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Kerkdiensten

‘De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede,

geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’

Zondag 13 mei
7e zondag van Pasen
Galaten 5:22

Gebed om de vrucht van de Geest
Heer, wij bidden U:
Laat uw Geest ons leven doorstromen,
laat ons vruchtbare ranken in de wijnstok zijn.
Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien.
Wij bidden U: geef ons liefde.
Soms zitten wij in de put en vliegen wij tegen de
muren op.
Wij bidden U: geef ons blijdschap.
Soms schelden wij elkaar de huid vol, maken wij
ruzie,
verklaren wij elkaar de oorlog.
Wij bidden U: geef ons vrede.
Soms zijn wij kortaangebonden, drammerig en
driftig.
Wij bidden U: geef ons vriendelijkheid.
Soms zijn wij nors, niet erg gastvrij en zelfs vijandig.
Wij bidden U: geef ons goedheid.

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KND

Marja van Gaalen- van Veen
Frans Kooiman
1) Plaatselijk jeugdwerk
2) Erediensten
Marc Koning
Josina Vonk

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 20 mei
Pinksteren

9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger
Ouderling
Collecten
Organist
KND

Ds. Jelis Verschoof
Jan Schoenmaker
1) KIA Zending (Bangladesh)
2) Erediensten
Sybin Brons
Gert Rietdijk

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting

Zondag 27 mei
9.30 uur – Dorpskerk
Voorganger

Soms komen we niet na wat wij beloofden
en laten wij elkaar in de steek.
Wij bidden U: geef ons trouw.
Soms zijn wij hardleers, hardvochtig en hardnekkig.
Wij bidden U: geef ons zachtmoedigheid.
Soms zijn wij grenzeloos onvoorzichtig
en hebben wij onszelf niet meer in de hand.
Wij bidden U: geef ons zelfbeheersing.
O God, laat de vrucht van de Geest
overvloedig in ons groeien,
zodat de mensen kunnen proeven
dat Gij liefde zijt.
DS. André F. Troost
d

Ds. Jelis Verschoof
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Een hartelijk groet vanuit Israël
Op het moment dat u deze Op Weg in handen hebt
verblijven wij DV met onze gemeentereis in Israël. Wij
willen u en jou hartelijk groeten met de Bijbelse groet uit
Psalm 134:3a: ‘De HERE zegene u uit Sion’.
In verband met onze Israëlreis heb ik het onderstaande
gemeentenieuws bijgewerkt t/m vrijdag 4 mei 2018.
Kerkdiensten
Donderdag 10 mei as. 09.30 u. Hemelvaartsdag.
De dienst op Hemelvaartsdag wordt geleid door ds. J.
Henzen, predikant van de Hervormde gemeente (PKN) te
Wateringen. Fijn dat hij bij ons bereid is voor te gaan.
Helaas heb ik deze dienst niet in Op Weg 380 vermeld; het
was mij ontgaan dat Op Weg 381 ipv twee weken later
drie weken later verschijnen zou. Maar ik hoop dat het een
goede en gezegende dienst mag zijn.
Professor Van Ruler noemde Hemelvaartsfeest ‘het feest
van het binnenpretje’. En inderdaad: het is niet een heel
uitbundig gevierd feest - maar toch van grote waarde.
Christus heeft zijn aardse taak volbracht en is opgevaren
naar de Vader. Maar dat betekent niet dat Hij ons verlaten
heeft: ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen’
(Lied 663). Hij sterkt ons door zijn Woord en Geest, Hij
bidt voor zijn Kerk bij de Vader. Van harte welkom dus
donderdag 10 mei a.s. in de Dorpskerk.
Pinksteren zondag 20 mei as.: Bevestiging en afscheid
ambtsdragers en andere gemeenteleden.
Zondag 20 mei as. mogen wij het feest vieren van de grote
komst van de heilige Geest. Wat zouden wij zijn zonder zijn
licht en warmte en kracht en bezieling. In de Pinksterdienst
bidden wij om de komst van de heilige Geest, dat Hij ons
hart en onze gemeente mag aanraken, vernieuwen, dat Hij
koude of lauwe harten bemoedigt, verwarmt met de liefde
van Christus en in vuur en vlam zet.
Een gelegenheidskoor zingt twee mooie Pinksterliederen
samen met de gemeente en brengt ook een lied voor ons
allen ten gehore.
Ook zullen wij een aantal nieuwe ambtsdragers mogen
bevestigen, en nemen wij ook afscheid van gemeenteleden
die onze gemeente hebben gediend.
Indien er geen gegronde bezwaren worden, zullen de
volgende gemeenteleden worden bevestigd in het ambt:
Nico Kalf als pastoraal ouderling, Pieter Meijer als
ouderling-kerkrentmeester en Astrid Muijs-van den
Wijngaard als jeugdouderling. Astrid heeft vanaf 14 juni
2015 onze gemeente gediend als diaken.
Piet Rietdijk is bereid om onze gemeente te gaan dienen als
kerkrentmeester.

ds. Jelis Verschoof
Wij nemen afscheid van Jan Schoenmaker, pastoraal
ouderling, Jorico Notenboom-Rietdijk, jeugdouderling, Aad
Treur, ouderling-kerkrentmeester en Ad de Quaasteniet,
kerkrentmeester en penningmeester.
Verder danken wij Tiny Brummelkamp-Fokker voor het
werk dat zij heeft gedaan als contactpersoon. Wij heten
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.
Geweldig dat er zovelen zijn die zich willen inzetten als
‘levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis’ (1
Petrus 2:5)! Moge de Heer jullie allen moed en kracht
geven en zegenen in jullie werk.
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..
Wat een geschenk dat Fleur aan haar ouders werd
toevertrouwd en wat een geschenk ook dat zij het teken en
zegel van de doop mag ontvangen. In het Hervormde
doopformulier staan aan het einde ervan de mooie
woorden: ‘Aldus ontvangen wij de Doop niet uit gewoonte
of bijgeloof, maar tot eer van God, tot trost van ons en
onze kinderen en tot bevestiging en uitbreiding van de
Kerk’.
De doopouders, hun familie en vrienden en ons allen een
gezegende dienst toegewenst. Een dienst ook waarin wij stil
mogen en willen staan bij onze eigen doop. Iedereen van
harte welkom.
Zieken
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).
Anneke van Bruggen - Middag (Willem van der Veldenweg
17) moest zaterdag 21 april jl. opnieuw worden
opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp opnieuw, net al bij de vorige opname, ivm een
nierbekkenontsteking. Gelukkig lijkt inmiddels de oorzaak
van de ontsteking te zijn gevonden en wij hopen dat zo
haar situatie mag verbeteren.
Lenie Dompeling - Vergunst (Saskia van Uylenburglaan 1,
2377 Oude Wetering) moest maandag 30 april jl. worden
opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp ivm een
ontsteking aan de alvleesklier. Hopelijk is zij weer thuis in
‘Jacobus’ wanneer u dit gemeentenieuws leest.
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Teunie de Vries - Verburg (Vriezekoop 34a Leimuiden) is
dinsdag 24 april jl. opgenomen in het LUMC te Leiden ivm.
een nier-infectie. Ook zij hoopt weer thuis te zijn wanneer u
deze Op Weg ontvangt.
Tenslotte noem ik Jaap Brus (Scholekster 18): hij moet
woensdag 16 mei as geopereerd worden in het Alrijne
Ziekenhuis te Leiderdorp voor een prothese linker knie. Als
alles goed mag verlopen volgt dan in principe 3 maanden
later de rechter knie. Jaap, hou je haaks.
Alle zieken veel sterkte toegewenst, vertrouwen en goede
moed en waar mogelijk herstel.
Gemeentereis Israël 8 t/m 16 mei
Zoals al in vorige Op Weg 380 vermeld en ook aan het
begin van dit gemeentenieuws verblijven Petra en ik van
dinsdag 8 t/m woensdag 16 mei met een groep van in
totaal 30 medereizigers in Israël.
Wij hopen woensdagavond 16 mei weer op Schiphol te
landen. 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

Bijbelleesrooster
Week 20
13 t/m 19 mei 2018
zo
Jesaja 31
Romeinen 6:15-23
ma
Jesaja 33
Romeinen 7:1-12
di
Jesaja 35
Romeinen 7:13-26
wo
Jesaja 36
Romeinen 8:1-17
do
Jesaja 37
Romeinen 8:18-30
vr
Jesaja 38
Romeinen 8:31-39
za
Jesaja 39
Romeinen 9:1-18
Week 21
20 t/m 26 mei 2018
zo
Jesaja 40
Romeinen 9:19-33
ma
Jesaja 41
Romeinen 10
di
Jesaja 42
Romeinen 11:1-10
wo
Jesaja 43
Romeinen 11:11-24
do
Jesaja 44
Romeinen 11:25-36
vr
Jesaja 45
Romeinen 12:1-8
za
Jesaja 46
Romeinen 12:9-21
Week 22
27 mei t/m 2 juni 2018
zo
Jesaja 47
Romeinen 13
ma
Jesaja 48
Romeinen 14:1-12
di
Jesaja 49
Romeinen 14:13-23
wo
Jesaja 50
Romeinen 15:1-13
do
Jesaja 51,52 Romeinen 15:14-21
vr
Jesaja 53
Romeinen 15:22-33
za
Jesaja 54
Romeinen 16

Kerkelijk Nieuws
Berichten van de Kerkenraad
Donderdag 19 april jl. vergaderde de kerkenraad, net een
paar dagen na het verschijnen van de Op Weg. In dit
kerkblad volgt een kort verslag van die vergadering. Het
bezinningsmoment aan het begin van de vergadering stond
wederom in het teken van het bespreken van het boek Back
to Basics.
Dit keer ging het over het hoofdstuk: “Zieltjes winnen? Wat
is daar eigenlijk tegen?” De ‘allergie’ tegen bekering lijkt
volgens de kerkelijke literatuur minder te worden. Enkele
vragen die hierbij worden gesteld: 1. Heeft het Evangelie
ons leven verrijkt? 2. Groei ik in mijn geloof? 3. Helpt het
geloof mij mijn leven richting te geven? 4. Wat is de eigen
bijdrage van de kerk in onze samenleving?
Onze conclusie is dat de relaties met en tussen mensen
belangrijk zijn. Als je vertrouwd bent met elkaar, kun je ook
dingen met elkaar delen.

Sommigen van ons ervaren in het dagelijks leven dat het in
verschillende situaties lastig is om over het geloof te
spreken, daar is soms best veel weerstand tegen en wordt
de kerk gelijk afgewezen. Toch zijn er ook veel plaatsen
waar mensen met respect omgaan met het gesprek over
geloven. Een citaat van Kuitert in het hoofdstuk roept
herkenning bij ons op: “vroeger gaven we onze geloofsdoos
ongeopend door aan de volgende generatie. ‘De inhoud
deugde, dat wist je gewoon’, er was ook geen ander
verleidelijk/verleidend alternatief. Dat is nu voorbij, nu
moet de doos open (…)”.
Tijdens de gemeenteavond van 14 maart hebben wij als
gemeente met elkaar gesproken over het Heilig
Avondmaal. De kerkenraad heeft zich bovendien in 2017
gedurende drie vergaderingen gebogen over de PKN-notitie
“De Maaltijd van de Heer”. Tijdens deze besprekingen is
een aantal tips gegeven om iets te wijzigen, maar de
meerderheid is tevreden met hoe het nu gaat.
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De kerkenraad heeft derhalve besloten om op dit moment
niets te wijzigen aan het vieren van het Heilig Avondmaal in
onze gemeente.
Al eerder is met u gedeeld welke vacatures er zijn in de
kerkenraad: jeugdouderling, ouderling kerkrentmeester en
contactpersoon. Daar is ook de vacature van pastoraal
ouderling bijgekomen omdat Jan Schoenmaker te kennen
heeft gegeven dat hij wegens privé omstandigheden wil
stoppen. Wij begrijpen en respecteren zijn keuze en zijn blij
dat hij diverse andere werkzaamheden wil blijven
voortzetten.
In de dienst van 20 mei zullen we afscheid nemen van hen
die stoppen. En de volgende ambtsdragers treden dan aan:
Nico Kalf wordt bevestigd als pastoraal ouderling en Astrid
Muijs treedt aan als jeugdouderling (en stopt derhalve als
diaken). Als ouderling kerkrentmeester, met als specifieke
taak penningmeester, treedt aan: Pieter Meijer. Piet Rietdijk
wil kerkrentmeester worden. Maritta Kea zal in wijk 3
contactpersoon worden. Tenslotte heeft Bert van Elderen
aangegeven zijn werk als kerkrentmeester (scriba CvK) met
4 jaren te willen verlengen.
Wij zijn heel blij dat al deze personen dit kerkelijk werk op
zich willen nemen. We hebben nu nog een vacature van
pastoraal ouderling in wijk 3 en een vacature voor diaken.
Een ander punt dat ter sprake kwam is de nieuwe privacy
wetgeving die vanaf eind mei van kracht wordt. Dit zal
zeker ook gevolgen hebben voor ons als gemeente o.a.
publicatie van foto’s op de website en het niet meer mogen
vermelden van adressen. De landelijke kerk heeft een
concept privacy statement en gesprekshandleiding
toegezegd. De kerkenraad wacht die stukken af en zal er
dan in juni over spreken wat precies de gevolgen voor ons
zijn.
Bij de terugblik op diensten gedurende de afgelopen
periode kijkt de kerkenraad dankbaar terug op de positieve
jongerendienst van 15 april. De diensten in de Stille Week
werden ook als heel fijn ervaren. De dienst van Goede
Vrijdag met het passiekoor was heel mooi, en het is een
goed idee om volgend jaar de Goede Vrijdag dienst
gezamenlijk te vieren met de Johannes de Doperkerk en de
Woudse Dom. Dit gaat als voorstel richting beide kerken.
Mooie ontwikkelingen in onze protestantse gemeente
waarvoor we God dankbaar mogen zijn.

Berichten van de Diaconie
Bloemen
De afgelopen weken zijn de bloemen als een groet van de
gemeente gegaan naar:
§ mevrouw M. Brummelkamp, Sluiskolk 10 (22 april)
§ mevrouw D. Zeldenrust, Noordeinde 32 (29 april)
§ de heer J. Walta, Sluiskolk 4 (6 mei)
Collecte 13 mei Plaatselijk Jeugdwerk
Met de collecte voor het plaatselijk jeugdwerk worden
verschillende activiteiten ondersteund, zoals de
tienerdienst, Kliederkerk en de vrijdagavond in het
jeugdhok. Daarnaast worden er tijdens het seizoen
verschillende speciale activiteiten georganiseerd zoals o.a.
een filmavond en Nacht zonder Dak.
Collecte 20 mei Kerk in Actie Zending
Bijbelonderwijs op platteland Bangladesh.
In Bangladesh zijn veel
kleine
kerkgemeenschappen.
De Taizé-broeders
ondersteunen deze
jonge kerkjes om eigen
benen te leren staan.
De Taizé-broeders in Bangladesh kregen een aantal jaar
geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh
om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe
kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste
generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en
achtergesteld waren. Samen hebben ze een project
ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaaleconomisch geholpen worden om sterk te worden en op
eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care
Program) biedt complete en veelzijdige ondersteuning aan
de allerarmsten in Bangladesh. Tijdens de collecte zal er een
filmpje getoond worden.
Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring

Verjaardagen 75+

André Lorier
voorzitter kerkenraad

Van harte gefeliciteerd
19 mei
26 mei

dhr. G.J. de Vries,
Vriezekoop 34a, 2451 CS Leimuiden
dhr. C. Brus, Ieplaan 9, 2451 BS
Leimuiden
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Berichten van College van Kerkrentmeesters
Bijdrage ACKC
Onlangs mocht de penningmeester van het College van
Kerkrentmeesters maar liefst € 6.500 bijschrijven in de
boekhouding 2018. Het betreft de opbrengst van twee
belangrijke acties van het ACKC: de boekenmarkt
afgelopen december 2017 en de onlangs gehouden
voorjaarsmarkt. Alle betrokkenen die, op welke wijze dan
ook, hierbij hun inzet hebben geleverd worden door de
kerkrentmeesters hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet

Berichten van het Missionair Team
BOEKSPOT – NIEUW !
Openingstijden: Iedere woensdagmorgen 10.00 – 11.30
en 2x in de maand op zondagmorgen bij het koffiedrinken
in de grote zaal. Bestellen via de boekentafel kan altijd!

Heel Holland Bakt winnaar Hans
Spitsbaard verklapt je in het bakboek
Heel Holland Bakt - Leren bakken met
Hans al zijn bakgeheimen. Als beste
thuisbakker van Nederland leert Hans
je stap voor stap hoe je de prachtige
taarten uit het programma thuis zelf
kunt maken: van een simpel koekje
tot echte patisserie (20,-).
In Een moestuin beginnen van
Silke Kluth staat het ideale
startprogramma voor elke beginnende
tuinier. Dankzij de heldere uitleg in
tekst en beeld over alles wat er bij
moestuinieren komt kijken, sla je alle
valkuilen over en verbouw je met
succes je eigen groente, fruit en
kruiden (21,99)
Natuur als avontuur
Vijftien spannende wandelingen van G.
Verdouw (9,95).
Zoeken naar bijzondere vogels zoals de
zeearend, de hoogste duinen van Nederland.
Deze gids bevat een selectie van 15
natuurgebieden waar het prachtig wandelen is
en waar daarnaast van alles te beleven valt.

Met wandelkaarten en uitgebreide routebeschrijvingen.
Verder vindt u achtergrondinformatie over het gebied en
leuke tips voor kinderen. Om in uw binnenzak te steken en
er vervolgens op uit te trekken. Veel buitenplezier!

Overige berichten
Examens
Volgende week beginnen de eindexamens voor alle
scholieren in het laatste jaar van de middelbare school.
Voor de examenkandidaten en hun ouders betekent dat
een spannende tijd. Voor zover mij bekend doen de
volgende jongeren uit onze gemeente examen: Amber v.d.
Weerd, Chris Roggeveen, Daan Vissers, Damian Disseldorp,
Dirk-Jan Vonk, Mirjam Vonk en Twan Pieterse.
Heel veel succes en goede moed gewenst bij het leren en
maken van de examens!
Jorico Notenboom

Nacht zonder dak
In de bijlage vindt u de aankondiging van de “ Nacht zonder
dak” in de nacht van vrijdag 18 mei op zaterdag 19 mei.

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

Geen mutaties

Agenda

18 mei
19 mei

&

“Nacht zonder dak”
18 mei vanaf 18.00 tot 19 mei 10.00
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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)

Bijlage

