezen, omdat Hij in zijn grote
liefde eerst koos voor ons en zelfs zijn leven voor ons
gaf.
Als je dat doet, dan ga je, in dat beeld van
die professor Van Ruler - dan ga je mee zingen in dat
bijzondere, unieke koor.
Doe je mee als koorlid?
Of schrijf je je voor het eerst, of opnieuw
weer in?

ds. Verschoof
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Uit de gemeente
Het vorige gemeentenieuws begon ik ermee dat het
eindelijk erop leek dat het een beetje winter worden zou maar dat bleek te voorbarig. Het is op dit moment van
schrijven 13 graden en vanochtend hoorde ik een merel
zingen alsof het al lente werd. Heeft het ermee te maken
dat dit jaar het Paasfeest vroeg is (27 maart)?
Hoe dat ook zij, het winterwerk in onze gemeente is nog in
volle gang, en ik noem u en jullie graag het volgende.

Rond de diensten de afgelopen tijd
22 januari jl. was er in de St. Jan de oecumenische viering in
het kader van de week van gebed. Het was mooi en
bemoedigend om met gemeenteleden van de drie
verschillende kerken bijeen te zijn. Dan ervaar je echt hoe
het geloof in Jezus mensen samenbindt, wat ook onze
kerkelijke achtergrond en traditie mag zijn. Fijn dat u er
was!

Zondag 31 januari jl
in deze dienst heeft Corrie Schipper - Helmerhorst
(Meerewijck 55) belijdenis gedaan van het geloof en is zij
daarna gedoopt. Voor haar en haar man Aad, maar niet
minder voor ons als gemeente een bijzondere en feestelijke
zondag, mede opgeluisterd door het gelegenheidskoor en
mooi orgelspel van organist Lennard Esveld. Welkom Corrie
als nu helemaal ‘officieel’ lid van onze kerkelijke gemeente,
en Gods zegen over je gedane belijdenis en doop. Na dit
gemeentenieuws volgt een dankwoord van Corrie en haar
echtgenoot Aad.

Rond de komende diensten
Zondag 7 februari as.: scholendienst. Zondag as. is er weer
een scholendienst, voor jong en oud(er), een dienst voor
iedereen! De scholendienst is voorbereid samen met
onderwijzend personeel van ‘De Schakel’ en met de
verschillende groepen van school. Als thema is gekozen:
‘Angst en vertrouwen’. De scholendienst is voorbereid
samen met onderwijzend personeel van ‘De Schakel’ en
met de verschillende groepen van school. Alle groepen
hebben een bijdrage. Theo van der Hoorn is organist en zo
zijn er nog meer muzikale bijdragen. Het belooft een
feestelijke dienst te worden. Er is geen kindernevendienst,
maar wél crèche. Wij hopen u en jou zondag 7 februari a.s.
te mogen verwelkomen in de viering, die om half tien ’s
ochtends begint!

Zondag 14 februari as. begint de 40-dagentijd
Na het Kerstfeest en de tijd van Epifanie, de tijd van de
verschijning van de Heer gaan wij in het kerkelijk jaar weer
de tijd in waarin wij de weg gedenken die Jezus voor ons is
gegaan. De Kindernevendienst volgt in de 40-dagentijd een
mooi Paasproject van ‘Vertel het maar’. Dit jaar is het
thema: ‘Jezus is Liefde’. Elke zondag in de 40-dagentijd
wordt er in de kerk een nieuw symbool geplaatst.

Het is een mooi en aansprekend project en fijn dat de
Kindernevendienst met dit project aan de slag gaat. De
keren dat ik zelf voorga wil ik ook graag aansluiten op de
lezing die zondag van de Kindernevendienst. Ook de ZWOgroep zal in deze belangrijke tijd van het kerkelijk jaar een
bijdrage leveren. Misschien al in deze Op Weg, maar in
ieder geval in de volgende zult u hier meer van horen.

Zieken
Ans van Egmond - Cammenga (Goudenregenstraat 6)
verblijft na een operatie aan haar rug 14 januari jl. nu voor
revalidatie tijdelijk in het Verpleeghuis Oudshoorn, afdeling
‘De Brug’ kamer 336, Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen
aan den Rijn. Hopelijk gaat het geleidelijk aan beter!
Jan van der Lek (Verlaat 28), die geruime tijd in het LUMC
moest verblijven op de afdeling Intensive Care, is maandag
1 februari jl. thuisgekomen. Wij hopen op een goed herstel.
Na meerdere weken in het ziekenhuis te hebben moeten
doorbrengen is ook Cor Gortzak (Lindenlaan 1) weer thuis.
In het LUMC was hij geopereerd voor een omleiding
(bypass) en een nieuwe aortaklep. Fijn dat hij weer
thuisgekomen is en wij wensen hem een goed herstel toe.
Tenslotte noem ik van de thuiskomers Berry Ambags
(Havixhorst 62 Alphen aan den Rijn), die voor een
probleem met een nier in het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
was opgenomen voor onderzoek en behandeling is weer
thuisgekomen. Eind februari zal hij echter terugmoeten
voor een operatie aan de nier.
Corrie Swier verblijft nog steeds, in afwachting op een
definitieve woonplek elders, in het Verpleeghuis
Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp,
afdeling ’t Joppe kamer 9, en ook verblijft daar nog Tiny
van Koll - Hokkeling (Lindenlaan 39) op afdeling Wijde Aa
kamer 5.
Verder denken wij aan alle andere zieken. Ik noem Manfred
Romijn (Kerklaan 13 W); en verder Gerrie Zijlstra - Vink
(Lijsterbeslaan 33). Zij heeft net haar derde chemokuur
gehad, en daarna zal een operatie volgen. Als alles goed
mag gaan volgt daarna opnieuw een traject van drie kuren.
Alle zieken thuis en in het ziekenhuis of bezig met
revalidatie heel veel sterkte, en dat u zich gedragen mag
weten door het gebed van de gemeente.

Meeleven
Een heel verdrietig bericht kwam van Henny Borst - Bliek
(Van Woudeweg 2, 2481XN Woubrugge). Op zaterdag 30
januari is na een periode van ziekte overleden, haar dochter
Ria Pieterse - Borst, woonachtig in Ter Aar. Wij wensen
Henny Borst - Bliek, het gezin Pieterse en de verder naaste
familie steun en troost toe en kracht van Omhoog. Laten
wij hen in onze gebeden gedenken
Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u
en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof
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Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie en ZWO

Berichten van het Missionair Team

Collecte 7 februari: SPOT Tanzania

Sela ‘Live in Groningen’
Deze prachtige CD/DVD is ontstaan vanuit Sela's missie om
nieuwe (paas)liederen te schrijven voor christenen van nu.
Liederen die een brug slaan tussen vroeger en vandaag; die
putten uit de Bijbel en de rijke traditie
van de kerk van alle eeuwen, over
kerkmuren en liedculturen heen. 'Live in
Groningen' is opgenomen tijdens de
paastour van Sela in de Martinikerk in
Groningen. (17,95)

De collecte tijdens de scholendienst op 7 februari is
bestemd voor SPOT Tanzania. PCB De Schakel spaart het
hele schooljaar voor een nieuwe watervoorziening voor het
dorp Maringo Juu. De uitvoering van dit project staat in
Tanzania voor dit jaar gepland.
Schoon drinkwater geeft de Tanzaniaanse bevolking
gezondheid, kracht en energie. Veel ziekten komen
daardoor niet meer voor. Mensen voelen zich beter en
presteren beter. Schoon drinkwater is dus ook van
economisch belang. Daarnaast is drinkwatervoorziening
ook voor de emancipatie van groot belang. In Tanzania
zorgen de vrouwen voor het drinkwater. De vrouwen
houden meer tijd en energie over als zij het water dichter bij
huis kunnen halen. Omdat er door het schone drinkwater
minder ziekte in het gezin is, hebben moeders hun handen
vrij voor andere dingen. Ook hun dochters, die vanaf
ongeveer hun elfde jaar hun moeder helpen, houden meer
tijd over om naar school te gaan. Meer informatie op
www.spottanzania.nl.

Collecte 14 februari: Steun weeskinderen in
Oekraïne
De 1e collecte in de 40dagentijd is bestemd voor de
weeskinderen in Oekraïne. Kinderen die thuis niet veilig zijn
of geen ouders meer hebben, worden in Oekraïne
opgevangen
in
overheidsinternaten.
Maar
de
omstandigheden in deze instellingen zijn slecht. De
kinderen komen nauwelijks buiten en krijgen maar weinig
aandacht. Steeds meer kerken bekommeren zich om
verwaarloosde kinderen in hun omgeving. Ze richten een
opvanghuis op of vangen de kinderen na schooltijd op in
hun eigen gebouw. De kinderen krijgen daar een warme
maaltijd, en hulp bij hun huiswerk. Sommige kerken
organiseren voor de kinderen een zomerkamp. De
organisatie Worldpartners ondersteunt de ondernemende
kerken om hun projecten op een professionele manier vorm
te geven.

Namens de Diaconie,
Johan Schuuring en Annet Roodenburg

‘Morgen Verder’ (over de kunst van het troosten) van Anne
van der Meiden
Soms moet je je pogingen om met je vlindernetje door het
verdriet van anderen te gaan met het doel de diepste
gedachten te vangen gewoon opgeven. Je moet blijven
staan, met respect, voor de deur van de verwerking en de
loslating, die veel mensen graag gesloten houden. Verdriet
door verlies is privé, de verwerking ook. Troosten is een
gave die veel invoelingsvermogen en betrokkenheid vereist.
En dan nog kan het zomaar zijn dat je te snel iets duidt of
iets ten onrechte verondersteld. Er komt,
kortom, veel bij kijken. Vanuit zijn eigen
praktijkervaringen kiest Anne van der
Meiden met zorg zijn woorden om te
schrijven over dit gevoelige thema. Zijn
insteek daarbij is de communicatie in en
tussen mensen. Anne van der Meiden is
theoloog en communicatiewetenschapper.
(9,95)
‘Weet je? Oke4kids’
Een cd met 13 vrolijke nieuwe liedjes voor
thuis of in de klas? (6,95)
Verder kun je vinden: ‘Memory’. De Ark van Noach. Leuk
boekje ‘Ontdek de ark’ van Karen Williamson en nog veel
meer leuke en mooie uitgaven voor kinderen en
volwassenen. De Boekspot is zondags open na de
kerkdienst en woensdags tijdens het Open Huis van 10.0011.30 uur. Bestellen kan ook.

Filmavond 3 maart i.p.v. 25 februari
Op donderdagavond 3 maart draait het missionair team de
Deense film ‘After the Wedding’. Na afloop is er
gelegenheid voor een ‘praatje en een glaasje’. Wees
welkom vanaf half 8. De film start 19.45 uur. Tussentijds is
er een korte pauze. De kosten zijn 5 euro (incl.
consumpties).
Hartelijke groet namens het missionaire team,
Petra Verschoof
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BELIJDENIS

Uit je zelf behoor je niet bij Mij.
Dat werk heb Ik voor jou gedaan.
En nu mag je met Mij , zij aan zij
door ‘t leven samen verder gaan.

Het duo werd afgelost door het Trio Da Capo, een
ensemble met internationale ervaring. Hun combinatie van
instrumenten is uniek. De warme klank van de fluit mengde
prachtige met de diepe tonen van de basklarinet en de
sprankelende piano. Het repertoire besloeg ruim drie
eeuwen en van beroemde componisten als Mozart en
Schubert werden composities vertolkt. Ze sloten hun
concert af met een reeks op populaire muziek geïnspireerde
werken van de Amerikaanse componist Mike Mower.
Met de bekende vijfde Hongaarse dans van Johannes
Brahms zorgden de vijf musici gezamenlijk voor een
spetterend slot van dit
boeiende concert. Het
optreden werd beloond
met een staande ovatie.
Veel van de luisteraars
lieten weten ook op 6
maart, het derde en laatste
concert van dit seizoen,
weer aanwezig te zullen
zijn.

Een ieder door Hem aangenomen,
die zal een kind des Heren zijn.
Mag bij Hem blijven , tot Hem komen,
om dan te horen : “Gij zijt Mijn “.

Vanuit de clubs

Zij heeft ronduit Gods Naam beleden,
met hart en ziel en met verstand.
De Heer heeft Zelf voor haar gebeden,
ze weet zich veilig aan Zijn hand.
Zij gaf haar ja-woord zonder blozen,
schaamde zich niet voor ‘t blij bericht.
Ze weet zich door de Heer gekozen,
de vreugde straalt van haar gezicht.
Wie Mij belijdt zal Ik belijden,
zodat wij samen keer op keer,
ons in de Naam van God verblijden.
Hem zij alleen de dank en eer !

Gaat heen en grijp naar ‘t eeuwig leven.
Sta op en strijd de goede strijd,
om ‘t Evangelie door te geven,
waartoe je toch geroepen zijt.

Balen
Wij balen best een beetje dat onze club volgend seizoen
stopt. Er is blijkbaar niemand die leiding wil zijn van onze
clubs. We hebben al gezegd dat we een enquête of zoiets
houden en als wij dan allemaal zeggen dat de leiding moet
blijven, dan kunnen ze niet stoppen. En anders gaan we
gewoon bij mensen langs de deur. Is er nu echt niemand die
bij ons clubleiding wil zijn volgend seizoen? Dan gaan wij
proberen ons nog beter te gedragen. En het is hartstikke
gezellig en we doen altijd leuke dingen en hebben leuke
uitjes. Dat willen wij niet missen!

Zij gaat nu verder en krijgt krachten,
om door het leven heen te gaan.
Maar zij mag wel van ons verwachten,
gebeden uit ons hart vandaan.
Melodie : Psalm 140

A.M. Peer

Dhr. P. Rietdijk Sr.

Overige berichten
Dorpskerkconcert in Leimuiden 24 januari jl.
Bij het tweede concert van dit seizoen speelden de musici
weer voor een volle zaal. Opvallend was de grote mate van
aandacht en het enthousiasme van het publiek, aldus de
musici van het trio Da Capo; een feest om hier te spelen.
Langzamerhand begint het publiek hoge verwachtingen te
krijgen van de uitvoeringen, want ook over de vorige
concerten was het enthousiasme groot. En niemand werd
daarin teleurgesteld.
In het eerste deel van dit concert zag en hoorde het publiek
het duo Theo van der Hoorn en Martin Boek op accordeon
en gitaar. Zij speelden drie pakkende werken waaronder
een première, een compositie van de accordeonist zelf.

Van de kinderen van de clubs
Een gemiste kans om jeugd te behouden
Het is ondertussen best wel kort dag. De jongensclub en de
meidenclub hebben allebei ongeveer 10 leden, met zo nu
en dan nog een extra kind. En juist dit seizoen zijn er weer
een aantal nieuwe kinderen bijgekomen. Maar voortzetting
van de clubs lijkt er niet meer in te zitten, we hebben nog
steeds geen nieuwe leiding gevonden. En zoals u al kon
lezen in het stukje van de kinderen, ze willen ook volgend
jaar graag een club. Nu hebben we nog wat jeugd,
misschien zijdelings, bij de kerk en hoewel je ze niet ziet in
de kerk, ze zijn er door het clubwerk wel mee bekend. En
dat is de eerste stap om ze misschien ooit betrokken te
krijgen bij de kerk.
Daarom vinden wij het vreselijk jammer dat er na zoveel
jaar een einde komt aan het clubwerk als er niemand
gevonden wordt als leiding.
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Maar wij hebben deze verantwoordelijkheid jaren
gedragen, en hoewel met spijt in ons hart, is het nu stoppen
of de leiding overdragen. En echt, het kost je in het
winterseizoen van september tot en met maart één avond
in de schoolweken, maar je krijgt er veel voor terug.
Voor de laatste maal, we wachten met spanning de reacties
af. Heb je zin of voel je je geroepen om als clubleiding aan
het werk te gaan, meld je dan bij Jorico Notenboom,
telefoon 0172-507919. En reageert er niemand, dan
vinden wij het een gemiste kans om de jeugd kennis te
laten maken met de kerk.

Uit de omgeving

Paasproject kindernevendienst

De bijeenkomsten worden gehouden op:
15 febr. is het onderwerp: Aartsvader Jacob ( een midrasj
uitleg) Wie was hij en wat is zijn betekenis in de Joodse
traditie. Rabbijn Boosman zal hierbij niet alleen
gebruikmaken van hetgeen de Bijbel over Jacob vermeld
maar ook van andere Joodse bronnen zoals de Midrasj en
de Talmoed.
En op 29 febr: Openbaring op de berg Sinaï, de 10
geboden. In zijn lezing zal rabbijn Boosman ingaan op
hetgeen zich bij de berg Sinai moet hebben afgespeeld.
Voorts zal hij stilstaan bij de inhoud van de Tien Geboden
en haar betekenis voor het Joodse volk en voor de
mensheid in het algemeen.

De clubleiding

Op 14 feb starten we met het project: Jezus is Liefde.
Liefde is...... Iedere week krijgt deze zin een vervolg aan de
hand van thema's en bijbelverhalen.
Liefde is een werkwoord, een woord in in beweging, een
'doe-woord' dat oproept tot actie en reactie in heel ons
leven, spreken en handelen. In dit project laten we op een
eenvoudige manier zien wat liefde voor Jezus betekent en
hoe Zijn liefde ons in beweging mag brengen.
14 feb Liefde is... goed zijn voor iedereen
21 feb Liefde is... nooit zonder Hem
28 feb Liefde is... Jezus volgen
6 mrt Liefde is... soms moeilijk
13 mrt Liefde is... soms zwijgen
20 mrt Liefde is... redding voor de wereld
27 mrt Liefde is... vertel het maar!
Bij dit project zingen we ook een lied met elke week een
nieuw couplet.
Samen met de kinderen leven we zo toe naar het Paasfeest.
Alle (klein)kinderen van harte uitgenodigd!

Namens de kindernevendienstcommissie,
Jorico Notenboom

Dankwoord n.a.v.
Belijdenis en Doop

zondag

31

januari

Uitnodiging leerhuisavonden Kerk en Israël
De Classicale Werkgroep Kerk en Israël Alphen aan den Rijn
nodigt u hierbij graag uit voor de tweede serie
leerhuisavonden. Deze zullen door Rabbijn J.J.Boosman uit
Amersfoort verzorgd worden.
Oud-Hoofd krijgsmachtrabbijn
Boosman is een
enthousiaste en duidelijke spreker, die we ons met plezier
herinneren van zijn voordracht in 2014.
Het zullen “Lern-avonden”zijn, de Joodse uitleg van de
bijbel, die behoorlijk verschilt van de christelijke exegese.

Aanvang: 20.00 uur
Adres : Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16,
2406 TV Alphen aan den Rijn.
Sinds de verminderde bijdrage van de Classis, is de entree
verhoogd tot € 6,50
Iedereen hartelijk welkom voor deelname aan ons Leerhuis.
Voor info en meerijden Eli Hoogendoorn, 0172-507686
eli.hoogendoorn@planet.nl

jl.

Beste gemeenteleden,
Naar aanleiding van mijn belijdenis en doop wil ik u
bedanken voor het hartelijke meeleven en de felicitaties die
ik heb mogen ontvangen.
Mijn man en ik hebben dit alles als heel bijzonder ervaren.
Wij voelen ons door al deze ervaringen nog meer
opgenomen in de gemeente van de Heer.
In het bijzonder willen wij ds. Jelis Verschoof, de organist en
het koor bedanken.
Ook de koster en mensen die na afloop de koffie verzorgd
hebben, willen we mede namens onze familie hartelijk
bedanken.

Met hartelijke groet,
Corrie en Aad Schipper.

Agenda

3 maart
6 maart

Filmavond: ‘After the Wedding’
19.45 De Ontmoeting
Kosten zijn 5 euro (inclusief consumpties)
Dorpskerkconcert
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Verjaardagen 7 4+

Kerkelijk Bureau

Van harte gefeliciteerd
6 feb.
7 feb.
9 feb.
17 feb.
17 feb.
17 feb.
19 feb.

mw. J. de Bruijn-de Cloe, Oosterweg 10,
2451 VT Leimuiden
mw.
W.C.
van
Hooidonk-Lodder,
Peppelhof 13, 2451 CT Leimuiden
dhr. W.H. van der Burg, Kastanjelaan 16,
2451 BX Leimuiden
dhr. J. Zijlstra, Lijsterbeslaan 33,
2451 BM Leimuiden
dhr. P.J. Meijer, Molenkade 3a,
2451 AZ Leimuiden
mw. H.C. Balder-Dijkgraaf, Dorpsstraat 2,
2451 AR Leimuiden
mw. G. Vonk-de Jong, Vriezekoop 11,
2451 CP Leimuiden

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

Belijdenis en doop
op 31 jan. aan mw. C.W. Schipper-Helmerhorst,
Meerewijck 55
Zij is opgenomen als belijdend lid van onze gemeente.

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

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

Jongerenwerker

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

Koster

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

Kerkenraad

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

Col v. Kerkrentm.

Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl
Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl
Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden
Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551

Col. v. Diakenen

Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl
Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De ‘Op Weg’ verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.
Bezorging Joke Rietdijk (509427)
Kopij\Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)
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