Nieuwsbrief – Protestantse Gemeente te Leimuiden

Op Weg
Pinksteren 2018: Zijn Geest, mijn
vuur
In zijn afscheidsrede zei Jezus:
"Ik zal jullie een Helper sturen die jullie alles in
herinnering zal brengen wat Ik jullie gezegd heb."
Negen dagen voorafgaand aan het Pinksterfeest op
20 mei jl. kwamen gelovigen uit verschillende kerken
in onze regio in oecumenisch verband bijeen om uit
te zien naar en te bidden om de komst van de Heilige
Geest. Zo ook vrijdag 18 mei jl. in de Dorpskerk te
Leimuiden. Ter gelegenheid van deze zgn.
Pinksternoveen (noveen komt van ‘novem’, Latijn
voor ‘negen’) hiervan schreef pastor Leo Peeters,
werkzaam in deze regio onderstaande gedachte voor
Pinksteren 2018 die ik u en jou graag ter overweging
meegeef.
ds. Verschoof
-

-

-

‘Wij hebben gebeden, negen dagen, om de komst
van die Helper, de Heilige Geest.
Zoals de apostelen dat deden destijds, samen met de
vrouwen en Maria de moeder van Jezus.
(Handelingen 1,12-15).
Die Helper, de Heilige Geest, gaf aan Petrus op die
allereerste Pinksterdag de moed en de durf om vrijuit
te spreken, over datgene waar hij vol van was, wat
hem bezielde.
Het doet mij denken aan de wijze waarop Ds. Martin
Luther King vele eeuwen later het volk toesprak.
Heilige Geest, is moed, een innerlijke kracht, om
vastberaden verder te gaan op de ingeslagen weg. En
moed brengt creativiteit voort om geloof handen en
voeten te geven in onze tijd.
De storm van Pinksteren blies angst en wanhoop weg
en veranderde in een warme opwekkende bries van
hoop, moed en vertrouwen.
Heilige Geest heeft te maken met hoe je met elkaar
omgaat.
Niet elkaar alleen maar verwarmend, maar elkaar in
vuur en vlam zettend, uitdagende dingen doen, die je
tevoren nooit had verwacht of bedacht.
Nieuwe energie, nieuwe trouw, waarmee je verder
kunt, veel verder dan je ooit gedroomd had.
Angst en weerstand smelten weg. Er komt openheid
voor in de plaats.
Er breekt een kracht in je naar buiten die je nooit
voor mogelijk had gehouden.
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Kerkdiensten
Zondag 27 mei
DOOPDIENST

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger Ds. Jelis Verschoof
Ouderling
Clara de Ruiter
Collecten
KIA Themajaar project Colombia
Organist
Ad Jacobs
KN-dienst
Elly van Emmerik
Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 3 juni
VIERING HEILIG AVONDMAAL

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten

Ds. Jelis Verschoof
André Lorier/Frans Kooiman
Avondmaalscollecte
Mensenkinderen
Organist
Lennard Esveld
KN-dienst
Janneke Roggeveen
Er is deze zondag TIENERDIENST.
Na de kerkdienst is er koffiedrinken in de
Ontmoeting, verzorgd door Maritta Kea en
Marianne Tukker

Zondag 10 juni
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Piet Ravensbergen

Pinksteren: een goddelijke wind zette mensen in
beweging.
Die wind waait nog steeds en kan, naar ik hoop, ook
mensen van 2018 in beweging krijgen.
Er is nog steeds genoeg werk aan de winkel.
Een zalig en mooi Pinksterfeest!’
pastor Leo Peeters
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ds. Jelis Verschoof

kerklaan 60

Gemeentenieuws:

Zondag 3 juni as. viering Heilig Avondmaal:

Terug van onze gemeentereis door Israël graag weer wat
nieuws
uit
onze
gemeente,
terugblikkend
en
vooruitblikkend.

Op DV 3 juni as hopen wij weer de maaltijd van de Heer te
vieren. Het is de grote Gastheer Jezus Christus zelf die u en
jou nodigt - en dan blijf je toch niet thuis?!
3 Juni is er ook een openlucht-zomerdienst in het kader van
het Zomerspektakel aan de Zegerplas bij Alphen aan den
Rijn. Verschillende gemeenten in de regio doen er aan mee,
zo ook de PG Rijnsaterwoude. Echter niet alle
gemeenteleden zullen daarheen gaan. Met collega Mariska
Kloppenburg heb ik afgesproken dat die gemeenteleden
dan bij ons van harte welkom zijn.

Kerkdiensten:
Hemelvaart 10 mei jl.:
In deze dienst, die geleid werd door ds. J. Henzen, predikant
van de Hervormde gemeente (PKN) te Wateringen ware
ook heel wat leden van de PG Rijnsaterwoude aanwezig.
Dit omdat er door omstandigheden geen dienst kon zijn in
de Woudse Dom en de Woudse Dom-gemeente zich
welkom wist bij ons. Fijn dat dat zo kan en misschien ook
een goede gedachte voor de komende jaren om ook op
zó’n manier de goede banden nog meer aan te halen?

Pinksteren zondag 20 mei jl.: Pinksterzondag.
Wij mochten deze zondag het Pinksterfeest vieren, de
uitstorting van de Heilige Geest.
Ook werden nieuwe ambtsdragers bevestigd en namen wij
afscheid van ambtsdragers en andere gemeenteleden die
een taak in onze gemeente hadden verricht.
Het betreft de volgende gemeenteleden:
Nico Kalf is bevestigd als pastoraal ouderling voor wijk 2
(voorheen Ineke Griffioen), Pieter Meijer als ouderlingkerkrentmeester en Astrid Muijs-van den Wijngaard als
jeugdouderling.
Piet Rietdijk is bereid om onze gemeente te gaan dienen als
kerkrentmeester.
Wij namen afscheid van Jan Schoenmaker, pastoraal
ouderling, Jorico Notenboom-Rietdijk, jeugdouderling, Aad
Treur, ouderling-kerkrentmeester en Ad de Quaasteniet,
kerkrentmeester en penningmeester.
Wij hebben Tiny Brummelkamp-Fokker bedankt voor het
werk dat zij heeft gedaan als contactpersoon.
Verder heetten wij Maritta Kea-Streefland welkom als
contactpersoon en zo ook Jan Schoenmaker die bereid is
om als contactpersoon aan te blijven in wijk 3. Bert van
Elderen is bereid om nogmaals 4 jaar onze gemeente te
dienen als kerkrentmeester.
Fijn dat er zovelen zijn die zich (weer) willen inzetten voor
de opbouw van de gemeente.
Moge de Heer alle werk zegenen!

Zondag 27 mei as.: doopdienst
Op zondag 27 mei as. zal DV de Heilige Doop bediend
worden aan Fleur Maria Catharina Hoogeveen, dochtertje
van Frank en Jeannerie Hoogeveen - de Goffau (Griede 19,
2451 ZC Leimuiden) Fleur werd geboren 20 februari jl.. De
doopouders, hun familie en vrienden en ons allen een
gezegende dienst toegewenst. En mogen wij in deze dienst
ook stilstaan bij onze eigen doop: het geschenk ervan en
ook de roeping tot een nieuw leven die de doop inhoudt.

Zieken:
Cees Vrijburg (voorheen Noordveenweg 21, 2376 AR
Nieuwe Wetering) is na een verblijf van enkele maanden in
het revalidatie-centrum Marente in Warmond nu blijvend
verhuisd naar Nieuwveen. Zijn nieuwe adres: C.H. Vrijburg,
Activite Sassenoord, Dorpsstraat 13, 2441 CE Nieuwveen,
kamer 13c. Wij wensen hem daar een goede tijd toe.
Anneke van Bruggen - Middag (Willem van der Veldenweg
17) was zaterdag 21 april jl. opnieuw opgenomen in het
Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, opnieuw net als bij de
vorige opname, ivm een nierbekkenontsteking. Zij kon
maandag 14 mei jl. weer naar huis maar moest
Pinksterzondag jl. helaas wéér worden opgenomen. Zij ligt
op afd. C4 (4e étage) kamer 19). Heel veel sterkte bij al
deze tegenslag en moeite.
Lenie Dompeling - Vergunst (Saskia van Uylenburglaan 1,
2377 Oude Wetering) verbleef sinds maandag 30 april jl.
enkele dagen in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp ivm
een ontsteking aan de alvleesklier. Zij is nu weer thuis.
Teunie de Vries - Verburg (Vriezekoop 34a Leimuiden), die
dinsdag 24 april jl. opgenomen moest worden in het LUMC
te Leiden ivm. een nier-infectie is inmiddels ook weer thuis.
Hopelijk gaat het met het aansterken elke dag een beetje
beter.
Jaap Brus (Scholekster 18) is woensdag 16 mei jl. in het
Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp geopereerd voor een
prothese linker knie. Een dag later kon hij weer naar huis.
Alle goeds met het revalideren toegewenst.
Mogen alle zieken en herstellenden het ervaren wat de
psalmist van Psalm 68 belijdt: ‘Dag aan dag draagt de
HERE ons; die God is ons heil’.

Medeleven:
Wij leven mee met Lies van der Jagt (Kloofpad 98). Haar
man Joop van der Jagt is 5 mei jl. op 80-jarige leeftijd
overleden. Lies en Joop kwamen af en toe bij ons in de kerk,
en leefden ook anderszins mee bv. via de koffieochtenden
en de gezamenlijke maaltijden in de Ontmoeting. De
dankdienst voor zijn leven heeft plaatsgevonden 9 mei jl. in
de Dorpskerk en is geleid door de voorganger van de
Evangelische Gemeente te Oegstgeest. Moge de HERE Lies
van der Jagt nabij zijn en sterken nu zij zonder haar Joop
verder moet.

Op Weg 382

blad 3 van 6

Vakantie-Bijbel-Gids:
Langzaam maar zeker komt de vakantieperiode weer in
zicht.
Misschien gaat u er een tijdje tussenuit, misschien blijft u
thuis. Maar de zomerperiode is toch een goede tijd om wat
de stilte te zoeken en je geestelijk weer op te laden.
Het Missionair Team biedt u en jou daarvoor weer een
mooie Vakantie-Bijbel-Gids aan met als thema: ‘Met volle
teugen’. De gids is gratis mee te nemen vanaf de
Boekentafel in de Ontmoeting.

Gemeentereis Israël 8 t/m 16 mei jl.:
Woensdagavond 16 mei jl. kwamen wij na een mooie en
boeiende gemeentereis door Israël weer veilig aan op
Schiphol. Wij waren met in totaal 30 personen,
gemeenteleden uit onze eigen gemeente en ook uit
gemeenten in de regio, een heel fijne en oecumenische
groep.
De tijd dat wij is Israël verbleven is er best veel gebeurd:
Iran dat vanuit Syrië raketten afschoot op het noorden van
Israël en de Israëlische reactie op Iraanse militaire doelen in
Syrië (wij waren er ’s nachts getuige van toen wij die nacht
in Tiberias verbleven), zondag 13 mei was het 51 jaar
geleden was dat west- en oost-Jeruzalem weer werden
herenigd tijdens de 6-daagse oorlog in 1967
(‘Jeruzalemdag’), maandag 14 mei was het het 70-jarig
bestaan van de staat Israël en vond ook de opening plaats
van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem.
Zo maakten wij historische dagen mee.
Israël is denk ik wel het meest bedreigde land op aarde en
wordt door ontelbaren gehaat. Laten wij bidden om Gods
bescherming voor zijn volk en allen die in het land Israël
wonen, Joden en Palestijnen. Aan dit gebed is Gods zegen
verbonden: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’, zei de HERE
tegen Abraham (Genesis 12: 2). En moge alle financiële
hulp die oa. vanuit Europa voor de Palestijnen in Gaza is
bestemd werkelijk ten goede komen aan de Palestijnse
bevolking om hun humanitaire situatie mee te verbeteren,
en niet in handen komen van Hamas, die er vooral op
allerlei manieren haat tegen Israël mee aanwakkert. Dat er

te midden van alle spanning steeds weer getracht wordt te
zoeken naar wat de vrede dient voor Joden en Palestijnen
samen!
Tot zover dit gemeentenieuws.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Bijbelleesrooster 2018
Week 22
zo
ma
di
wo
do
vr
za

Week 23
zo
ma
di
wo
do
vr
za

Romeinen 13
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:14-21
Romeinen 15:22-33
Romeinen 16

3 t/m 9 juni 2018

Jesaja 55
Jesaja 56,57
Jesaja 58,59
Jesaja 60
Jesaja 61
Jesaja 62
Jesaja 63

Week 24
zo
ma
di
wo
do
vr
za

27 mei t/m 2 juni 2018

Jesaja 47
Jesaja 48
Jesaja 49
Jesaja 50
Jesaja 51,52
Jesaja 53
Jesaja 54

1 Korintiërs 1:1-9
1 Korintiërs 1:10-17
1 Korintiërs 1:18-2:5
1 Korintiërs 2:6-16
1 Korintiërs 3
1 Korintiërs 4
1 Korintiërs 5

10 t/m 16 juni 2018

Jesaja 64
Jesaja 65
Jeremia 1
Jeremia 2
Jeremia 3
Jeremia 4:1-18
Jeremia 4:19-31

1 Korintiërs 6:1-11
1 Korintiërs 6:12-20
1 Korintiërs 7:1-24
1 Korintiërs 7:25-40
1 Korintiërs 8
1 Korintiërs 9:1-14
1 Korintiërs 9:15-27

Kerkelijk Nieuws
Bedankt

Hartelijk dank

Beste gemeenteleden,
We willen jullie bedanken voor de mooie en bemoedigende
kaarten, die wij ontvingen na onze verhuizing.
We waren verrast door zoveel medeleven!
Met ons gaat het redelijk goed in ons mooie appartement,
maar natuurlijk gaat er niets boven Leimuiden.

Hartelijk dank voor de mooie bloemen, kaarten en
felicitaties die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig
huwelijksfeest.
Leen en Joke Overbeek.

Een hartelijke groet van Nel en Piet Rietdijk
Wooncentrum Sassembourg
Jan van Brabantweg 215
2171 HC Sassenheim
Tel. 0252 514432

Agenda

Do 7 jun

Gezamenlijke maaltijd
17.45 de Ontmoeting
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Gezamenlijke maaltijd donderdag 7 juni om
18.00 uur
Donderdag 7 juni 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,Aanmelden voor de maaltijd kan deze keer bij Jeannette
Meijer, tel. 507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633.
Zou u dit vòòr maandagavond 4 juni willen doen?
Zoals u ook in deze Op Weg kunt lezen willen we u vragen
deze keer iets mee te nemen voor in de mand, die ten
goede komt aan de recreatie en evangelisatie activiteiten
op camping De Drecht. Het gaat om houdbare
levensmiddelen en prijsjes voor de bingo.
Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Berichten van de Diaconie
Afscheid van Astrid Muijs
Tijdens de dienst van 20 mei is Astrid Muijs bevestigd als
jeugdouderling en is zij gestopt als diaken. In onze
diaconievergadering van 30 mei zullen wij afscheid nemen
van Astrid, maar ook via Op Weg willen wij Astrid graag
bedanken voor haar inzet voor de diaconie gedurende de
afgelopen drie jaar. Met het vertrek van Astrid is er een
vacature ontstaan binnen de diaconie. Hier wordt binnen
de diaconie en de kerkenraad verder over gesproken.

Bloemen
Op 13 mei waren er geen bloemen in de kerk. Op 20 mei
zijn de bloemen als groet van de gemeente naar Leen en
Joke Overbeek, Beukenlaan 19 gebracht.

Website Diaconie
Op de website http://pgleimuiden.nl/wegwijzer/collegevan-diakenen/projecten-diaconie/ is de informatie van de
diaconie over de 3 projecten van Kerk in Actie die wij in de
periode 2018-2020 ondersteunen bijgewerkt. Ook kunt u
daar meer lezen over de Avondmaalscollectes 2018 die
bestemd zijn voor Mensenkinderen.

Collecte 27 mei Project Kerk in Actie: Colombia
Opvang en begeleiding van ontheemden in Bogotá.
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de
vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken
van Bogotá. Mencoldes geeft materiële en psychosociale
hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per

maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen
als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt
Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de
overheid en zet zich in voor de terugkeer van de
ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in
Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering
en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer
aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

Avondmaalscollecte 3 juni Mensenkinderen
Bij elke Avondmaalsviering in 2018 wordt gecollecteerd
voor Stichting Mensenkinderen.
“Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten
en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië
voor wie niemand anders zorgt. Er wordt uitsluitend
gewerkt via kerken en lokale organisaties. De projecten zijn
concreet,
uitvoerbaar
en
bieden
directe
hulp.
Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen
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 al 11 jaar 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 hulp verleend ongeacht
religie of etnische achtergrond.”
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Berichten van het Missionair Team
Missionair Nieuws
Tijdens de jaarmarkt op 13 juni a.s. ‘s middags
geen Open Huis
Het Open Huis wordt 13 juni op de ochtend gehouden van
10.00 -11.30 uur. Vanaf de opening van de Ontmoeting in
2013 hebben we het Open Huis naar de middag verplaatst,
maar vanwege organisatorische redenen gaan we nu, na vijf
jaar, het Open Huis weer op de ochtend houden. Als er
mensen zijn die het volgend jaar weer op de middag willen
organiseren, dan horen wij het graag (missionair team).

Excursiedag ‘Religieus Erfgoed’ op zaterdag 1
september a.s. naar Haarlem
Er staat ons weer een prachtige dag te wachten. De
touringcar vertrekt om 10.00 uur voor de Ontmoeting
(instaptijd vanaf 09.45).
Op zaterdag 1 september bezoeken we in de morgen de
Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. De Rooms
Katholieke Kerk heeft verschillende bouwstijlen waaronder
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Jugendstil, Neorenaissance, Neobarok, Neoromaanse
architectuur van bekende namen als Joseph Cuypers, Jan
Stuyt, Pierre Cuypers jr. De rondleiding duurt ongeveer een
uur.

Boekspot – Op zoek naar een interessante boek?
•
Na dit bezoek aan de ‘Nieuwe Bavo’ verplaatsen we ons per
touringcar naar de binnenstad voor een heerlijke lunch.
In de vroege middag stappen we op de rondvaartboot
‘Pieter Teyler’ om een rondvaart van een uur door de oude
binnenstad van Haarlem te beleven.

•

•

De namiddag is ter vrije besteding voor o.a. een bezoekje
aan de zaterdagmarkt, de Oude Bavo kerk in het centrum
van Haarlem of aan één van de vele leuke terrassen in de
binnenstad.
Om 17.00 uur brengt de touringcar ons weer terug naar
Leimuiden.
Kosten van deze dag: 50 euro (betalen kan bij het
instappen van de bus). Er kunnen max. 40 mensen mee.
Opgave: Petra (pverschoof@filternet.nl)

Vakantiebijbelgids
Hij is er: de Vakantiebijbelgids van 2018! Dit jaar is het
thema 'Met volle teugen!'. Drie weken lang het goede leven
met God ontdekken: Hij leidt je naar grazige weiden, Hij
geeft je levend water, Hij nodigt je uit om bij Hem te
komen als je moe bent. Neem de Vakantiebijbelgids mee
naar je vakantiebestemming óf lees hem thuis in je luie
stoel! Gratis af te halen bij de Boekentafel!

‘Thuiskomen in jezelf’ van Hal en Sidra Stone. De
Amerikaanse psychologen wijzen de weg in ons
innerlijk en geven aan hoe wij keuzes maken en
verschillende energiepatronen ontwikkelen (19,95)
'De schepping juicht' van Francine Rivers ademt de
schoonheid van het leven en neemt je mee de
natuur in. Ze neemt je mee op een reis door de
prachtige schepping, zowel in haar eigen achtertuin
als op andere plekken. Wat kunnen we leren van
de mieren, de specht en de regenworm? Met veel
mooie natuurfoto's, gebeden en Bijbelteksten
(20.99)
Het kleine meisje van de Hoop van Margriet van
der Kooi. Er wordt wel gezegd dat mensen niet
meer zo gelovig zijn. Dat de kerk en haar Boek
versleten zijn. Dat mensen zelf wel kunnen bepalen
wat geloof is en dat ze hun eigen goede gevoel in
elkaar kunnen knutselen. Maar Margriet van der
Kooi ziet als pastor in het ziekenhuis en in de
psychiatrie dat mensen een groot verlangen
hebben naar stevige ondergrond, naar richting en
koers. De God in wie de christelijke kerk gelooft, is
een God die spreekt. Vanuit dat vertrouwen
spreekt zij met de mensen die op haar pad komen
(14,99).
Hartelijke groet van het missionaire team
(Jeannette, Eric en Petra)

Overige berichten
Camping “De Drecht”
Op Camping “De Drecht” in het gebouw “De Ark” starten
we binnenkort weer met de campingdiensten en bingoavonden. We beginnen op zondag 10 juni met een
camping-inloop om 11.00 uur. Gezellig koffiedrinken met
elkaar.
Vervolgens is er elke zondagmorgen of zondagavond een
campingdienst. Onder het kopje “Kerkdiensten” in de Op
Weg zullen wij u laten weten hoe laat de diensten
beginnen, wie de voorganger is en wie de begeleiding
verzorgt.
Op zondag 19 augustus sluiten we het seizoen af met een
avonddienst, waarin Henk van Dam zal voorgaan.
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Zoals het er nu uitziet, komt er 3 keer een Dabarteam.
Steeds voor een week. We zijn volop bezig om dit rond te
krijgen en het ziet er naar uit dat dit gaat lukken.
Aan de bezoekers van de gezamenlijke maaltijd willen wij
vragen om, indien mogelijk, levensmiddelen en/of
bingoprijsjes mee te brengen voor het komende DABARseizoen.
Wij zullen bij de ingang een doos neerzetten waar de
spulletjes in gedeponeerd kunnen worden.
Bij levensmiddelen kunt u denken aan houdbare producten,
zoals koffie, thee, pakken sap, macaroni, spaghetti, blikken
soep etc. Het is de bedoeling dat een DABAR-team zich in
een dienst in juni in de kerk zal voorstellen. Ook dan zullen
we de doos in de corridor zetten.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de campinginloopochtend en voor de campingdiensten.
Komt u gerust eens een keertje kijken.
We melden alvast dat er 3 avonddiensten staan gepland,
aanvang 19.30 uur.
Het adres is: Vriezekoop Noord nr. 30. Het gebouwtje “De
Ark” is meteen aan uw rechterhand, vóór de slagboom.
Parkeerplaats is aanwezig.

Verjaardagen 75+
Van harte gefeliciteerd
28 mei
29 mei
03 juni
05 juni
06 juni
07 juni

dhr. H.J. de Vos,
Leidsevaartlaan 19, 2465 BD
Rijnsaterwoude
mw. C.W. Schipper-Helmerhorst,
Waterlelie 162,
2371 HN Roelofarendsveen
dhr. M.J. Prins,
Vriezekoop 21, 2451 CP Leimuiden
dhr. E. Tijselink,
Vriezekoop 49, 2452 CR Leimuiden
mw. S. Brummelkamp-Fokker,
Verlaat 33, 2451 ZN Leimuiden
mw. F. Manintveld-van Geest,
Burg. Bakhuizenlaan 74,
2451 AB Leimuiden

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

Nog even dit.
Bij het opruimen van een gedeelte van het archief trof ik
een evaluatie uit 1985 aan van een Dabarteam.
Ze waren die zaterdag aangekomen, hadden gefolderd,
gesprekken met campingbewoners gevoerd, de avond
afgesloten met bijbellezen en gebed. De evaluatie eindigt
als volgt: in de wetenschap, dat deze dag een door God
gezegende is, erop vertrouwend dat we het deze week niet
alleen hoeven te doen, slapen we rustig in, gevuld met
Levend water.

Verhuisd
Fam. J. Sierveld,
van Meerewijck 67
naar Thorbeckeplein 57 te Alphen a/d Rijn

Met een hartelijke groet, en wellicht tot ziens op de
camping,
Namens Campingwerkgroep “De Drecht”
(Evangelisatiecommissie)
Jannie Eveleens

Overzicht Campingdiensten zomer 2018
DATUM

VOOR GANGER

MUZIEK

10-jun

camping-IN LOOP

11.00 uur

17-jun

camping dienst

19.30 uur

Ds. Mariska Kloppenburg Bert Zandstra

24-jun

camping dienst

10.30 uur

Gerrit de Haan

Gerrit de Haan

1-jul

camping dienst

10.30 uur

Frans van Velzen

Frans van Velzen

8-jul

camping dienst

10.30 uur

Arjan Muilwijk

15-jul

camping dienst

10.30 uur

Hubert Schippers

Eric Roggeveen

22-jul

camping dienst

19.30 uur

Jelis Verschoof

Eric Roggeveen

29-jul

camping dienst

10.30 uur

Johan Terlouw

Eric Roggeveen

5-aug

camping dienst

10.30 uur

Jan Schoenmaker

Eric Roggeveen

12-aug

camping dienst

10.30 uur

Wim Spaargaren

Wim Spaargaren

19-aug

camping dienst

19.30 uur

Henk van Dam

Eric Roggeveen

Ivm
papierbesparing
hebben we de
colofon een
keertje
achterwege
gelaten.

