Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Vraagteken en Uitroepteken
‘En de vrouwen gingen naar buiten en vluchtten van
het graf vandaan, want siddering en ontzetting
hadden hen bevangen. En zij zeiden niemand iets,
want zij waren bevreesd.’

Marcus 16:8

Dat is toch eigenlijk vreemd: op de morgen van het
Paasfeest, het feest van de opstanding van Jezus uit
de dood, horen wij aanvankelijk niets van vreugde en
gejuich.
Integendeel, die vrouwen die het graf van Jezus
hadden bezocht en er door een engel waren
aangesproken: ‘Jezus is hier niet, want Hij is
opgewekt’ - die vrouwen waren sprakeloos en
angstig bij het graf weggevlucht.
Jezus opgewekt uit de dood?
De macht van de dood verbroken?
Dat is toch onmogelijk?!
Als er één ding zeker is - is dat dan niet de dood? In
onze maatschappij lijkt op een eigenaardige manier
de dood steeds meer centraal te staan.
De dood als het einde en verder is er niets.
De kranten staan vol met artikelen over het
levenseinde, over voltooid leven, ‘klaar zijn met het
leven’, de levenseindekliniek, de coöperatie ‘De
laatste wil’ inclusief euthanasiepoeder…
Het lijkt wel alsof de dood voor ons menselijk denken
bepalend is geworden.
De dood als onze laatste ‘zekerheid’.
Maar het Paasfeest zet een vraagteken achter al onze
menselijke wijsheden en eigenwijsheden en eigen
‘zekerheden’: datgene wat je zelf gelooft, voor waar
houdt, ís dat wel zo?
De hemelbode verkondigt het de vrouwen en ook
ons: wat geen oog heeft gezien en wat geen oor
heeft gehoord en wat in geen mensenhart is
opgekomen of zou kunnen opkomen, is toch echt
gebeurd: Jezus is opgewekt uit de dood, het laatste
woord is niet meer aan de dood, maar aan de
opgestane Heer…
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Kerkdiensten
Zondag 8 april
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

2e zondag van Pasen

Ds. Wim de Ruyter
Jorico Notenboom
Kindernevendienst (1)
Erediensten (2)
Lennard Esveld
Gert Rietdijk

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 15 april
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN-dienst

3e zondag van Pasen
Jongerenviering

Paul Smit
Frans Kooiman
Pauluskerk (1)
Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Elly van Emmerik

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 22 april
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

4e zondag van Pasen

Ds. Jelis Verschoof

Zo wordt Paasfeest bovenal ook een uitroepteken.
Een uitroepteken: God is zijn Zoon trouw gebleven,
zelfs in het donker van de dood.
En zijn trouw en liefde gelden in Jezus Christus ook
ons!
Paasfeest wordt elk jaar wereldwijd gevierd.
Maar het is tegelijk ook een heel persoonlijk feest:
Jezus is opgewekt uit de dood om ook ieder van ons
persoonlijk het leven te schenken.
Leven nu en tot in eeuwigheid, door geloof in en
toewijding aan Hem.
Zo wordt het ons allemaal royaal en uitnodigend
toegeroepen: ‘Ontwaak jij die slaapt en sta op uit de
dood, en Christus zal over je lichten!’
ds Verschoof
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kerklaan 60

Gemeentenieuws
Kort na Pasen graag weer een terugblik op de afgelopen
weken en tegelijkertijd ook een vooruitblik op de komende
tijd.
Kerkdiensten:
Persoonlijk kijk ik met dankbaarheid terug op de afgelopen
diensten in de ‘Stille Week’.
Witte Donderdag vierden wij de maaltijd van de Heer en
gedachten wij de weg die Jezus voor ons is gegaan. Een
mooie, intieme viering.
Goede Vrijdag was een bijzondere dienst mmv het Passiekoor olv Theo van der Hoorn en begeleid door het
muziekcombo. Het Passie-koor zong drie liederen uit de
moderne Mattheüs- en Johannes-Passie van Piet van
Midden en Gerard van Amstel - ‘Lazarus’, ‘Zie de Mens’ en
‘Golgotha’. Samen met het koor zongen wij als gemeente
ook enkele liederen rond het lijden en sterven van de Heer,
er waren enkele evangelielezingen, er was verbindende
tekst en een korte overdenking.
Het was een mooi en ingetogen samenzijn. Zouden wij
misschien zoiets ook volgend jaar kunnen doen, en dan in
oecumenisch verband?
Stille Zaterdag was er een avondgebed, met als liturg Jan
Schoenmaker. Dit vormde een mooie overgang van Goede
Vrijdag naar Pasen.
Zondag 1 april vierden wij de opstanding van de Heer. De
kaarsen brandden, wij lazen het Paasevangelie volgens
Marcus, en sloten ook het Paasproject ‘Een nieuwe
schepping’ van de kindernevendienst af met kleurplaten
vanuit de gemeente en vanuit de ‘De Schakel’.
Het gospelkoor ‘Reveil’ uit ’s Gravenzande verleende
medewerking en zong mooi en getuigend Nederlandstalige
liederen.
Ik wil bij deze graag de dames van de liturgische
bloemengroep van harte danken voor de mooie en
betekenisvolle bloemstukken in de veertigdagentijd, de
leiding van de kindernevendienst en de Jorico voor jullie
betrokkenheid
bij
en
uitvoering
van
het
kindernevendienstproject, de organisten, de mensen van
beeld en geluid, de koster(s) en iedereen die anderszins een
bijdrage had in de diensten!
Zondag 15 april as. jongerenviering:
Zondag 15 april as. 09.30 u. is er een speciale
jongerenviering die is voorbereid door onze jongerenwerker
Paul Smit en een aantal jongeren. De viering wordt door
Paul geleid. Het thema is: ‘Geluk ontdekken’. Voor iedereen
een actuele vraag! Elders in deze Op Weg een mooie flyer
en verdere informatie. Iedereen van harte welkom!
15 april as. intrede Piet Ravensbergen:
Op DV zondag 15 april as. hoopt Piet Ravensbergen om
15.00 u. te worden bevestigd in het ambt van predikant en

ds. Jelis Verschoof
tevens intrede te doen als predikant van de
Ontmoetingskerk Wilnis. Ik hoop er zelf bij aanwezig te zijn.
Wij wensen Piet en zijn echtgenote Heleen een heel goede
dienst toe en Piet daar als predikant een gezegende tijd!
Vrijdag 4 mei as. oecumenische herdenking:
Ik attendeer u alvast op de oecumenische 4- mei
gedachtenisviering, die vrijdag 4 mei as. 19.00 u. in de
Dorpskerk te Leimuiden plaatsvinden zal. Voorgangers zijn
pastor Bouke Bosma, ds. Mariska Kloppenburg en
ondergetekende.
Zieken:
Wat betreft de gemeenteleden die voor langere tijd
opgenomen zijn noem ik u Kees van Bergen (De Ruigehoek
28 Burgerveen). Hij heeft 21 maart jl. een zware operatie
ondergaan aan zijn slokdarm en aan verkeerd weefsel in zijn
hals. Het was een heel complexe en langdurige ingreep. Wij
hopen dat Kees toch weer mag aansterken en herstellen.
Een kaartje of ander blijk van medeleven is natuurlijk altijd
welkom! Zijn tijdelijk adres: LUMC Leiden, afd KOHG, C11-P, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.
Leny Bakker-Boelen (Kerklaan 76) kon na een gebroken
heup gelukkig weer naar huis. Alle goeds bij het verdere
herstel en de verdere revalidatie!
Cees Vrijburg (Noordveenweg 21, 2376 AR Nieuwe
Wetering) verblijft nog steeds voor revalidatie in het
revalidatie-centrum 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) die
sinds donderdag 1 maart jl. in het Alrijne Ziekenhuis te
Leiderdorp verbleef ivm een ernstige nierbekkenontsteking,
is donderdag 22 maart jl. weer thuisgekomen. Hopelijk kan
zij daar goed verder aansterken. Zo veel sterkte voor allen
die gezondheidsproblemen hebben, alle zieken thuis en in
het ziekenhuis!
Verhuizing:
Donderdag 5 april as. verhuizen Piet en Nel RietdijkRoodnat (Dr. Stapenseastraat 21)
i.v.m. hun gezondheidssituatie naar ‘De Sassembourg’ in
Sassenheim. Heel mooi dat zij sámen daar een appartement
kunnen betrekken. Tegelijkertijd ook een hele stap: Piet is
geboren en getogen in Leimuiden en Nel woonde hier
vanaf haar huwelijk. Maar er is dankbaarheid dat deze
mogelijkheid zich voordeed. Moge Hij die onze wegen leidt
Piet en Nel op hun nieuwe stek nabij zijn, hen omringen
met zijn trouw, en nog een naar omstandigheden goede tijd
schenken. Wij blijven als gemeente met hen verbonden.
Hun nieuwe adres: Woonzorgcentrum Sassembourg, App.
Nr. 215, Jan van Brabantweg 7, 2171 HC Sassenheim.
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Geboorte van ons kleinkind:
Wij kregen naar aanleiding van de geboorte van ons
kleinkind Saar op maandag 19 maart jl. in het Sint Lucas
Ziekenhuis in Amsterdam allerlei hartelijke reacties en
gelukwensen. U en jullie allen hartelijk dank daarvoor!
Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet
en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Diaconie
Bloemengroet
Op 25 maart zijn de bloemen als groet gegaan naar
mevrouw Joke Kroon, Wilgenlaan 52. Van Witte
Donderdag t/m Pasen hebben we kunnen genieten van
telkens een passend liturgisch bloemstuk.

Terugblik 40dagentijd
De 40dagentijd ligt inmiddels achter ons. De diaconie heeft
het collecterooster van Kerk in Actie gevolgd en elke
zondag een bijpassend filmpje getoond. In vier diensten
hebben we een bijdrage geleverd aan de voorbeden en we
hebben een paasgroetenactie gehouden. We zijn blij dat we
op deze wijze als diaconie in de dienst aanwezig kunnen
zijn.

Collecte 8 april Kindernevendienst
Met de opbrengst van de collecte voor de
kindernevendienst kunnen er materialen aangeschaft
worden om de kinderen te vertellen over de verhalen uit de
Bijbel en met elkaar te knutselen. Of het project ‘Geef kleur
aan de 40dagentijd’ vorm te geven.

Collecte 15 april Pauluskerk
De Pauluskerk wil ‘helpen waar geen helper is’. Voor
iedereen die bij hen aanklopt gaat de deur open en biedt
men een thuis, en meer dan dat. Want de Pauluskerk is niet
alleen een plek om een kop soep te eten, een spelletje te
doen of te internetten. Of om op verhaal te komen en
anderen te ontmoeten. Men biedt diverse activiteiten om
de negatieve spiraal waarin je als mens terecht kan komen
om te buigen. Activiteiten dus gericht op het versterken van
de levenskracht van mensen die een beroep op doen op de
Pauluskerk. Zoals advies aan uitgeprocedeerde asielzoekers,
maatschappelijk werk, bezinning, creatieve activiteiten en
diverse taalcursussen. Daarnaast is de Pauluskerk een
uitgiftepunt van de voedselbank en gebruikte kleding, is er
een fietsenwerkplaats, een huisarts, een tandarts en een
kapper.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Bijbelleesrooster 2018
Week 15
zo
ma
di
wo
do
vr
za

8 t/m 14 april 2018
Prediker 4
Prediker 5,6
Prediker 7
Prediker 8
Prediker 9,10
Prediker 11
Hooglied 1

Psalm 127
Psalm 128
Psalm 129
Psalm 130
Psalm 131
Psalm 132
Psalm 133

Week 16
zo
ma
di
wo
do
vr
za

15 t/m 21 april 2018
Hooglied 2,3
Hooglied 4
Hooglied 5
Hooglied 6
Hooglied 7
Hooglied 8
Jesaja 1

Psalm 134
Psalm 135
Psalm 136
Psalm 137
Psalm 138
Psalm 139
Psalm 140

Week 17
zo
ma
di
wo
do
vr
za

22 t/m 28 april 2017
Jesaja 2
Jesaja 3
Jesaja 5
Jesaja 6
Jesaja 7
Jesaja 8
Jesaja 9,10

Psalm 141
Psalm 142
Psalm 143
Psalm 144
Psalm 145
Psalm 146
Psalm 147

Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
9 april

Mw. C.H.M. Horsman - Cardol,
Drechtkade 5a, 2451 AX Leimuiden
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Berichten van het Missionair Team
PROEF EN GENIET DE GOEDHEID VAN DE HEER!
Donderdag 31 mei - Wijnproeverij met inleiding in De
Ontmoeting met ds. Bert L. van der Woude, predikant en
vinoloog van de wijnacademie.
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avond is één van de bijeenkomsten die georganiseerd zijn in
het kader van het bijbelleesproject en voor iedereen van
harte aanbevolen.
De kosten van deze bijzondere avond bedragen slechts €
10,- per persoon. De wijnproeverij begint om 19.45 uur en.
De Ontmoeting is open vanaf 19:30.
Opgave graag vóór 30 april via pverschoof@filternet.nl of
tel. 0172-701081. Zoals u begrijpt zijn er slechts een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, wees er dus snel bij,
want VOL=VOL.

BOEKSPOT

In een ontspannen sfeer hoort u hoe wijn alles te maken
heeft met Bijbelse theologie. Een klein voorbeeld: Een
wijngaard aanleggen is een tijdrovend karwei en er komt
heel wat bij kijken. Het vraagt dus om arbeid en geduld.
Van een geplante wijnstok kun je pas in het vierde jaar
oogsten. Geen snelle winst dus, maar toewijding en
duurzaamheid.
Wijn gaat in de bijbel hand in hand met cultuur. Maar
hoezeer mensen zich ook inspannen, óf de druiven zullen
rijpen en goede wijn zullen voorbrengen, hangt voor een
groot deel af van de zon. Door de warmte van de zon
gebeurt er iets bijzonders in de vruchtjes, die vol raken met
kostbaar sap, dat met een zorgvuldige behandeling in nog
iets mooiers wordt omgezet. U voelt al welke Bijbelse
betekenis hier in schuil gaat.
Met aandacht.
Behalve de metafoor die wijn is, kun je dit gegiste
druivensap ook proeven en drinken. Wie wijn met aandacht
proeft oefent tegelijk in taal en in omgang met mensen. Dat
maakt een avondje wijnproeven dan ook bijzonder. We
vieren het leven en het aanzetten tot overmatige
alcoholconsumptie past niet bij wijn. Van wijn is zelfs zelden
narigheid gekomen. Daarvoor is het teveel een cultuurgoed,
dat je met mate geniet.
Korte inleiding
Na een korte inleiding over de verschillende aspecten van
“Bijbel en Wijn” begint het proeven. U proeft vier witte en
rode wijnen en we sluiten af met een zoete dessertwijn.
Bij het proeven hoeft u de wijn niet door te slikken (er zijn
spittoons aanwezig) en naast de wijn is er brood en kaas.
Welkom dus bij deze wijnproeverij die u laat kennismaken
met verschillende wijnstreken en de wijnen, die daar
gemaakt worden. Neem een vriend, familielid of kennis
mee en geniet van een leerzame en gezellige avond! De

Tot 17 april zijn o.a. de volgende uitgaven nog op de
boekentafel te vinden:
Prins Eduardus Edje
Eipetje. De prins wil niet
buitenspelen. Want het
is vast saai in de grote
paleistuin. De prins blijft
lekker in zijn kamer. De
hele dag. Want daar kan
hij filmpjes kijken. Op
zijn 'eipetje'. Iedere dag.
Tot
vandaag...Een
verhaal over een prinsje
die nooit buiten wil
spelen totdat zijn ipad uit het raam valt.Ik heb het boek met
een grote glimlach gelezen. “Wat een su-per-leuk boek!”,
Elise Mannah (kinderboeken- en liedjesschrijfster) ”komisch
en toch ook leerzaam boek” (5,95).
Prentenbijbel compleet.
De Prentenbijbel is een dik
prentenboek
vol
Bijbelverhalen, geschreven in
eigentijdse, kindgerichte taal.
De warme en kleurrijke
illustraties van Marijke ten
Cate zijn paginagroot en laten
ook details zien die niet in het
verhaal voorkomen. (4-8 jaar,
29.95)
Henk Binnendijk, ‘Dichtbij God - de vreugde van het
omgaan met Hem’.
Sprekend vanuit zijn hart laat Henk
Binnendijk zien hoe belangrijk het is
om bewust te leven. Ons leven op
aarde
is
gegeven
als
een
voorbereidingstijd op de hemel. We
zullen voor eeuwig bij God zijn. Het
is van het grootste belang om
daarop voorbereid te zijn. En dat wil
God in ons leven bewerken (15,99).
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Overige berichten
Beste gemeenteleden,
Na jaren lang hier in Leimuiden met veel plezier te hebben
geleefd , waar u allen altijd aan meegewerkt hebt, waarvoor
onze dank , zijn wij donderdag 5 april vertrokken maar
Sassenheim.
Ons adres is:
Sassembourg,
Jan van Brabantweg 7
2171 HC Sassenheim,
kamer 215
Hartelijke groeten van
Nel en Piet Rietdijk.

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.

Op Weg nr. 380
De komende Op Weg nr. 380 bevat informatie voor 3
weken. Houdt u hier rekening mee met betrekking tot het
aanleveren van de kopij.

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

Agenda
Mutaties
12 april
14 april
15 april
31 mei

Inleveren spullen voorjaarsmarkt tussen
19.00 en 20.00 uur in De Ontmoeting
Voorjaarsmarkt van 10.00 tot 15.00 uur
in en rondom De Ontmoeting
veelKleurig Samenleven, aanvang 16.00
tot 18.00 uur in De Ontmoeting
Wijnproeverij “Proef en geniet de
goedheid van de Heer” in De Ontmoeting,
aanvang 19.45.

35ste 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 ook het Rad
draait weer zowel ’s morgens als ’s middags.
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.
•
Prijzen voor het Rad van Avontuur en spullen voor
de levensmiddelenmand mag u donderdagavond
12 april komen brengen van 19.00 – 20.00 uur.

Verhuisd
Dhr. B.J. Nagel, van Herenweg 5 naar Herenweg 5a
Fam. Siereveld, van Meerewijck 67 naar Thorbeckeplein
57 te Alphen a.d Rijn (medio april)
Vertrokken
Fam. Vooijs-de Koning, van Leeuwerik 10 naar Katwijk.
Op verzoek en in overleg blijft Paula nog enige tijd bij ons
ingeschreven staan

Uit de omgeving
Interessante lezing over de Reformatie op
woensdag 11 april as.
De Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude houdt op
woensdagavond, 11 april a.s. om 19.30 uur in het
Schoolhuis haar donateursvergadering.
Na het –meestal korte – officiële gedeelte zal de heer
Sander Wassing een lezing geven over de Reformatie.
Sander Wassing, historicus,is in 2013 afgestudeerd in
Leiden. Zijn eind-onderzoek ging over de “Raad van
Beroerten”, 1567-1568, ingesteld door Alva om de
“protestanten” te vervolgen, die hadden meegedaan of
bijgedragen aan de beeldenstorm. Hij zal ook ingaan op het
ontstaan, de gevolgen en ook de invloeden in onze regio.
Uit een verslag van zijn lezing in Gouda lezen we: “Sander
heeft een welluidende stem en een statig, maar vloeiend
taalgebruik”. De St. Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude nodigt
belangstellenden van harte uit, de toegang is gratis!
Bert Tijselink
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Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info @pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl
Predikant
Jongerenwerker
Koster
Kerkenraad
Col v. Kerkrentm.

Col. v. Diakenen

OpWeg redactie

Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
André Lorier (voorz), tel 06-23332710, voorzitter@pgleimuiden.nl, Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
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
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

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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