Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Boterhamzakje
‘Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie
doen dat niet meer, en dat is verkeerd. Wij moeten
elkaar steunen, juist nu. Want de dag komt dichterbij
waarop God gaat rechtspreken over de wereld.’

Brief aan de Hebreeën 10:25
Bijbel in gewone Taal
Toen ik op de middelbare school zat, nam ik mijn
brood voor in de pauze mee in een plastic
Tupperware doosje.
Maar daarvóór hadden wij als schoolkinderen ons
brood mee in een boterhamzakje.
Een papieren zakje van wat knisperend, vet-afstotend
papier.
Het stelde niet zoveel voor, het was maar een
papieren zakje - maar toch: door dat papieren
boterhamzakje bleven je boterhammen mooi vers en
smakelijk.
Stel je voor wat er zou gebeuren als je je brood niet
in zo’n boterhamzakje zou doen, maar gewoon
zomaar mee naar school zou nemen.
Dan zou het uitdrogen, er zou vuil bij komen, en
uiteindelijk zou je het misschien maar weggooien…
Zo is het ook met het geloof.
Als je dat niet in een ‘boterhamzakje’ bewaart,
droogt het uit, verpietert het, en wat blijft er
uiteindelijk van over?
Dat ‘boterhamzakje’ voor het geloof ís er: het
samenkomen als gemeente op zondag.
De zondagse kerkdienst is één van de belangrijkste
dingen om je geloof levend te houden, ‘vers’.
Zonder de zondagse kerkgang droogt je geloof
zomaar, ongemerkt uit.
Het wordt niet meer beschermd en gevoed.
Je hoort wel eens zeggen: voor geloven heb ik de
kerkdienst niet nodig.
Maar is dat echt zo?
Of is dat eigenlijk een excuus voor je eigen doen en
laten?
De schrijver van de brief aan de Hebreeën
bemoedigt zijn lezers en lezeressen om trouw als
gemeente samen te komen. En hij windt er geen
doekjes om: als christen de erediensten laten voor
wat ze zijn, terwijl je wel de gelegenheid hebt - dat is
verkeerd.
Er komt vandaag veel op ons af. Er is veel geestelijke
verwarring en leegte. En, zo houdt de schrijver van de
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brief aan de Hebreeën ons voor: de dag komt
dichterbij dat God gaat rechtspreken over de wereld.
Daarom hebben wij des te meer de bemoediging
nodig van de zondagse samenkomst als gemeente en
het openen van Gods Woord als licht voor je
levensweg.
Het ‘boterhamzakje’ ís er: het zondags samen komen,
elkaar ontmoeten en de HEER, luisteren naar Zijn
Woord.
Laten wij van dit ‘boterhamzakje’ dankbaar gebruik
van maken, om de schat van het geloof te bewaren
en levend te houden.
ds Verschoof

Kerkdiensten

Zondag 22 april
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN dienst

4e zondag van Pasen

Ds. Jelis Verschoof
Jan Schoenmaker
PKN Eredienst en Kerkmuziek
Wereldwijd (1) Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Josina Vonk

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd
door Astrid en René Muijs

Zondag 29 april
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN dienst

5e zondag van Pasen

Ds. Jelis Verschoof
Frans Kooiman
Evangelisatiewerk Camping de
Drecht (1) Erediensten (2)
Ad Jacobs
Jorico Notenboom

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 6 mei
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KN dienst

6e zondag van Pasen

Ds. Jelis Verschoof
Jorico Notenboom
De Bakkerij, Leiden (1)
Erediensten (2)
Jaap Glasbergen
Nico Kalf

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, verzorgd
door Eric en Janneke Roggeveen
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Donderdag 10 mei
9.30 uur – Dorpskerk

Zondag 13 mei
Hemelvaart

9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. J. Henzen, Wateringen
André Lorier
PKN Missionair Werk (1)
Erediensten (2)
Organist
Lennard Esveld
Er is koffiedrinken in de kloostergang

Vanuit de pastorie,

kerklaan 60

Kerkdiensten:
Zondag 15 april jl. was er een jongerenviering geleid door
onze jongerenwerker Paul Smit. Het thema was: ‘Geluk
ontdekken’. Wij luisterden oa. naar enkele Psalmen in de
bewerking van ‘Psalmen voor Nu’. Geluk kunnen wij
ervaren in kleine mooie dingen die ons zomaar toevallen of
overkomen. En het diepste geluk, blijvend geluk - dat mag
je, zo getuigen de Psalmen, vinden in een leven met de
HEER, in een leven luisterend naar zijn Woord. Vanuit het
Nieuwe Testament gesproken, in een leven in de navolging
van Jezus de Heer. Mogen wij zo samen verbonden met
elkaar verder!

Zondag 6 mei as.: dovendienst
Zondag 6 mei as. hebben wij een aantal gasten in ons
midden die doof of slechthorend zijn. De interkerkelijke
commissie Dovenpastoraat Alphen aan den Rijn belegt
regelmatig diensten die ook toegankelijk zijn voor
gemeenteleden die doof of slechthorend zijn. Er is in zo’n
dienst dan ook een doventolk aanwezig. Zij en u 6 mei as.
van harte welkom! Na dit gemeentenieuws vindt u een
artikeltje over het dovenpastoraat.

Zondag 15 april jl. intrede Piet Ravensbergen:
Op zondag 15 april jl .is Piet Ravensbergen bevestigd in het
ambt van predikant en heeft hij tevens intrede gedaan als
predikant van de Ontmoetingskerk Wilnis. Het was een
mooie dienst, en wij wensen ds. Piet Ravensbergen een heel
goede en gezegende periode toe samen met de gemeente.

Vrijdag 4 mei as. oecumenische herdenking:
Vrijdag 4 mei gedenken wij de slachtoffers van de tweede
wereldoorlog, en ook de militairen die hun leven gaven
tijdens allerlei missies in de decennia daarna. Daarom is er
de jaarlijkse 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. Cock Zwaan
speelt orgel. Om 20.00 u. is er dan de stilte voor de
dodenherdenking. Mavileo zorgt voor passende muziek.

Zieken:
Kees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen) is vrijdag 6
april jl. weer thuisgekomen. Hij heeft 21 maart jl. een zware
operatie ondergaan aan zijn slokdarm en aan verkeerd

Voorganger

7e zondag van Pasen

Marja van Gaalen- van Veen

ds. Jelis Verschoof
weefsel in zijn hals. Het was een complexe en langdurige
ingreep. Wij hopen dat Kees toch weer mag aansterken en
herstellen.
Cees Vrijburg (Noordveenweg 21, 2376 AR Nieuwe
Wetering) verblijft nog steeds in het revalidatie-centrum
Marente. Hij is intussen verhuisd van kamer 39 naar kamer
31 (C.H. Vrijburg, revalidatiecentrum Marente, afdeling
Tom Okker kamer E 1 - 31, Mgr. Aengenentlaan 1,
2361GB Warmond).
Veel sterkte en waar mogelijk ook herstel toegewenst aan
alle zieken thuis en in het ziekenhuis.

Permanente Educatie:
In de afgelopen periode (22 januari, 5 maart en 16 april jl.)
heb ik in het kader van de permanente educatie een cursus
gevolgd ‘Tot het einde toe levend’. Docenten waren dr.
Frits de Lange, hoogleraar ethiek Protestantse theologische
Universiteit Amsterdam, dr. Theo Boer, hoogleraar ethiek
Protestantse theologische Universiteit Groningen, en dr.
Martin Walton, hoogleraar Geestelijke verzorging
Protestantse theologische Universiteit Groningen. Het
thema was het hele veld dat te maken heeft met de laatste
levensfase van ons mensen: vragen rond palliatieve zorg,
euthanasie, de problematiek rond de gedachten over het
‘Voltooide leven’ etc.. Het was best pittige stof, maar ook
leerzaam. In het najaar hoop ik een avond te verzorgen
rond het thema ‘Op waardevolle en inhoudsvolle wijze
oud(er) worden’. En misschien komt er ook een leerkring
over het mooie boekje van Henri Nouwen ‘Levensloop en
vervulling’.

Wijnproeverij Bijbelproject 31 mei as..
Donderdag 31 mei as. komt ds. Bert van der Woude,
predikant en vinoloog uit Winschoten met een lezing over
de Bijbelse symboliek van wijn en een uitgebreide
wijnproeverij. Het thema van de lezing en de wijnproeverij
is: ‘Proef en geniet de goedheid van de HEER!’
De proeverij wordt gehouden met minimaal 18 opgaven
(max. 50). De kosten zijn 10 euro per persoon. U kunt zich
opgeven tot 30 april as. via pverschoof@filternet.nl De
lezing en proeverij beginnen 19.30 u. Iedereen van harte
welkom!
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Gemeentereis Israël 8 t/m 16 mei as.:
Van dinsdag 8 t/m woensdag 16 mei as. hopen Petra en ik
met een groep van in totaal 30 personen een gemeentereis
te maken door Israël. Op 14 mei 1948 riep de Israëlische
premier David Ben Goerion de onafhankelijke staat Israël
uit; de dag erna, 15 mei vielen vijf Arabische nabuurlanden
de nieuwe staat aan. Als wij in Jeruzalem zijn viert Israël zijn
70-jarig bestaan. Laten wij hopen en bidden dat er
werkelijke vrede mag komen door de werking van de
Roeach Adonai, de Geest van de HEER, en dat Israël met
alle mensen die er wonen veilig mag blijven bestaan. En ook
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dat de duivelse plannen van hen die Israël willen vernietigen
zullen vergaan. Om het met het slot van Psalm 125 te
zeggen: ‘Vrede zij over Israël’.
Mocht zich in deze periode iets voordoen kunt u zich
wenden tot de voorzitter, de scriba of uw
wijkouderling/diaken.
Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet
en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie

en deze wordt nu door de
kerkenraad besproken. De
diaconie heeft via PDKN
(Protestants
Diaconaal
Krediet Nederland) een
bedrag belegd in een
project
van
de
Rudolphstichting
voor
uitbreiding van het aantal
gezinshuizen in Jeugddorp
De Glind. Op deze manier
kunnen er meer uit huis
geplaatste kinderen in een
gewoon gezin in een
dorpsgemeenschap
opgroeien. Verder hebben
we teruggeblikt op de 40dagentijd, de paasgroetenactie en
de paasactie en keken we vooruit naar de bijeenkomst
Kleurrijk Samenleven en de zomergroetenactie. Verder is
Johan bezig om een spreker uit te nodigen die tijdens het
koffiedrinken na de dienst meer zal vertellen over de
werkzaamheden van Kerk in Actie in Syrië. Daar hoort u
later meer over.

Bloemen

Collecte 22 april PKN Eredienst en Kerkmuziek

Doof en kerk:
Als u doof of slechthorend bent kan het lastig zijn om in de
kerk goed mee te doen. De preek is bijvoorbeeld niet of
nauwelijks te volgen. Misschien kan het dovenpastoraat
dan voor u van belang zijn. Dit dovenpastoraat wordt in
opdracht van de meeste kerken uitgevoerd door regionale
interkerkelijke commissies (IC’s).
In het gebied van Rijn en Gouwe is dit de IC Alphen aan
den Rijn en omgeving. Naast het organiseren van
kerkdiensten heeft zij nog veel andere activiteiten die goed
toegankelijk zijn voor doven.
Wilt u meer weten? Vraag dan de informatiefolder aan
door een mailtje te sturen naar rvanhemmen@kpnmail.nl .
Hier kunt u uiteraard ook andere vragen stellen. Kent u een
dove of slechthorende in uw omgeving die u met de kerk in
contact wilt laten komen, dan hoort de IC dit graag. Ook
op de website www.doofenkerk.nl is veel informatie te
vinden, zoals een overzicht van alle kerkdiensten voor dove
mensen in heel Nederland, dus ook in de regio van Alphen
aan den Rijn.

Op 8 april zijn de bloemen als groet van de gemeente
gegaan naar de familie Disseldorp, Dennenlaan 27 en op
15 april naar mevrouw Tiny van Zijverden, Herenweg 78a.

Paaskaars 2017
Met Pasen zijn een nieuwe paaskaars en een nieuwe
kinderkaars de kerk ingedragen. De paaskaars 2017 is als
teken van verbondenheid en bemoediging aan de heer Jan
Vonk (Vriezekoop 11) gegeven.

Mededelingen uit de diaconievergadering
In onze vergadering van 3 april hebben we o.a. gesproken
over cartridges die door gemeenteleden worden ingeleverd.
U kunt cartridges en kaarten inleveren bij de diaconie, maar
voor ons is het prettig als u dit opspaart tot het najaar,
wanneer wij deze spullen meenemen naar de Landelijke
Diaconale Dag. Als u niet zolang kunt wachten, overleg dan
even met iemand van de diaconie over de mogelijkheden.
De diaconie heeft het beleidsplan 2018-2022 vastgesteld

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse
gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op
zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de
erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van
het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week
korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor
stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in
Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week
kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed.
Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers
die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks
Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de
Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om
eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

Collecte 29 april Evangelisatiewerk Camping de
Drecht
De
Evangelisatiecommissie/Campingwerkgroep
“De
Drecht” organiseert van juni t/m augustus campingdiensten
in het gebouw “De Ark”. Deze diensten staan open voor
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campinggasten, maar ook voor gemeenteleden en
passanten. Tevens komen er gedurende een drietal weken
(soms 4 weken) Dabarteams, bestaande uit ca. 6
enthousiaste jongeren per week, die activiteiten
ondernemen met de kinderen, tieners en volwassenen op
de camping en daarbij de liefde van God uitstralen in hun
gedrag en aandacht.

Collecte 6 mei De Bakkerij
Diaconaal Centrum De Bakkerij, midden in Leiden aan de
Oude Rijn, is al eeuwenlang een plek waar vanuit de kerken
hulp gegeven wordt aan (arme) Leidenaren. Sinds de 17e
eeuw was hier de Armenbakkerij waar brood gebakken
werd voor de armen. Tegenwoordig is De Bakkerij een
modern kerkelijk centrum voor hulp en dienstverlening. De
Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie
Leiden geven vanuit de kerken hulp aan ieder die dat nodig
heeft, dichtbij en ver weg, voor korte of langere duur.
Hieronder leest u de missie van de Bakkerij:

Naast de weg
Naast de weg van Jeruzalem naar Jericho ligt een zwaar
gewonde man, het slachtoffer van een roofoverval.
Een reiziger ziet dat er dringend hulp nodig is, verbindt de
wonden, brengt de toegetakelde man naar een herberg en
regelt verzorging voor hem.
De reiziger voelt zich spontaan geroepen de ander te
helpen, herkent de vreemdeling als zijn naaste.
Heb je naaste lief als jezelf, help waar geen helper is,
en besef ook dat je daar als mens toe geroepen bent.
Dat laat Jezus ons in het evangelie van Lucas opnieuw
ontdekken in het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
De Bakkerij helpt waar geen helper is
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van College van Kerkrentmeesters
Ontwikkelingen Kruispunt.
Na de informatie welke wij met u gedeeld hebben op de
laatste Gemeenteavond zijn er weer vervolgstappen te
melden. Op 3 april j.l. is er een informatieavond
georganiseerd voor omwonenden van het Kruispunt.
Hierbij zijn de plannen gepresenteerd alsmede een zgn.
artist impression van het het Gezondheidscentrum en het
appartementengebouw. Hierna is het definitieve
bestemmingsplan bij de gemeente Kaag en Braassem
ingediend.
Tijdens de Dorpsraad vergadering op 11 april j.l. heeft de
huisarts zijn plannen toegelicht en ook trots de artist
impression getoond. In de diverse regionale dagbladen is
ook al het e.e.a. gepubliceerd omtrent de ontwikkelingen.
Wij willen u graag deelgenoot maken van deze
ontwikkelingen en zullen a.s. zondag, tijdens het
koffiedrinken in De Ontmoeting, de artist impression tonen.

Ter geruststelling: Het filmpje duurt slechts een paar
minuten.
Piet de Bock - Leen Overbeek

Bijbelleesrooster 2018
Week 17
22 t/m 28 april 2017
zo
Jesaja 2
Psalm 141
ma
Jesaja 3
Psalm 142
di
Jesaja 5
Psalm 143
wo
Jesaja 6
Psalm 144
do
Jesaja 7
Psalm 145
vr
Jesaja 8
Psalm 146
za
Jesaja 9,10
Psalm 147
Week 18
29 april t/m 5 mei 2018
zo
Jesaja 11
Psalm 148
ma
Jesaja 13
Psalm 149
di
Jesaja 15
Psalm 150
wo
Jesaja 17
Romeinen 1:18
do
Jesaja 19
Romeinen 1:19-32
vr
Jesaja 20
Romeinen 2:1-11
za
Jesaja 22
Romeinen 2:12-29
Week 19
6 t/m 12 mei 2018
zo
Jesaja 23
Romeinen 3:1-8
ma
Jesaja 24
Romeinen 3:9-20
di
Jesaja 25
Romeinen 3:21-30
wo
Jesaja 26
Romeinen 4
do
Jesaja 28
Romeinen 5:1-11
vr
Jesaja 29
Romeinen 5:12-21
za
Jesaja 30
Romeinen 6:1-14

Berichten van het Missionair Team
‘Senioren en Veiligheid’ met wijkagent Maggie: 25 april
tijdens het Open Huis in De Ontmoeting.
In Amsterdam hebben ze
politievrouw Ellie Lust. In Kaag
en Braassem hebben we onze
eigen wijkagent Maggie, ooit
begonnen als motoragente en
nu werkzaam als wijkagent.
Maggie ziet zichzelf als “relatieen informatiemakelaar”. Om te
horen wat er leeft onder de
bevolking van Leimuiden komt Maggie regelmatig op
woensdagmorgen naar de Ontmoeting. Op 25 april houdt
ze op uitnodiging van ons een presentatie over ‘Senioren en
Veiligheid’. Hoe om te gaan met pakjesbezorgers; veiligheid
in en om huis, enz. De presentatie is van 10.45- 11.45 uur
(met gelegenheid van vragen stellen). Iedereen van harte
welkom! De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur.
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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.

In een ontspannen sfeer hoort u hoe wijn alles te maken
heeft met de inhoud van de Bijbel.
Na een korte inleiding over de verschillende aspecten van
“Bijbel en Wijn” kunt u vier witte en rode wijnen proeven
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
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.
De Ontmoeting is open vanaf 19:30. Opgave graag vóór
30 april via pverschoof@filternet.nl of tel. 0172 701081
BOEKSPOT
Vandaag hebben Jannie Eveleens en ik weer een prachtige
nieuwe boekencollectie opgehaald bij de Bijbel-In. De
Boekspot is tot halverwege juni geopend. Daarna houden
we een zomerstop en gaan we rond het startweekend pas
weer open. Sla je slag nog even zou ik zeggen ; )
Voor u speciaal uitgelicht:
Een paar boeken voor 4 mei:
Corrie ten Boom, Schuilplaats (12,50) - Het levensverhaal
van de Haarlemse vrouw, die vanuit haar christelijke
levensovertuiging in de oorlog Joden in haar huis opnam en
daarvoor in een concentratiekamp terecht kwam.
P. Rosewell Moore, Levenslessen uit de Schuilplaats (16,95)
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Geert Jan Mellink, e.a. Verdreven
voor de Atlantikwall (19,95) - Het is
1942.
Driehonderdduizend
Nederlandse bewoners worden
gedwongen hun huis te verlaten en
elders
onderdak
te
zoeken.
Woningen en gebouwen worden
afgebroken,
schootsvelden
en
tankgrachten
aangelegd.
De
bezetter
ontruimt
een
hele
kuststreek om de Atlantikwall aan te leggen. Dit vrijwel
onbekende verhaal, dat de levens van honderdduizenden
Nederlanders heeft beïnvloed, wordt na vijfenzeventig jaar
nu voor het eerst in al haar volledigheid verteld. Het is een
uitgebreide en vlot geschreven documentatie van een bijna
vergeten verhaal met veel nog nooit eerder gepubliceerde
en zeldzame foto's.
En verder o.a. voor eigen gebruik of om weg te geven:
Phil Bosmans, Zonnestralen voor het hart (9,99)
Toon Hermans, In de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten(
9,99) - Voor wie op zoek is naar een inspirerend vers voor
een geboorte, een verjaardag, een bemoedigende wens,
een troostende gedachte... Voor een vriend nu 't
rouwrumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is, de
schuifelende voeten nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt en
in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten...
Gerry Velema, Verbonden (9,99) – Gerry: 'Het zijn mijn
mooiste levenslessen geworden. Wat een rijkdom als je
ontdekt dat niet verlies het laatste woord heeft, maar de
liefde zelf!'. Een bemoedigend boekje voor iedereen die
intens wil gaan voor zijn of haar vriendschappen en
hartsrelaties.
OPROEPJE: VRAAG EN AANBOD
Vraag - De Syrische statushouder Bilal heeft twee jaar
geleden van een gemeentelid een fiets geschonken
gekregen. Sinds de komst van zijn 18-jarige zoon Hassan,
eind vorig jaar, maakt zoon Hassan gebruik van de fiets.
Om er als vader en zoon samen op uit te kunnen gaan zijn
we op zoek naar nog een 2de hands fiets. Het maakt niet
uit of het een heren of een dames fiets is. Wie kan Bilal aan
een fiets helpen? Laat het graag even weten aan Petra,
pverschoof@filternet.nl of 0172 701081. Het wordt zeer
op prijs gesteld!
P.s. Bilal helpt iedere week tijdens het Open Huis in de
Ontmoeting met koffie schenken en als Hassan vrij is van
taalles komt hij ook mee om te assisteren.
Aanbod – Het aanbod is dat wij, familie Verschoof, een
nest met drie prachtige, cognac kleurige hangoor konijntjes
(voedstertjes) in de tuin hebben lopen. Wie kunnen we met
één, twee of drie donszachte, aaibare konijntjes blij maken?
Ze zijn af te halen bij de pastorie ingang aan de Kerklaan
60.
Hartelijke groet,
Petra Verschoof
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Verjaardagen 75+

Gezamenlijke

Donderdag 3 mei hopen we elkaar
weer te ontmoeten en gezellig en
smaakvol met elkaar te kunnen eten.
Iedereen die wil deelnemen aan deze
maaltijd is vanaf 17.45 uur van harte
welkom in De Ontmoeting. De
maaltijd begint om 18.00 uur. De
bijdrage voor de maaltijd bedraagt
€5,-

Van harte gefeliciteerd
24 april
25 april
27 april

Mw. W.M. Moret,
Cederplein 44-1, 2451 XV Leimuiden
Dhr. G. Schoenmaker,
Molenkade 1, 2451 AZ Leimuiden
Dhr. M.A. Poot,
Acacialaan 61, 2451 XX Leimuiden

Overige berichten

maaltijd donderdag 3 mei om
18.00 uur

Aanmelden voor de maaltijd kan deze keer bij Clara de
Ruiter, tel 508759 en Agnes Hogenboom, tel. 509633
Zou u dit vòòr maandagavond 30 april willen doen?
Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Terugblik op de Voorjaarsmarkt van 14 april
Wat was het gezellig druk die zaterdag. Er was het nodige
te koop: elektronica, kinderspeelgoed, glaswerk, antiek,
bloemstukjes, potten en pannen en niet te vergeten de
boeken. Maar er was ook het nodige te eten, het Rad van
Avontuur draaide en de kinderen hebben zich prima
vermaakt met het springtoestel en het ballenspel.
Veel werk is er verzet de dag zelf en de week eraan
voorafgaand. Als ACKC zijn we afhankelijk van de
vrijwilligers. Dankzij de inzet van ruim 60 vrijwilligers
kunnen we terugzien op een geslaagde dag. Noteert u nu al
de datum voor de komende Voorjaarsmarkt: 6 april 2019
De prijzen van de grote verloting zijn als volgt:
1ste prijs is gewonnen door M Loos lotnr; 17043
2de prijs is gewonnen door R de Rijk lotnr; 18136
3de prijs is gewonnen door J Eveleens lotnr; 16834
4de prijs is gewonnen door C Horsman lotnr;18095
5de prijs is gewonnen door E Hoogendoorn lotnr; 17513
De levensmiddelenmanden zijn gewonnen door mevr C
Wijfje en mevr R van Glabbeek.
Tot slot, niet onbelangrijk de opbrengst van deze dag: €
5500,-Het ACKC

Bedankje
Bedankt voor alle lieve kaartjes, telefoontjes en bezoekjes
tijdens mijn ziekenhuis verblijf en mijn herstel periode thuis!
Fijn dat er zoveel mensen met je meeleven!
Alie Wesselius

Foto’s op website
Op de website www.pgleimuiden.nl zijn foto’s geplaatst
van de dienst op Goede Vrijdag m.m.v. het Passiekoor o.l.v.
Theo van der Hoorn en m.m.v. het combo. Ook de foto’s
van de Paasdienst staan op de site.

Agenda

25 april
3 mei
6 mei
31 mei

Senioren en Veiligheid’ met wijkagent
Maggie tijdens het Open Huis in De
Ontmoeting, aanvang 10.45
Gezamenlijke maaltijd, aanvang 18.00 uur
in De Ontmoeting
Sing-in Woudse Dom aanvang 19.00 uur
Wijnproeverij met inleiding in De
Ontmoeting, aanvang 19.45

Uit de omgeving
Sing-in Woudse Dom.
Op zondagavond 6 mei a.s. houdt de Protestantse
Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse
Dom te Rijnsaterwoude een sing-in. Het thema op deze
avond luidt: “ Gekend zijn ”.
Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische
Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de
pauze kan men verzoeknummers opgeven. Iedereen die
van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30
uur.
Voor nadere informatie.
Tel. 0172-508177
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Kerkelijk Bureau
Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties:
Verhuisd
Marianne Zeeman, van Dennenlaan 73 naar Beemdgras 6,
2411 DX Bodegraven
Dhr. en mw. Rietdijk-Roodnat, van dr. Stapenseastraat 21
naar Woonzorgcentrum 'Sassembourg', kamer 215, Jan
van Brabantweg 7, 2171 HC Sassenheim

Nagekomen bericht
Huwelijksjubileum:
Op woensdag 2 mei as. hopen Leen en Joke Overbeek –
van Kesteren (Beukenlaan 19) 50 jaar getrouwd te zijn.
Onze hartelijke felicitaties, een heel fijne dag toegewenst en
nog vele goede en gezegende jaren met elkaar en met allen
die jullie lief zijn.

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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Bijlage
Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 1e kwartaal 2018
Naar cijfertjes kijken valt niet altijd mee, zeker niet als het niet zo positief is als je had gehoopt. Daarentegen mag je toch altijd
weer blij zijn dat er nog steeds mensen de weg naar de kerk vinden en ons financieel steunen via de collecteopbrengsten.
In het eerste kwartaal 2018 zijn er behoorlijk minder kerkbezoekers geweest ten opzichte van het eerste kwartaal 2017.
Daarvan mag je wel spreken met een teruggang van meer dan 100 personen in het eerste kwartaal. Dit heeft natuurlijk gelijk
invloed op de collecteopbrengsten. De diaconie haalde bijna € 400,= minder op aan collecteopbrengsten. Dit is enerzijds te
verklaren omdat er in januari 2017 een speciale dienst was waarbij de collecte ruim € 300,= opbracht en anderzijds het
teruggelopen kerkbezoek. Ook de collecteopbrengsten voor de Erediensten zijn lager door het teruggelopen kerkbezoek.
Hoewel geen onverdeeld positief nieuws willen we onze kerkbezoekers bedanken voor hun komst en de ontvangen giften.
Met vriendelijke groet
Ad de Quaasteniet en Wim Vonk
Collecten 1e kwartaal 2018
Diaconie
Datum

Kerkrentmeesters

1e collecte

bestemd voor:

Bezoekers

Erediensten

07-01-18

105,90 PKN: Catechese en Educatie

99,90

74

14-01-18

106,05 PKN: Missionair Werk

95,50

87

82,20

66

142,05 Avondmaalscollecte Mensenkinderen

136,80

70

441,40

414,40

297

04-02-18

132,25 KIA: Werelddiaconaat (Ghana)

103,25

76

11-02-18

143,85 Stichting de Vrolijkheid

129,85

120

18-02-18

114,00 KIA Noodhulp (Syrie)

87,60

71

25-02-18

111,70 KIA Binnenlands Diaconaat

96,20

71

416,90

338

21-01-18
28-01-18
Totaal jan

Totaal feb

87,40 PKN: Oecumene

501,80

04-03-18

101,70 KIA Voorjaarzendingsweek

89,90

66

11-03-18

127,80 KIA Binnenlands Diaconaat

111,35

85

18-03-18

116,85 KIA Kinderen in de Knel

373,25 Bidstond

86

25-03-18

93,85 KIA Noord-Oeganda

84,95

61

29-03-18

84,91 Avondmaalscollecte Mensenkinderen

59,28 Witte donderdag

50

Totaal mrt

525,11

718,73

348

Tot. 1e kw.

1468,31

1550,03

983

Ter vergelijking 1e kwartaal 2017
januari

704,99

500,31

358

februari

517,75

498,41

372

maart

634,62

650,62

362

1857,36

1649,34

1092

