Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Zaden en vruchten
‘Waarachtig, Ik verzeker u: als een graankorrel
niet in de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij
veel vrucht.’
Jezus in Johannes 12:24
Nu de winter na nog wat koude dagen begin deze
week echt voorbij lijkt, begint langzaam maar
zeker weer het werk op het land.
Er gaat weer ingezaaid worden, in de hoop dat het
goede vrucht mag opleveren.
Zaden en vruchten…
Kort voor Psalmzondag, de intocht van Jezus in
Jeruzalem, vergelijkt Hij zichzelf in een
redevoering met een graankorrel.
U weet: een graankorrel heeft in zichzelf een grote
kiemkracht.
Maar er gebeurt niets, als de graankorrel op
zichzelf blijft.
Alleen als de graankorrel in de donkere aarde
wordt gelegd, ‘sterft’, komt zij door de dood heen
tot nieuw leven en draagt zij vrucht.
Jezus is - geestelijk gesproken - die weg van de
graankorrel gegaan.
Hij ging niet de weg naar ‘omhoog’, de weg van
eigen eer, Hij zelf in het voetlicht - nee.
Hij ging de weg naar ‘omlaag’.
Hij ging de weg van het dienen, de weg van de
graankorrel, het donker van de dood in, de weg
van ‘sterven’ - voor ons.
Zo bracht Hij, door de dood heen, door zijn
opstanding uit de dood, veel vrucht.
Vrucht die voor ons betekent: verzoening van
onze zonden, vrede met God.
Jezus brengt ons weer terug bij de Vader en zó bij
het Leven.
Die vrucht mogen wij ontvangen door het geloof.
En als je leerling van Hem bent geworden, gaat er
om dat je Hem volgt op zijn weg.
Dat je leven ook vrucht gaat dragen.
Wat gaat er van jouw leven uit?
Wat ‘zaai’ je?
Is ons leven als een kleine graankorrel, die achter
de grote Graankorrel Jezus Christus vrucht
opbrengt van geloof, hoop en liefde?
Daarover las ik eens een gedicht dat heet:
‘Zaden en vruchten’

24 maart 2018
jaargang 17
nr. 378
Op Weg 379 verschijnt 7

april 2018

In een droom liep ik een winkel binnen.
Ik vroeg: wat verkoopt u hier?
Alles wat u maar wilt, zei de engel.
O, zei ik, echt waar?
Ik wil dan graag:
vrede op aarde
opheffing van onderdrukking
geen honger meer
voor alle vluchtelingen een veilig thuis.
Wacht even, zei de engel,
u begreep mij verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
enkel zaden…
ds. Verschoof

Kerkdiensten
Zondag 25 maart
Palmzondag

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Organist
KND

Ans Creemer- Allard
Piet de Bock
1) 40 dagentijd: KIA NoordOeganda
2) Erediensten
Ad Jacobs
Jorico Notenboom

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag
Heilig avondmaal

19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Organist

Ds. Jelis Verschoof
André Lorier/Jorico Nootenboom
1)Avondmaalscollecte
Mensenkinderen
2) Erediensten
Marc Koning

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag

19.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist

Ds. Jelis Verschoof
Jan Schoenmaker
Geen collecten
Marc Koning
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Zaterdag 31 maart

Zondag 1 april
Stille Zaterdag

Pasen

19.30 uur – Dorpskerk

19.30 uur – Dorpskerk

Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist

Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. Jelis Verschoof
Clara de RuiterGeen collecten
Geen collecten
Ad Jacobs

Organist
KND

Vanuit de pastorie,

kerklaan 60

Terugblik
Woensdag 14 maart jl mochten wij de Heer bidden om zijn
zegen over alle werkzaamheden in de wereld van gewas en
arbeid, er was diezelfde avond een gemeente-avond
waarop wij met elkaar gesproken hebben over de betekenis
en de beleving van de maaltijd van de Heer, en op zaterdag
17 maart jl. was er in de Ontmoeting een middag met
ambtsdragers van de zes PKN-gemeenten in de burgerlijke
gemeente Kaag&Braassem. Centraal was die middag de
ontmoeting met elkaar als ambtdragers; verder zijn er ook
plannen gepresenteerd voor een gemeenschappelijke
website, en hebben wij met elkaar gesproken over de
nieuwe classis Zuid-Holland-Noord waartoe wij m.i.v. 1 mei
as. officieel gaan behoren. Hoe kunnen wij als kleinere
gemeenten in Kaag&Braassem elkaar steunen, helpen, en
zijn er ook activiteiten die wij gezamenlijk kunnen doen?
Een bemoedigende middag.
De ‘Stille W eek’
Zondag 25 maart as. begint de zgn. ‘Stille Week’: wij volgen
in gedachten de laatste dagen van Jezus voordat Hij
gevangen genomen werd en uiteindelijk stierf aan het kruis.
Wij noemen deze week bewust de stille week: het is een
week van extra en eerbiedig stil staan bij de weg die Jezus
ging. Laten wij de vieringen in deze stille week ook in
gepaste sfeer en met eerbied kunnen beleven.
Er zijn drie vieringen.
Witte Donderdag 29 maart as. 19.30 uur is er de viering
van de maaltijd van de Heer waarin ik zelf hoop voor te
gaan. Op deze avond vóór zijn dood vierde de Heer met
zijn leerlingen de Pésachmaaltijd en stelde Hij ook het heilig
avondmaal in. Een bijzondere avond dus om als gemeente
brood en wijn te mogen ontvangen en delen.
Goede Vrijdag 30 maart as. 19.30 uur gedenken wij de
dood van de Heer. In deze sobere viering zingen wij met het
Passiekoor olv Theo van der Hoorn nog drie liederen uit de
moderne Mattheüs- en Johannes-Passie van Piet van
Midden en Gerard van Amstel. Aan het einde van deze
viering verlaten wij in stilte de kerk.

Ds. Jelis Verschoof
Frans Kooiman
1) PKN JeugdwerkGeen collecten
2) Erediensten
Marc Koning
Janneke Roggeveen

ds. Jelis Verschoof
Stille Zaterdag 31 maart as. is er 19.30 uur een
Avondgebed. Voorganger is Jan Schoenmaker, en
medewerking wordt verleend door Marianne Zeeman en
Astrid Muijs.
Paasfeest zondag 1 april as. 09.30 uur
Wij mogen vieren dat Jezus de macht van de dood
verbroken heeft: Niet meer de dood heeft het laatste
woord, de laatste macht, maar Hij. Zo mag ons leven door
alles heen staan onder de hoede van de hoop.
Medewerking wordt verleend door de Gospelgroep ‘Reveil’
uit
’s-Gravenzande; zij zongen ook 3 jaar geleden
bij ons en wij zijn blij dat zij weer in de gelegenheid zijn om
te komen. Ikzelf hoop dan voor te gaan.
Kleurplaten kindernevendienstproject ‘Een nieuwe
schepping’
Bij het Paasproject ‘Een nieuwe schepping’ is ook een
kleurplaat verschenen, die bij de verschillende zondagen in
de veertigdagentijd steeds verder kon worden ingekleurd.
Heb jij, heeft u aan dit project meegedaan? Neem de
kleurplaat dan Paasmorgen mee, dan worden ze in de kerk
of de corridor opgehangen als een kleurige versiering: de
schepping wordt nieuw door de opstanding van de Heer!
Paasmorgenzingen
In de afgelopen jaren was er voorafgaand aan de
Paasdienst in de kerk ook om 09.00 u. zingen van enkele
Paasliederen op de begraafplaats achter de Dorpskerk.
Door omstandigheden gaat dat dit Paasfeest niet door.
Wellicht kunnen wij DV volgend jaar deze traditie weer
opnemen.
Afscheid Marianne Zeeman commissie eredienst
Marianne Zeeman verhuist binnenkort van Leimuiden naar
Bodegraven.
Daarom kan zij geen lid meer blijven van de commissie
eredienst. Sinds 2008 was Marianne lid van onze
commissie en heeft zo 10 jaar lang ingezet voor een zo
goed mogelijke vormgeving van de erediensten,
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invulling van bijzondere en hoogtijdiensten, Advents- en
veertigdagentijdprojecten. Hartelijk dank voor al je werk!
Wij hebben Marianne bedankt met een mooie liedbundel
van de HGJB ‘Op Toonhoogte’. Wij zijn blij dat Ina Buikema
haar nu opvolgt. Heil en zegen toegewenst samen met Cees
in jullie nieuwe woonplaats Bodegraven. Elders in deze Op
Weg treft u nog een stukje aan van Marianne zelf.

Geboortebericht
Maandag 19 maart jl. werden onze dochter en schoonzoon
Anna Judica en Nathan Uitterdijk - Verschoof verblijd met
de geboorte van een dochter en zusje van Anke Loïs, Saar
geheten. Wij danken de Heer voor dit nieuwe leven, en
moge de kleine Saar opgroeien in geloof, hoop en liefde,
achter de goede Herder Jezus aan.

Zieken
Kees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen) moet
vandaag (20 maart) opgenomen worden in het LUMC in
verband met een operatie in het hals / nekgebied. Er was
namelijk helaas weer weefsel ontdekt dat niet goed is. De
operatie zal plaatsvinden woensdag 21 maart. Kees verblijft
in het LUMC afd KOHG, C-11-P (Postadres: Postbus 9600,
2300 RC Leiden).
Leny Bakker-Boelen (Kerklaan 76) verblijft nog steeds voor
revalidatie ivm een gebroken heup in ‘De Brug’ in Alphen
aan den Rijn. Hopelijk niet meer voor lang. Haar tijdelijke
adres daar: Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn,
Revalidatieafdeling ‘De Brug’ 3de étage kamer 35,
Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn.
Cees Vrijburg (Noordveenweg 21, 2376 AR Nieuwe
Wetering) verblijft nog voor revalidatie in het revalidatiecentrum Marente in Warmond. Zijn adres: C.H. Vrijburg,
revalidatiecentrum Marente, afdeling Tom Okker kamer E 1
- 39A, Mgr. Aengenentlaan 1, 2361GB Warmond.
Anneke van Bruggen (Willem van der Veldenweg 17)
verblijft sinds donderdag 1 maart jl. in het Alrijne
Ziekenhuis
te
Leiderdorp
ivm.
een
ernstige
nierbekkenontsteking. Te midden van alle behandelingen
en ingrepen kwam er ook nog het overlijden van haar
moeder. Hierdoor was zij voor de condoleance en de
afscheidsdienst van haar moeder enkele uren in Leimuiden,
maar moest meteen daarna weer terug naar het ziekenhuis.
Veel sterkte en hopelijk gaat het geleidelijk aan toch weer
de goede kant op. Tijdelijk adres: Alrijne Ziekenhuis,
afdeling 470, Simon Smitweg 1 2353 GA Leiderdorp.
Alie Wesselius (Burg. Bakhuizenlaan 10) moest donderdag
8 maart jl. worden opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis
Leiderdorp i.v.m. met ernstige griep, longontsteking en een
te laag zuurstofgehalte in het bloed. Gelukkig kwam er eind
vorige week een kentering ten goede en kon zij maandag
19 maart jl. weer naar huis. Een goede tijd van aansterking
toegewenst!
Alle zieken thuis en in het ziekenhuis moed en vertrouwen
toegebeden en waar mogelijk ook goed herstel / goede
resultaten van behandelingen en kuren.

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

Overleden
Op maandag 12 maart jl. is overleden zr. Maria - Rie Middag - van Blanken uit Woudsoord in Woubrugge. Zij is
85 jaar geworden. Na dit gemeentenieuws volgt een in
memoriam.

ds. Jelis Verschoof

In memoriam M aria M iddag - van Blanken
Op maandagavond 12 maart jl. is van ons heengegaan
Maria - ‘Rie’ Middag - van Blanken, in de leeftijd van 85
jaar.
Maria van Blanken werd geboren 28 juli 1932 in Uithoorn
en groeide op in Amstelveen.
Haar vader had samen met zijn (eerste) vrouw verschillende
kinderen gekregen, maar zij was op jonge leeftijd gestorven.
Hij was toen hertrouwd, en uit dat tweede huwelijk werd
Maria geboren.
Rie ontmoette Herman Middag uit Ouderkerk aan de
Amstel, en terwijl zij uit een Rooms-katholiek gezin kwam,
was Herman kerkelijk meelevend Nederlands-Hervormd.
Zij trouwden met elkaar 20 februari 1952 en vroegen in
een kerkdienst een zegen over hun verdere gezamenlijke
levensweg.
Rie deed kort voor haar trouwen belijdenis van haar geloof,
en zo zijn zij samen op weg gegaan met geloof, hoop en
liefde.
Eerst werd het Ouderkerk aan de Amstel, inwonend bij zijn
ouders, toen Klundert in Brabant, en eind jaren ’50
Leimuiden waar haar man werk krijgen kon.
Zij kwamen hier te wonen aan de Berkenlaan. Haar man
Herman overleed in 1999, en de weg ging alleen verder.
Enkele jaren later verhuisde zij naar De Scholekster, en zo’n
9 jaar geleden werd Woudsoord in Woubrugge haar
nieuwe thuis. Daar heeft zij het nog heel goed gehad en
werd zij liefdevol verzorgd.
Terugkijkend op haar leven werd er door haar kinderen met
dankbaarheid gesproken over de goede dingen die er aan
liefde en zorg in haar leven zijn geweest.
Het geloof beleefde zij meer van binnen, in haar hart.
Aan de Berkenlaan luisterden Herman en Rie naar de
kerktelefoon; later, alleen gekomen aan de Scholekster,
waren er de cassettebandjes van kerkdiensten; ze vond het
mooi daarnaar te luisteren. Zo bleef het contact met de
gemeente: via die bandjes, via het kerkblad ‘Op Weg’, via
bezoekjes in Woudsoord.
Zaterdagochtend hebben wij afscheid van haar genomen in
de Dorpskerk.
Mooi alle belangstelling en meeleven dat er was.
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Wij luisterden naar muziek en persoonlijke bijdragen,
zongen twee liederen die haar zelf aanspraken: ‘Veilig in
Jezus’ armen’ en ‘Wat de toekomst brengen moge...’, en
centraal mocht staan Psalm 23. Wat een zegen dat er een
goede Herder is, Jezus Christus, die ons nabij blijft, zelfs ook
in het donkere dal van de dood. Gelovend in Hem mag je
weten: ‘Ik mag door de dood heen blijven in het Huis van
de Heer tot in lengte van dagen’.
Moge de HEER haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen nabij zijn in deze dagen van herinnering,
verwerking en verdriet en hen leiden op Zijn wegen van
goedheid en zegen.
ds Jelis Verschoof

Agenda

Za 14 april

Zo 15 april

Do 22 maart

Voorjaarsconcenrt
De Ontmoeting
10.00 – 15.00
Veelkleurig samenleven
De Ontmoeting
16.00 – 18.00
Filmavond, 19.45 De Ontmoeting

Bijbelleesrooster 2018
Week 13
25 t/m 31 maart 2018
Zo
Spreuken 22:1-16
Psalm 115
ma
Spreuken 22:17-29
Psalm 116
di
Spreuken 23
Psalm 117
wo
Spreuken 24:1-22
Psalm 118
do
Spreuken 24:23-34
Psalm 119:1-56
vr
Spreuken 25
Psalm 119:57-112
za
Spreuken 26
Psalm 119:113-176
Week 14
1 t/m 7 april 2018
zo
Spreuken 27
Psalm 120
ma
Spreuken 28
Psalm 121
di
Spreuken 29
Psalm 122
wo
Spreuken 30
Psalm 123
do
Spreuken 31
Psalm 124
vr
Prediker 1
Psalm 125
za
Prediker 3
Psalm 126
Week 15
8 t/m 14 april 2018
zo
Prediker 4
Psalm 127
ma
Prediker 5,6
Psalm 128
di
Prediker 7
Psalm 129
wo
Prediker 8
Psalm 130
do
Prediker 9,10
Psalm 131
vr
Prediker 11
Psalm 132
za
Hooglied 1
Psalm 133

Kerkelijk Nieuws
Berichten van het Missionair team
Nabericht over de luizenmoeder brief
In de Op Weg van een maand geleden is er bij het
missionaire nieuws een ingezonden brief (n.a.v. het tv
programma de luizenmoeder) opgenomen waarover op de
gemeenteavond vragen gesteld werden. Het ging met
name over de vorm: waarom was de brief niet
ondertekend? Ik heb als schrijfster van het missionaire
nieuws deze brief ter illustratie opgenomen. De brief is van
een moeder die op haar wijze wilde vasten in de 40-dagen
tijd. De schrijfster komt uit de landelijke kerk. De brief
raakte mij omdat de inhoud niet alleen de schrijfster, maar
ook mij tot zelfreflectie bracht. Waarom kijk ik naar
programma’s waarin de naam van God onrecht aangedaan
wordt? Waarom word ik steeds meer geconfronteerd met
woorden als f..k, k.t , enzovoort? Waarom neemt de
taalvervuiling zo toe op tv, in de politiek, in de sport, op
straat, enz.? Moet ik daar maar aan wennen? Of is de
gewenning er al? Die vloek- en vuile woorden voegen niets
toe. In tegendeel zelfs, het doet eerder afbreuk aan de
geloofwaardigheid. Alles overwegende gaat het bij mij
steeds meer wringen.

Vastentijd heet ook wel oefentijd. Als ik de Bijbel - Gods
kompas voor het leven - serieus wil nemen laat mij dan
oefenen in het uitzetten van bepaalde programma’s. Hoe
jammer ook, want ook ik baal er van als het om
programma’s gaat die je eigenlijk niet zou willen missen.
In Efeziërs 4:29 staat: ‘Laat geen verdorven woord [vuile
taal] uit uw mond voortkomen’ en in 4:31: ‘Vloek niet
meer’ (Bijbel in Gewone Taal). Daar is geen woord Frans bij.
Laten we op weg naar Pasen elkaar helpen het verbale
milieu schoner te maken.
Petra Verschoof

Berichten van de Diaconie
Bloemen
Op 11 maart zijn de bloemen als groet gegaan naar de heer
en mevrouw Rietdijk, Dr. Stapenseastraat 21. Op 18 maart
was er weer een bloemstuk vanwege de 40dagentijd.
Situatie Oost-Ghouta
Van Kerk in Actie kregen we het volgende bericht: Wat kan
de kerk doen om de mensen te helpen?

Op Weg 378
Oost Ghouta, een enclave net buiten Damascus, wordt
beheerst door milities. Ruim 20.000 strijders vormen een
coalitie tegen de Syrische overheid en zijn een gevaar voor
de lokale bevolking. Ondanks internationale oproepen tot
een staakt-het-vuren of een gevechtspauze, gaat de strijd
om het Syrische rebellenbolwerk in alle hevigheid door.
Ruim 800 mensen zijn gedood en duizenden gezinnen
lopen groot gevaar. Kerk in Actie werkt in Oost-Ghouta
met lokale kerken en partnerorganisaties en doet wat ze
kan om de families te helpen. Laten we hen gedenken in
onze gebeden.

Op weg naar Pasen
Op 11 en 18 maart was de diaconie present met de
Paasgroetenactie. Wij willen iedereen die een Paasgroet
geschreven heeft voor gedetineerden in binnen- of
buitenland bedanken voor de medewerking! Voor
gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen.
Het feit dat er om hen gedacht wordt doet de
gedetineerden erg goed. Naast de Paasgroetenactie is
inmiddels de Paasactie van onze eigen gemeente weer in
volle gang. De vrijwilligers zijn op pad om een attentie te
bezorgen bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder en bij
mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij
bedanken alle bezorgers voor hun inzet!
Collecte 25 maart Kerk in Actie – steun voor
kwetsbare gezinnen in NoordOeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld
maken het leven van moeders in
Oeganda zwaar. Door het geweld van
de jarenlange burgeroorlog is het leven
van
vele
gezinnen
ontwricht.
Medewerkers van Mothers’ Union, het
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk in Oeganda willen
hier verandering in brengen. De vrouwen kunnen samen
met hun mannen bij Mothers’ Union relatiecursussen
volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren. Mothers’
Union geeft ook voorlichting over hiv/aids, ze traint
vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt de
positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen
zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin,
kerk en dorp. Tijdens de collecte wordt er een filmpje
vertoond.
Collecte 29 maart Stichting Mensenkinderen
De
Avondmaalscol
lecte
op
donderdag 29
maart, Witte Donderdag, is bestemd voor Stichting
Mensenkinderen, voor het project ‘Een jaar lang voedsel
voor bejaarden’. Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen,
gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije
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en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Er wordt
gewerkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties.
De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe
hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten en
koopt de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en
het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als
het ware dubbel besteed. Mensenkinderen zet zich in voor
de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast wordt
voorlichting gegeven om groepen en individuen te
motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en
dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen
een christelijke organisatie is, wordt er hulp verleend
ongeacht religie of etnische achtergrond.
Collecte 1 april PKN Jeugdwerk
Met Pasen, zondag 1 april, is de
landelijke collecte bestemd voor het
werk van JOP, Jong Protestant. JOP
ondersteunt gemeenten bij het
opzetten Kliederkerk, een missionaire
activiteit, waarin jongeren en ouderen
op een creatieve manier de betekenis
van bĳbelverhalen ontdekken. Samen
vieren, eten en al kliederend ontdekken wat geloven in God
en het volgen van Jezus betekent. Veel gezinnen die de weg
naar de kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door
deze vorm van kerk-zĳn aangesproken. Er zijn inmiddels
meer dan 130 Kliederkerken gestart, waaronder ook in
Leimuiden, samen met de St. Jan de Doper en de Woudse
Dom. JOP brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke
ontmoetingen met elkaar in verbinding en ondersteunt hen
met tips en advies om verder te groeien in geloof en
creativiteit.
Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring
Uitnodiging 'Veelkleurig Samenleven' op 15 april
Op 15 april organiseren de Family Factory en de diaconie
van 16.00 tot 18.00 uur voor de 3e keer een veelkleurige
middag. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn!
Onze dorpsgenoten die oorspronkelijk uit een ander land
komen oefenen hard om de taal te leren (wat ook al heel
goed lukt!), volgen de inburgeringscursus en hebben
daarnaast soms ook al baan gevonden. Zij vinden het heel
leuk om meer mensen uit Leimuiden te leren kennen. Deze
middag is dus een mooie
gelegenheid om elkaar als
dorpsgenoten te ontmoeten,
een praatje te maken, een
hapje te eten uit een andere
cultuur en met hen de
Nederlandse taal te oefenen.
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Voor jong en oud zijn er verschillende activiteiten zoals het
ballengooispel, sjoelen, tafelvoetbal, een plaatjesbingo, een
Hollandse
quiz
en
knutselen.
We
vragen
iedereen (als het kan) iets
mee te nemen voor een
buffetachtige-maaltijd.
Leuk als u/jullie/jij ook komt
om elkaar te ontmoeten!
Locatie: De Ontmoeting, Dorpsstraat 51
Tijd: zondag 15 april, 16.00 - 18.00 uur

Het graan is levengevend, het is gegroeid door de weg die
het ging. De palmtakken herinneren aan de intocht en het
verlangen van de mensen naar een Koning. Maar voor
vernieuwing van het leven moet Jezus geen aardse Koning
worden, Hij gaat nog veel verder! Hij gaat de weg van de
graankorrel!
ZONDAG 8. 1 APRIL 2018
Jezus leeft: het wordt
licht Johannes 20:1-10
en Genesis 1:1-5
THEMA: LEVEN IN GODS
LICHT

Namens de Family Factory en de Diaconie,
Jorico Notenboom en Annet Roodenburg

Berichten van de penningmeester
Opbrengst bidstond collecte
Zondag 18 maart jl. stond de tweede collecte in het teken
van Bidstond, welk heeft geresulteerd in een fraaie
opbrengst van € 353. Namens het
College van
Kerkrentmeesters hartelijk dank aan allen die hieraan
hebben bijgedragen.
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet

Overige berichten
Geef kleur aan de 40-dagentijd
Het is al bijna Pasen. Hieronder ziet u/zie je welke
onderdelen de komende weken aan de beurt zijn om in te
kleuren en wat de thema’s zijn. Mooi om zo met klein en
groot op dezelfde manier bezig te zijn met de voorbereiding
op Pasen. Als u/je naar de kerk komt zouden we het leuk
vinden als u/je de gekleurde plaat meeneemt om de kerk
mee op te fleuren. Je kunt ook een digitale versie opsturen.
We zijn benieuwd! Mocht u/je nog graag een ongekleurde
plaat willen ontvangen. Stuur dan een mailtje naar
janneke@roggeveen.me.
De kindernevendienstcommissie
ZONDAG 25 MAART 2018
Jezus
trekt
als
Koning
Jeruzalem
binnen Johannes
12:12-19
THEMA: GEEN GEWONE KONING
INKLEUREN: GRAAN,
PALMTAKKEN EN VLINDER

INKLEUREN:
ACHTERGROND LUCHT,
VOGELS, ZON, WOLKEN EN
HUIZEN
Uit de huizen straalt het licht.
Net zoals wij mogen stralen
vanwege het goede nieuws
van Jezus’ opstanding. In de lucht zien we de wolken
wegtrekken, het duister is verjaagd, het Licht overwint.
God geeft ons het leven met Hem, de wereld zal
veranderen! Worden zoals die zolang geleden bedoeld is.

Lieve mensen,
In november 1969 kwamen mijn man John en ik wonen in
Leimuiden.
De eerste vijf jaar woonden we in een woonark achter het
Noordeinde.
Daarna in een mooi huis aan de Dennenlaan.
Het is nu 2018, Leimuiden was bijna 49 jaar ons thuis.
Er is veel gebeurd in die jaren. Mooie
dingen.
Onze kinderen zijn in hier geboren,
hebben hier op de clubs gezeten
gevolgd.
Maar eenmaal volwassen geworden,
weg en bleven niet in Leimuiden.
Tweemaal was ik jeugdouderling
commissies en groepen gezeten.

maar ook verdrietige
in de kerk gedoopt,
en de catechisatie
gingen zij hun eigen
en heb in allerlei

John was tijdens zijn werkzaam leven chauffeur, eerst bij
Maarse en Kroon en later bij Connexxion.
Helaas is hij bijna 10 jaar geleden overleden en sindsdien
woon ik alleen aan de Dennenlaan.
Ruim twee jaar geleden ontmoette ik Cees, een fijne man,
die net als ik al enkele jaren alleen was.
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We leerden elkaar beter kennen en besloten samen verder
te gaan.
Daarom ga ik nu Leimuiden verlaten om samen met Cees in
Bodegraven opnieuw te beginnen.

Hartelijke groet,
Joke Rietdijk

Het geloof en ook de kerk heeft altijd veel voor mij
betekend.
Het was en is de rode draad in mijn leven.
Ik ben er dan ook zeker van dat de Heer met mij en Cees
verder wil gaan.
In Bodegraven proberen we onze plaats weer te vinden ook
in de kerk.
Het was goed om op allerlei manieren bezig te zijn voor de
kerk hier in het dorp.
Dat ga ik zeker missen maar misschien wacht er in
Bodegraven ook nog wel een taak op mij.
Het blijft moeilijk om afscheid te nemen van een plek waar
je zolang hebt gewoond en gewerkt.
Daarom blijf ik nog even lid van de Protestantse Gemeente
in Leimuiden.
U zult me met enige regelmaat nog wel in de kerk
ontmoeten.
(Wij gaan in mei ook mee met de gemeente reis naar
Israel.)
D.m.v. dit stukje wil ik iedereen groeten en hartelijk
bedanken voor de goede samenwerking op allerlei gebied
en alle fijne momenten die ik hier binnen de kerkelijke
gemeenschap mocht beleven.
Ik wens u allen Gods zegen toe en zeg u geen vaarwel maar
zeker tot ziens.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn troost en met zijn Zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn lied 416 vers 1
Mijn nieuwe adres is: Marianne Zeeman, Beemdgras 6,
2411DX, Bodegraven

Bezorging Op W eg
Ineke Griffioen en Greet Horsman hebben aangegeven te
stoppen met het bezorgen van de Op Weg. Zij hebben
beide heel wat jaren de Op Weg bezorgd en daar wil ik
Ineke en Greet hartelijk voor bedanken. Dit betekent dat er
2 wijken zonder bezorgers komen. Voor de wijk van Ineke is
het voorlopig opgelost, maar voor de wijk van Greet
Horsman ben ik nog op zoek naar een opvolger/ster. Het
gaat om 13 adressen in de omgeving Acacialaan,
Peppelhof. Wie voelt zich geroepen? Graag een telefoontje
of berichtje naar 509427 of gert.rietdijk@ziggo.nl.

Voorjaarsmarkt zaterdag 14 april
Op zaterdag 14 april is weer de jaarlijkse voorjaarsmarkt
van 10 – 15 uur met om 15.00 de trekking van de prijzen
van de grote loterij. Dit jaar is de eerste prijs een driedaags
(twee overnachtingen) hotelarrangement. We hebben ook
dit jaar weer een grote sortering tweedehands boeken,
mooie bloemstukjes, veel speelgoed en kinderboeken en
uiteraard weer een keur aan antiek, curiosa, glas en
aardewerk en andere huishoudelijke artikelen. Tevens is er
een kleine selectie meubelen te koop. Ook het Rad van
Avontuur draait gedurende de dag weer zijn rondjes en er
zijn mooie prijzen te winnen met als hoogte punt in de
laatste ronde een High tea voor 2 in de Sfeerstal.
We kunnen nog mensen gebruiken bij de opbouw op
vrijdag en de verkoop op zaterdag. Ook voor het sorteren
van de boeken in de week voor 14 april kunnen we nog
mensen gebruiken. Geeft u zich op bij Els van Elderen of
Jannie Eveleens.
• Goede spullen voor de rommelmarkt zijn welkom,
evenals boeken, speelgoed e.d. Voor dit alles kunt
u contact opnemen met Wim van de Maarel en
Piet de Ruiter of u kunt ze donderdagavond 12
april van 19.00 – 20.00 uur zelf komen brengen
in zaal 1 en 2 van de Ontmoeting.
• Ook zijn er loten voor de grote loterij te koop bij de
Monica Disseldorp. De trekking van de grote loterij
is zaterdagmiddag 14 april. U kunt ook helpen bij
de verkoop van de loten. Neem hiervoor contact
op met Monica Disseldorp.
• Prijzen voor het Rad van Avontuur en spullen voor
de levensmiddelenmand mag u donderdagavond
12 april komen brengen van 19.00 – 20.00 uur.
• Wilt u taart of cake bakken voor de verkoop bij de
koffie en thee belt u dan met Els van Elderen.
Met z’n allen kunnen we er weer een mooie dag van maken
en we hopen op een goede opbrengst. De opbrengst gaat
helemaal naar de kerk maar de diaconie zal geld
overmaken, ter waarde van 20 % van de opbrengst van de
voorjaarsmarkt, naar goede doelen die door het ACKC zijn
uitgezocht. Zie hiervoor elders in Op Weg.
Dorpskerkconcert met een spectaculaire finale
Met een langdurig staande ovatie eindigde het laatste
concert van het seizoen op zondag 11 maart. Het publiek
had genoten van muziek in uiteenlopende stijlen,
uitgevoerd door een inmiddels in Leimuiden bekend
ensemble: Het Accordeontrio, bestaande uit Drieks Daams,
Ton Krijger en Theo van der Hoorn, en hoboïste Kim Bosch.
Zij koos voor korte werken uit de barok en de 20e eeuw; in
een tweetal stukken werd ze op de piano begeleid door
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Theo van der Hoorn,
in andere muziek
speelde ze geheel
solo op hobo of op
althobo.
Het
samenspel
tussen
het trio en de
hoboïste
vormde
voor het publiek een
hoogtepunt in het concert waar pianist Marcel Fuchs ook
een onmisbare bijdrage aan leverde. Drieks Daams, de
bewerker van alle stukken van Het Accordeontrio, had
enkele werken van de Argentijn Astor Piazolla voor het
gelegenheids-kwintet
gearrangeerd.
De
prachtige
klankkleur van dit kleine orkest, gecombineerd met de

fascinerende tangoritmes, hadden een betoverend effect
op de aanwezigen, die langdurig hun waardering lieten
blijken. Op 11 november mag iedereen terugkomen voor
het eerste concert van het seizoen 2018-2019. Want dit
concert van het Accordeontrio, Kim Bosch en Marcel Fuchs
zal natuurlijk gevolgd worden door weer een nieuwe, net zo
verrassende reeks.

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

Getrouwd
Op 22 februari
Iris Huising en Roy Visser
Noordschans 22 te Oude Wetering
Overleden
Op 12 maart
Maria Middag-van Blanken
zorgcentrum 'Woudsoord' te Woubrugge
in de leeftijd van 85 jaar
Projecten n.a.v. de 35e Voorjaarsmarkt
Net als in voorgaande jaren heeft het ACKC in overleg met
de diaconie weer drie projecten uitgekozen waar in totaal
20% van de opbrengst van de Voorjaarsmarkt aan zal
worden besteed.
Deze financiering wordt verzorgd door de diaconie zodat de
opbrengst van de Voorjaarsmarkt volledig ten goede kan
komen aan de plaatselijke kerk.
De projecten zijn:
1. Hospice Amandi te Nieuwe Wetering
Hospice Amandi wil straks een liefdevolle plek zijn,
middenin de gemeente, waar terminaal zieken mensen,
indien dat thuis niet mogelijk is, op een waardige manier
kunnen sterven.
Een huis met een geborgen en liefdevolle sfeer, waar de
kwaliteit van het leven bij het sterven voorop staat.
Ook mensen die tijdelijk zorg nodig hebben kunnen
verblijven in het huis.

2. Kinderfonds MAMAS
Er gebeurt iets heel bijzonders in Zuid-Afrika. 1.400
gewone, lokale vrouwen zien de extreme armoede waar
vooral kinderen de dupe van worden en zorgen voor
opvang, scholing, medicatie én liefde.
Alles wat nodig is om een kind gezond en kansrijk groot te
laten worden. Zij doen dit vanuit hun eigen projecten,
verspreid over heel Zuid-Afrika. Samen geven de MAMAS
nu al meer dan 38.000 kinderen een toekomst.
Liefdevol, trouw en onverzettelijk. Dát is MAMA
POWER! Samen vormen de MAMAS de Beweging van
hoop die Zuid-Afrika structureel van onderaf verandert.

Zij organiseren dagelijkse zorg voor kinderen. Net zolang
tot de kinderen op eigen kracht verder kunnen. Dat is het
effect van MAMA POWER!
3. Stichting Hulphond Nederland
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of
geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een
hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.
Zij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en
plaatsen van hulphonden. De stichting is een kwalitatief
hoogwaardige organisatie die voor steeds meer
ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige
problematiek hulphonden inzet.De hulphonden worden
met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk
opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de
hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan
te leren. Door middel van het Hulphond Expertisecentrum
onderscheiden wij ons met de beste hulphonden en
aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken.
Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste
hulphond!
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Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
26 maart

dhr. D. Brussen,
Lindenlaan 3, 2451 CB Leimuiden

26 maart

mw. J.M. Kinkel-van der Mik,
zorgcentrum 'Aarhoeve',
J.M. Halkesstraat 33, kamer 109,
2461 RT Ter Aar

3 april

dhr. C.A. Jongeneel,
Westerdijk 8, 2451 VA Leimuiden

Bijlage
Film: As It In Heaven
A.s. donderdag 22 maart
Extra: live filmmuziek van Ingrid Claus (piano) en Châtelaine Voets (dwarsfluit)!
As It Is In Heaven was in 2004 de best bezochte film in Zweden en geeft een
prachtig beeld van het geluk als mensen zich voor elkaar openstellen.

Aanvang: 19.45 uur. Zaal open vanaf half 8.
Entree 5 euro (incl. 2 consumpties). Plaats: Ontmoeting.
Iedereen van harte welkom!
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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

André Lorier (voorz), tel 06-23332710, voorzitter@pgleimuiden.nl, Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl

Col v. Kerkrentm.

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

Col. v. Diakenen

Wilma

de

Quaasteniet

(voorz.),

tel.

532107,

voorzitterdiac@pgleimuiden.nl,

Annet

Roodenburg

(secr.),

tel.

500149,

diaconie@pgleimuiden.nl, Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl
Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

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

