Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Parelwitte tanden
‘Zusters en broeders, schenk aandacht aan alles
wat waar is, wat edel is, alles wat rechtvaardig
is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles
wat eervol is…’
Paulus in Filippenzen 4:8
Nee, het gaat deze Op Weg niet om een reclame
voor mooie witte tanden van uw gebit.
Daarvoor kunt u prima deskundig advies krijgen
bij onze D.I.O. drogist aan het Dorpsplein of bij
uw tandarts.
Het gaat mij om de vraag: waarnaar kijken wij
met name in ons hart?
Naar het goede of naar het minder mooie - bij
andere mensen, en ook bij onszelf?
Om het met Paulus te zeggen: waar schenken wij
aandacht aan?
Zijn wij geneigd in ons hart vooral te kijken naar
het negatieve?
Of proberen wij juist ook positieve dingen te
zien, lichtpunten?
Er is Iemand die altijd keek, en kijkt, naar het
goede.
Jezus.
Waar anderen keken - en kijken - naar het
negatieve, richt Hij zijn ogen, en zo ook onze
ogen, op het positieve, het goede, op alles wat
edel is, zuiver en lieflijk, op Paulus aan te halen.
De dichter Jan Hendrik Leopold (1865-1925) heeft
daar een mooi gedicht over geschreven.
De tekst is wat oud-Nederlands, niet meer
helemaal zeg maar van ‘nu’.
Maar de bedoeling, de betekenis - die is ook voor
ons vandaag meen ik heel waardevol.
Het gedicht luidt:
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En een: de walg van dit gezicht
benevelt en verwart het hoofd
met troebelingen als een kaars
roetwalmend door de wind gedoofd.
Een ander: van dit gistend vod
en vuil het enigste gewin
is duisternissen voor het oog
en schrik en afschuw voor den zin.
Zo zong een ieder daar zijn lied
maar allen in den zelfden toon
en overstelpten met verwijt
en spraken bitterheid en hoon.
Jezus zag naar het liggend dier
en sprak en zeide enkel dit
en was beschamend rondom:
de tanden zijn als paarlen wit.
ds Verschoof

Kerkdiensten
Zondag 11 februari
6e zondag na Epifanie

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KND

Matthijs Vlaardingerbroek
Jan Schoenmaker
1) Stichting de Vrolijkheid
2) Erediensten
Jaap v muyden
Geen kindernevendienst

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting

Zondag 18 februari
1e zondag van de 40 dagen

9.30 uur – Dorpskerk

Jezus, die door de wereld ging,
was in een landstad aangekomen
en had zijn ongemerkte weg
over het marktplein heen genomen

Voorganger
Ouderling
Collecten

En zag een hond stroef als een wolf,
plat op de stenen, onbewogen,
wiens leven heengeweken was,
wiens Jozef uit de put getogen.

Organist
KND

En om het kreng verrot en vocht
stonden de mensen stil en keken
en waren bits: een gierenzwerm,
die op een aas is neergestreken.

Zondag 25 februari

Pieta Landweer- de Hek
Piet de Bock
1) 40 dagentijd: KIA Noodhulp
(Syrie)
2) Erediensten
Lennard Esveld
Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in kloostergang

2e zondag van de 40 dagen

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Marja van Gaalen- van Veen
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kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Terwijl het voor de eerste keer flink vriest - het is de
ochtend dat ik met deze Op Weg begin 5 graden onder
nul - weer wat nieuws uit de gemeente.

Leny Bakker-Boelen (Kerklaan 76) is donderdagavond jl.
ongelukkig gevallen en heeft daarbij haar heup
gebroken. Zij is daarvoor geopereerd in het Alrijne
Ziekenhuis te Leiderdorp en verblijft daar op dit
moment van schrijven nog op de 3de étage gang 360
(Simon Smitweg 1 2353 GA Leiderdorp). Wij wensen
haar sterkte toe bij het herstel en de revalidatie.
Nel Rietdijk-Roodnat (dr. Stapenseastraat 21) moest 23
januari jl worden opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis
in Leiderdorp maar kon 2 februari weer naar huis. Wij
wensen alle zieken thuis en in het ziekenhuis en elders
verblijvend, en ook hen die met allerlei behandelingen
bezig zijn, moed en kracht toe en waar mogelijk ook
een goed herstel.
Na kort ziekbed heeft de HERE op donderdag 25 januari
jl. tot zich genomen Tiny van Koll-Hokkeling (voorheen
Lindenlaan 39). Tiny van Koll verbleef sinds juni 2016 in
‘Oudshoorn’ in Alphen aan den Rijn op afdeling Bospad
9. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op
woensdag 31 januari jl. vanuit de Dorpskerk in
Leimuiden. In het komende nummer van Op Weg (376)
zal een ‘In memoriam’ verschijnen.

Rond de diensten
Zondag 11 februari as.: Scholenzondag.
Op zondag 11 februari as. is er weer de tweejaarlijkse
scholenzondag in samenwerking met de PC basisschool
‘De Schakel’.
Deze scholenzondag heeft een bijzonder karakter: het
is een zondagse voorstelling voor jong en oud, verzorgd
door Matthijs Vlaardingerbroek, missionair en creatief
kinderwerker in Den Haag. Het thema van de
voorstelling is: ‘Verborgen schat’, nav de ontmoeting
tussen Jezus en Zacheüs. Het is zijn laatst
ontwikkelende voorstelling, en het belooft iets heel
moois te worden, speciaal ook voor kinderen van de
basisschool. Daarom zijn naast u als gemeente alle
kinderen van de drie basisscholen in ons dorp
uitgenodigd.
Zelf open ik met een welkomstwoord, en daarna neemt
Matthijs Vlaardingerbroek het over.
De zaal van de Ontmoeting gaat open om 10.00 u. en
de voorstelling begint om 10.30 u.. Aan het einde van
de voorstelling zijn er twee collecten en sluit ik het
samenzijn af met een zegenbede voor ons allen.
Na de voorstelling is er koffie en fris in de Ontmoeting.
Iedereen van harte welkom!
De veertig-dagentijd
Pasen valt dit jaar vroeg: zondag 1 april. Woensdag 14
februari begint met Aswoensdag de 40-dagentijd en
zondag 18 februari is het de eerste zondag van de 40dagentijd.
Zo willen wij deze komende tijd weer de weg gedenken
die de Heer voor ons gegaan is door lijden en dood
heen naar het Paasfeest. Moge het voor ons allen weer
een tijd zijn waarbij wij extra bepaald worden bij de
grote liefde van Christus, die ‘werd overgeleverd om
onze overtredingen en is opgewekt om onze
rechtvaardiging (Romeinen 4:25).
Zieken
Cees Vrijburg (Noordveenweg 21, 2376 AR Nieuwe
Wetering), die 28 december jl. werd getroffen door
een lichte hersenbloeding en ook door een zwaar
herseninfarct, verblijft in het revalidatie-centrum
Marente (vroeger Mariënhaven) in Warmond. Er zijn
gelukkig tekenen dat het iets beter gaat met het weer
zelfstandig kunnen gaan lopen. Zijn adres: C.H.
Vrijburg, revalidatiecentrum Marente, afdeling Tom
Okker kamer E 1 - 39A, Mgr. Aengenentlaan 1, 2361GB
Warmond.

Meeleven
In de vorige Op Weg moest ik u het verdrietige bericht
meedelen dat in de nacht van 11 op 12 januari jl. in
Lissabon (Portugal) overleden is Martijn Wiecherink,
zoon van Harry en Cokkie Wiecherink van de
Dennenlaan 2. Martijn is 43 jaar geworden. Wij hebben
als gemeente voorbede gedaan voor zijn gezin, zijn
beide dochtertjes Sofia en Filippa en hun moeder, en
voor het gezin en de familie Wiecherink.
Het afscheid van Martijn vond plaats in Portugal.
Zaterdag 27 januari jl. was er in de Ontmoeting
gelegenheid tot condoleance, waar heel veel mensen
hun medeleven kwamen betuigen. Hoe verdrietig de
aanleiding ook was, dat was toch hartverwarmend.
In principe zullen in een van de komende nummers van
Op Weg Harry en Cokkie iets over het leven van hun
zoon met ons delen.
Dr. Piet van Midden 15 februari as. in de Ontmoeting
Ik wijs u graag nog een keer op een speciale avond op
donderdag 15 februari as. in het kader van het
Bijbelproject, maar voor iedereen bestemd, of u nu
meeleest of niet.
Dr. Piet van Midden uit Bergambacht, hoofddocent
Hebreeuws aan de theologische faculteit van Tilburg
komt voor ons een avond spreken over de verbinding
tussen het eerste en tweede deel van de Bijbel en het
belang van beiden.
Het belooft een boeiende en inspirerende avond te
worden, nogmaals dus voor iedereen. De avond begint
20.00 u. en de entree is 5 euro (incl. koffie/thee).
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Felicitatie
Onze voormalige koningin, prinses Beatrix, is 31 januari
jl. 80 jaar geworden. Als protestantse gemeente
Leimuiden willen wij haar van harte gelukwensen met
deze bijzondere verjaardag, deze mijlpaal in haar
leven, en wij wensen haar Gods zegen toe voor de
toekomst. Om Psalm 134:3a berijmd aan te halen: ‘Dat
’s Heren zegen op haar daal’ / zijn gunst uit Sion haar
bestraal’’
Verhuizing
Joost en Heleen Siereveld (Meerewijck 67) verhuizen
officieel 7 februari as. richting Alphen aan den Rijn.
Hun nieuwe adres wordt hopelijk zo rond medio april:
Thorbeckeplein 57, 2406 CG Alphen aan den Rijn. De
tijd daartussen zullen zij op enkele adressen
overbruggen. Joost en Heleen blijven met onze
gemeente verbonden. In verbondenheid met onze
gemeente een hartelijke groet van ons allen en alvast
een heel goede tijd toegewenst in jullie nieuwe
woonplaats!
Belangrijke informatie Bijbelleesrooster:
Het blijkt dat enkelen van u die in het mailbestand van
het Bijbelleesrooster staan niet altijd het door mij per
mail opgestuurde rooster en de aanvullende informatie
binnenkrijgen.
Bent u vergeten? Nee!
Maar het kan ermee te maken hebben dat uw provider
mail met een groot aantal adressen (er zijn 95
meelezers in de mailgroep van het project) er uitlicht
als spam / ongewenste mail. U krijgt altijd alle
informatie van mij toegestuurd, en zelfs vanaf twee
mailadressen.
Als u niets ontvangt: kijk dan regelmatig even in de
map ‘Spam’ of ‘Ongewenste mail’. Daar moet het dan
toch echt instaan, de door mij verstuurde mail, en kunt
u de blokkade zelf gemakkelijk via de rechtermuisknop
ongedaan maken.

Bijbelleesrooster 2018
Week 8 18 t/m 24 februari 2018
zo
Job 30
Handelingen
ma
Job 31
Handelingen
di
Job 32
Handelingen
wo
Job 33
Handelingen
do
Job 34
Handelingen
vr
Job 35
Handelingen
za
Job 36
Handelingen

18:1-17
18:18-28
19:1-12
19:13-20
19:21-40
20:1-12
20:13-26

Week 9 25 februari t/m 3 maart 2018
zo
Job 37
Handelingen 20:27-38
ma
Job 38
Handelingen 21:1-14
di
Job 39
Handelingen 21:15-26
wo
Job 40
Handelingen 21:27-40
do
Job 41
Handelingen 22:1-22
vr
Job 42
Handelingen 22:23-30
za
Job 42
Handelingen 23:23-35
Week 10
4 t/m
zo
Spreuken 1
ma
Spreuken 2
di
Spreuken 3
wo
Spreuken 4
do
Spreuken 5
vr
Spreuken 6
za
Spreuken 7

10 maart 2018
Handelingen 23:12-35
Handelingen 24:-9
Handelingen 24:10-23
Handelingen 24:24-27
Handelingen 25:1-12
Handelingen 25:13-22
Handelingen 25:23-27

Tot zover dit gemeentenieuws.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie
Bloemen
De bloemen zijn als groet van de gemeente op 28
januari gegaan naar de familie Siereveld, Meerewijck
67. Op het moment van schrijven van dit stukje is nog
niet bekend naar wie de bloemen op 4 februari zijn
gegaan. Dat leest u de volgende keer.
Korte terugblik diaconievergadering
In de vergadering van 29 januari hebben we het
beleidsplan van 2014-2018 doorgenomen om te kijken
op welke punten deze aangepast moet worden. In grote
lijnen is ons beleidsplan nog actueel, maar op een

aantal punten sluit het beleidsplan niet meer op de
huidige situatie aan. Nadat het beleidsplan is
aangepast en vastgesteld door de diaconie, zal dit naar
de kerkenraad gestuurd worden. Verder heeft de
diaconie besloten een bijdrage naar Kerk in Actie over
te maken voor Noodhulp in o.a. Haïti, Nepal en
Bangladesh en Ethiopië en Soedan. In de kloostergang
hangt op één van de borden een poster van Kerk in
Actie met meer informatie hierover. Er is ook een
voorstel besproken om invulling te geven aan de
40dagentijd. Vanuit Kerk in Actie zijn daarvoor de
nodige materialen aangeleverd. Hier volgt in de
volgende Op Weg meer informatie over.
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Collecte 11 februari De Vrolijkheid
Tijdens de scholenvoorstelling is de collecte bestemd
voor de Stichting de Vrolijkheid. Een op de drie
vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan
achttien jaar. Leven en opgroeien in het niemandsland
van asielzoekerscentra is een serieuze bedreiging voor
de psychosociale gezondheid van deze jonge
nieuwkomers. Daarom zet de Vrolijkheid zich primair in
voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in
Nederland. Bij sommige activiteiten worden ook de
ouders van een kind betrokken en bij andere
activiteiten worden de scholen of zelfs de hele
omgeving rond een azc betrokken.
Collecte 18 februari
KIA Noodhulp Syrië
Op de eerste zondag
van de 40dagentijd
collecteren we voor
moeders met kinderen
in Syrië, die op de
vlucht zijn met als
noemer
’moedig
vasthouden’.
Het
thema van de 40dagentijd is ’Onvoorwaardelijke
liefde’.
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn
ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen.
Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in
Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en
vaak ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden
proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te
verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC
(International
Orthodox
Christian
Charities)
ondersteunt
gevluchte
moeders
daarbij.
Met
verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding,
bijvoeding
voor
ondervoede
kinderen
en
gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers
van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze
moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de
juiste zorg te kunnen bieden. IOCC in Libanon is een
van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd
2018. Er zal een collectefilmpje worden vertoond
tijdens de collecte.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van het Missionair Team
Nieuwe boekentafel
Tijdens de a.s. scholenzondag (11 febr.) is de
boekentafel present met een geheel nieuwe collectie.
Voor kinderen en volwassenen is er van alles te vinden.
Laat je verrassen door prachtige prentenboeken, mooie
kaarten, cadeautjes en de vele Paas artikelen (valt
vroeg dit jaar).

Uitnodiging presentatie ‘Troostpleister’ van Joke
Verweerd
Op zaterdag 17 maart wordt
‘Troostpleister’, het nieuwste
boek
van
Joke
Verweerd,
gepresenteerd
in
de
Wilhelminakerk, Gedempte Oude
Gracht 61, 2011 GM Haarlem.
Inloop vanaf half 3 met koffie en
thee. De presentatie begint om 3 uur.
Joke Verweerd verloor begin 2017 haar echtgenoot na
een
kort
ziekbed,
na
een
lang
huwelijk.
In Troostpleister heeft zij woorden gevonden voor het
loslaten van een geliefd mens en voor de rauwheid van
rouw. Hoe leef je met elkaar toe naar het afscheid en
zorg je ervoor dat gezegd
is wat
gezegd moet worden?
Tijdens
de
presentatiemiddag
bespeelt
Frank
Baggerman het orgel van de Wilhelminakerk en
improviseert in samenwerking met Crosspoint Music.
Frank schreef enkele composities als achtergrond bij
gedichten uit het boek.
Ook zullen de bijzondere foto's die Rianne den Bok
maakte voor Troostpleister via de beamer worden
getoond.
Organisatie: Bijbel In, Haarlem.
Lezing Piet van Midden
Volgende week donderdagavond,
15 februari, komt ds. Piet van
Midden uit Bergambacht spreken
over de verbinding van het Oude
en Nieuwe Testament. Waarom is
het Oude Testament nog steeds
van betekenis sinds de komst van
Jezus?
Aanvang
20.00
uur
Kosten
5
euro
Iedereen van harte welkom!

in
de
(incl.

Ontmoeting.
koffie/thee).

Filmavond 22 februari ‘The Apostle’
The Apostle van en met Robert Duvall is een mooi
vertelde film uit 1997 over een gepassioneerde
prediker (de rol van Duvall zelf) die op de vlucht voor
justitie in een uithoek van het zuiden van de VS toch
kans ziet weer een gemeente aan zich te binden.
Robert Duvall wilde zich als acteur eens helemaal laten
gaan en deed daarom zelf de regie. Het is een
fascinerende film geworden van iemand die ondanks
trubbels toch blijft gaan
voor z’n passie.
Aanvang 19.45 uur. De
zaal van de Ontmoeting
is open vanaf 19.30.
Toegang 5 euro (incl.
twee consumpties).

Op Weg 375
Vooraankondiging Passie Highlight zangavonden in
maart
Vorig jaar hebben we met veel enthousiasme en veel
mensen de Johannes passie gezongen. Vier jaar eerder
is de eigentijdse Mattheüs ingestudeerd en uitgevoerd.
Om de sfeer van de passies weer her te beleven zijn er
dit jaar in de 40-dagen tijd voor Pasen twee avonden
georganiseerd om met elkaar een paar hoogtepunten
uit de passies te repeteren. De liederen kunnen als
ondersteuning van de Goede Vrijdagviering in de
Dorpskerk gezongen worden. De repetitieavonden zijn
op zondag 18 en 25 maart van 19.00 tot 21.00 uur in
de Dorpskerk. Op Goede Vrijdag 30 maart begint de
avonddienst in de Dorpskerk om 19.30 uur. In de
volgende Op Weg kunt u meer lezen over o.a. opgave,
kosten en liedkeuze.
Met een hartelijke groet van het missionaire team:
Eric, Jeannette en Petra

Overige berichten
Vooraankondiging Voorjaarsmarkt
Dit jaar wordt de Voorjaarsmarkt gehouden op
zaterdag 14 april. Zet u hem alvast in uw agenda? We
zullen de vele vrijwilligers de komende tijd weer
benaderen of we ook dit jaar weer een beroep op hen
mogen doen. U mag zich ook spontaan aanmelden bij
de mensen van het ACKC.
Voor de verkoop van de loten zoeken we nieuwe
mensen die in het dorp of aan familie, vrienden en
kennissen willen verkopen. Hebt u interesse belt
Monica Disseldorp. Voor de verkoop van cake en taart
zoeken we mensen die willen iets willen bakken, graag
doorgeven aan Els van Elderen. Verder hebben we nog
mensen nodig die op vrijdag willen helpen met het
opbouwen van de markt, op zaterdag willen verkopen,
in de keuken willen staan of willen helpen opruimen.
Geeft u zich op bij Aad Treur, Els van Elderen of een
van de andere leden van het ACKC.
Uit de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk
Scriba René de Reuver over
voltooid leven
ma 5 feb. 2018
'Mijn tijden zijn in Uw hand,
daar spreekt overgave uit',
onder
deze
titel
staat
vandaag (maandag 5 februari) een interview met ds.
René de Reuver over voltooid leven in dagblad
Trouw.
"In een brede kerk als de onze komt elke vraag die in
de samenleving speelt, naar voren in het pastoraat.
Ook die van mensen die hun leven als voltooid zien.
Het is niet goed die vraag weg te drukken.
We moeten ons ertoe verhouden, meer dan dat we
gelijk een antwoord hebben.
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"In de Bijbel vinden we aanknopingspunten die ons
verder helpen. Voor mij is dat psalm 31, die wordt
toegeschreven aan koning David. Zijn leven verloopt in
ellende. 'Zuchtend slijt ik mijn dagen, ik ben afgedankt
als gebroken aardewerk', zegt hij. Dat is heftig, dat is
een hele existentiële kwestie.
"David vraagt niet hoe hij dit af kan handelen, of hij er
een einde aan mag maken. Nee, David zegt: mijn
tijden zijn in Uw hand. Dat vind ik een prachtige zin. In
de nieuwe vertaling staat dat zijn lot en zijn leven in
Gods hand zijn. Daar spreekt overgave uit. Want dat is
de grote vraag: ben jij diegene die de regie over alles
in eigen hand neemt, of ken je iets van overgave?
"Het idee dat we zelf de regie voeren tegenover het
leven, maakt me zeer terughoudend over dit voorstel
voor hulp bij voltooid leven. We zijn wel
verantwoordelijk voor veel dingen en we grijpen in, op
allerlei manieren. Maar het leven is een geschenk, het
is door God gegeven. Je kunt niet zomaar zelf bepalen
dat je leven voltooid is, en dat je ermee stopt.
"Deze wet is het verkeerde antwoord op wezenlijke
vragen. Ik vrees dat die als een boemerang gaat
werken. Dat mensen denken: ik ben 75, ben ik de
samenleving tot last? Al in de Middeleeuwen werd
gezegd dat er een kunst is om te leven, maar ook een
kunst om te sterven. Zijn we die kunst om te sterven
een beetje kwijtgeraakt? En dan bedoel ik niet precies
het doodgaan zelf, maar ook de moeite van de laatste
levensfase. Dat je probeert het daarin uit te houden.
Dat is niet makkelijk. Het vraagt veel van de mens zelf
maar ook van de omstanders. Die kunnen onbarmhartig
zijn, mensen laten zitten, omdat ze ze toch alleen
maar horen klagen. Geef niet op, dat is ook een appèl
aan de samenleving.
"Tegenover regie zetten wij: relatie. Het is nooit: ik
alleen, op mezelf. Ik kan wel denken dat mijn leven
voltooid is, maar vinden mijn kinderen dat ook, vindt
mijn man dat, mijn vrouw? En juist als mensen niemand
hebben, dan weet de kerk zich geroepen naar mensen
om te zien. De houding van de kerk zou een pastorale
moeten zijn. We moeten naast iemand gaan zitten,
laat die zijn verhaal doen. Blijf bij de ander, in die zin
ben je een representant van God.
"Als er een wens is om hulp bij voltooid leven, kan je
daar als pastor over doorpraten. Je mag zeggen hoe jij
erover denkt. Maar je respecteert de keus van diegene
die dood wil. We laten geen mensen in de steek, en we
leiden ook hun uitvaart.
"De kerk staat niet tussen de mens en God. De mens is
verantwoording verschuldigd aan God, niet alleen aan
zichzelf. De Protestantse Kerk schrijft niet voor hoe
het moet. Het is niet: als je het niet met ons eens
bent, ben je geen christen. Maar ik kan wel zeggen dat
hulp bij voltooid leven, voor zover ik het Evangelie
versta, een stap te ver gaat."
Bron: Dagblad Trouw. Lees het hele artikel op trouw.nl.
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Verjaardagen 75+

Kerkelijk Bureau

Van harte gefeliciteerd

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

Overleden
Mevr. Trijntje van Koll-Hokkeling,
zorgcentrum 'Oudshoorn' te Alphen a/d Rijn, in de
leeftijd van 76 jaar
Verhuisd
Janine Vonk, van Prunusstraat 15 naar Vriezekoop 11

17 feb.

dhr. P.J. Meijer, Molenkade 3a, 2451
AZ Leimuiden

17 feb.

dhr.
J.
Zijlstra,
zorgcentrum
'Hussonshoek' van Woudeweg 2, kamer
205, 2481 XN Woubrugge

17 feb.

mw. H.C. Balder-Dijkgraaf, Dorpsstraat
2, 2451 AR Leimuiden

Agenda

11 feb

Kindervoorstelling “Verborgen schat”
aanvang 10.30

22 feb

Filmavond
19.45
Kosten €5,-

14 april

De

Ontmoeting

Voorjaarsmarkt

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

André Lorier (voorz), tel 06-23332710, 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

Op Weg 375

blad 7 van 7

Bijlage
De Ontmoeting is open om 10.00 u. en de voorstelling begint 11 februari om 10.30 uur.
Na de voorstelling is er koffie en fris . Iedereen van harte welkom!

