Voorwoord • Een goed gesprek
Kan ik je even spreken?
Dat zeggen wij wel als wij iets met een
ander willen bespreken.
Als wij een vraag hebben of ergens mee
zitten.
Zal die ander daarvoor openstaan?
Wat mooi als dat inderdaad zo is.
Als iemand een luisterend oor voor je
heeft, en je van hart tot hart met die
ander spreken kunt.
Zo iemand ís er voor ons allemaal.
Iemand met een hoofdletter: Jezus.

Deel je leven

Allerlei mensen kwamen naar Hem toe:
mensen met wie het goed ging, mensen
met zorgen en problemen, mensen bij
wie er in het leven heel wat verkeerd was
gegaan - en voor iedereen stond Hij open.
Jezus luisterde, zonder te oordelen, met
een open, liefdevol, bewogen hart.
En waar Hij naar die mensen luisterde, en
tot hen sprak, kwam er voor hen nieuwe
hoop en moed.
Ook wij kunnen, wie wij ook zijn en waar
wij ook zijn, met Hem spreken, in de stilte
van ons hart, en Hij hoort ons.
Als kerkelijke gemeente willen wij - in
de Ontmoeting en in de Dorpskerk - ook
een plek zijn waar alle ruimte is voor
gezelligheid, koffie, ontmoeting, en voor
een goed gesprek.
In dit boekje tref je een aantal activiteiten
aan waarbij wij met elkaar in gesprek
kunnen gaan over wezenlijke dingen van
ons leven: geloof, hoop, en liefde.
Wees van harte welkom!
ds. Jelis Verschoof

Jeugdwerk Leimuiden - Rijnsaterwoude
Gezinswerk: Parentingcourse i.s.m.
Family Factory
Opvoeden doe je samen! Je ontmoet andere
ouders. Je herkent dezelfde uitdagingen en
valkuilen. Je denkt samen na over vragen
rondom de ontwikkeling van je kind(eren)
(0-10 jarigen). Dat is de Parenting Course.
De cursus is relevant voor iedere ouder en is
geïnspireerd door christelijke principes.
Data: woensdag 3, 10, 17, 31 oktober en
7 november 2018 van 20.00 – 22.00 uur in
De Ontmoeting.
Info: Gerinda van der Weijden,
mail: gerindaschuitert@yahoo.com

Kliederkerk Leimuiden &
Rijnsaterwoude
Kliederkerk is een creatieve ontmoetingsplek voor
kinderen, jongeren, ouders en belangstellenden
die zich op enige manier verbonden voelen
met het verhaal van God met mensen. Er is een
creatief, actief en meditatief gedeelte.
Kliederkerk sluit af met een lunch.
Data: 30 sept, 18 nov, 16 dec, 20 jan,
24 mrt, 19 mei, 23 juni van 12:00 - 13:30 uur
Plaats: Bij toerbeurt in De Ontmoeting,
de St. Jan de Doper en de Woudse Dom.
Info: Astrid Muijs,
mail: ajmuijsvandenwijngaard@gmail.com
of Paul Smit, tel. 06 20238951,
mail: smit.pd@planet.nl

Jeugdwerk Leimuiden - Rijnsaterwoude
Diaconaal gericht jeugdwerk

Alpha cursus

Op vrijdagavond is er jeugdwerk in ’t Hok
(De Ontmoeting) vanaf de bovenbouw
basisschool t/m beroepsonderwijs.
Ontspannen en ontdekken staat centraal.
De startavond is op 7 september.
Info: Paul Smit, tel. 06 20238951,
mail: smit.pd@planet.nl

Met anderen op zoek gaan naar de zin
van het leven. Dat is Alpha. Tijdens
circa tien interactieve en gezellige
bijeenkomsten ontdek je wat het
christelijk geloof inhoudt. Wil je
meedoen of gewoon een keertje
vrijblijvend kennismaken? Op zondag
16 september is er van 10 tot 11.30
uur een kennismakingsbijeenkomst.
Info: levi_verschoof@hotmail.com
(gespreksleiding)
Tienerpreken Dorpskerk,
vanaf groep 7
Eens in de maand wordt er van 9.30 –
11.00 een tienerpreek gehouden in de
Dorpskerk/Ontmoeting. De eerste keer
na de zomer is op zondag 7 oktober.

Jeugddienst Dorpskerk
samen met alle generaties
Twee keer per jaar op zondag 31 maart
en 30 juni van 9.30 – 11.00 uur
Reis naar Taizé (Frankrijk)
van 21 t/m 28 oktober
Een week in Taizé is een week lang
optrekken met leeftijdsgenoten
(vanaf 16 jaar) vanuit heel Europa om
elkaar te ontmoeten, te geloven en
te ontdekken wat belangrijk is in het
leven. Kosten €250,00 p.p.
Info over bovenstaande activiteiten:
Paul Smit, tel. 06 – 20 23 89 51,
mail: smit.pd@planet.nl

Open Huis met Boekspot &
Gezamenlijke maaltijden
Iedere woensdagmorgen is er van 10.00 – 11.30 uur Open Huis en
Boekspot (leen- en nieuwe boeken). Tijd voor koffie, gezelligheid
en ontmoeting. Contactpers: P. Verschoof, tel. 701081.
“Ontmoeten is de ruimte krijgen en de ander de
ruimte geven. Ontmoeten is jezelf kunnen zijn,
samen groeien. Elke ontmoeting een nieuw begin…”
Maaltijd - Bijna elke maand wordt er een gezamenlijke maaltijd
georganiseerd in De Ontmoeting.
Data in 2018: donderdagen 6 september, 4 oktober en 1 november.
Data in 2019: 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni.
Aanvang: 18.00 uur. Eigen bijdrage € 5,- (incl. consumpties).
Iedereen van harte welkom!
“Samen eten is een belangrijke
geluksfactor voor mensen”
Opgave graag uiterlijk vier dagen voor de maaltijd bij:
Jeannette Meijer, tel. 507551 en/of Agnes Hogenboom, tel. 509633.

Film donderdagavonden
25 oktober 2018: Lion is een AustralischAmerikaanse-Britse dramafilm uit 2016 die geregisseerd
werd door Garth Davis. Het scenario, dat geschreven
werd door Luke Davies, is gebaseerd op Saroo Brierleys
memoires A Long Way Home (2013).
22 november 2018 en 21 februari 2019
worden nog bekend gemaakt.
21 maart 2019: Maria Magdalena
Een Hollywood-film uit 2018 die naar Jezus
kijkt vanuit het vrouwelijke perspectief
van Maria van Magdala.
Regie: Garth Davis.
Aanvang: 19.45 uur.
Zaal open: 19.30.
Plaats: De Ontmoeting.
Entree: 5 euro (incl.
consumpties).
Organisatie:
missionair team,
info: Petra
Verschoof,
tel. 701081.

Thema avonden
18 oktober – Thema: ‘Voltooid leven’

31 oktober - Thema: ‘Ouder worden met perspectief’

Zelfbeschikking voor mensen die hun leven 'voltooid'
vinden is een actueel thema. Hoe wordt hier tegenaan
gekeken door voor- en tegenstanders?

Regelmatig staan er in de krant artikelen over de problematiek rond ‘Voltooid leven’.

Over dit onderwerp organiseert de werkgroep
Gezamenlijke PKN kerken binnen Kaag & Braassem een
avond op donderdag 18 oktober 2018.

Het houdt mensen bezig. Maar hoe zijn de jaren daarvóór, de jaren van het ouder
worden?
Is het mogelijk om met perspectief, met uitzicht en kwaliteit van leven, ouder te
worden? Kan de Bijbel hier inzicht geven?
“Het leven van ouderen wordt vaak beschreven in termen van
‘nog net’ of ‘helaas niet meer’. Gezond en gelukkig leven is het
doel. Maar een leven hoeft niet gelukkig te zijn om betekenisvol
te zijn.” Marian Verkerk

Als inwoner van Kaag & Braassem, Protestant, RoomsKatholiek of niet-kerkelijk, bent u van harte welkom
op deze jaarlijkse ontmoetingsavond (vorig jaar was
de avond op 31 oktober over de Reformatie heel
succesvol).

Locatie: De Ontmoeting. Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45). Vrij entree.

Spreker is: Jean-Jacques Suurmond, o.a. emeritus
predikant, schrijver en columnist (jarenlang in dagblad
Trouw).

De avond is voor iedereen toegankelijk en wordt verzorgd door ds. Jelis Verschoof
(prot. gemeente Leimuiden) en ds. Mariska Kloppenburg (prot. gemeente
Rijnsaterwoude).

Locatie: De Ontmoeting, Dorpsstraat 51 Leimuiden.
Aanvang: 20.00. Entree: 5,-.
Samen met u willen we luisteren en nadenken over de
vragen die dit indringende thema oproept.

Lezingen ‘Laat liefde leven’
Op 6 november ’18 en 6 februari ’19
komt relatiecoach, tevens ontwikkelingspsycholoog, Cocky Drost naar De Ontmoeting
om te spreken over thema’s rondom de liefde
zoals communicatie, verbinding, basis van je
relatie, man/vrouw verschillen, terugkerende
conflicten voorkomen en seksuele verschillen
man/vrouw.
Liefde is een levensstijl. Het maakt je
gelukkiger en gezonder. Of je nu aan het
begin van je leven samen staat of al langer,
liefde is een investering waard.

Cocky Drost “Mijn missie:
mensen inspireren bij
het aangaan, opbouwen
en onderhouden van een
duurzame relatie. De liefde
loont. Je bent niet sneu of
wanhopig als je hunkert
naar onvoorwaardelijke
liefde – dat verlangen naar
verbinding zit in onze genen.
En al gaat dat relatie-gedoe
niet allemaal vanzelf en is
het lang niet altijd rozengeur
en maneschijn: laat je er
nooit door weerhouden om
vol voor de liefde te gaan.”

Tijd: 20.00 – 21.45 uur (inloop vanaf
19.30). Plaats: Dorpsstraat 51.
Toegang is vrij!
Organisatie: PGLeimuiden i.s.m.
Family Factory. Opgave kan via
ffleimuiden@gmail.com

Leeskring ‘De liefde achterna’		
Leven en leefregel van Franciscus
Het gedachtegoed van Franciscus van Assisi is een spirituele bron
die 800 jaar later niets aan frisheid verloren heeft. De leefregel van
Franciscus gaat over het 'gewone' leven en richt zich op vrede tussen
mensen en tussen mensen en God.
Kernthema's zijn 'doen en (vooral) laten',
navolging en samenleven. Elke avond begint
met een videofragment van Antoine Bodar:
‘Bodar door het land van Franciscus’.
‘Wat we ontvangen zit in datgene
wat we geven.’ Citaat van Franciscus
Data 3 woensdagavonden: 23 januari,
13 februari, 6 maart 2019.
De leeskring is een gezamenlijk project van
de PGleimuiden en de PGRijnsaterwoude.
Plaats: De Ontmoeting. Aanvang: 20.00 uur
(koffie vanaf 19.45).
Opgave: ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl
(tel. 701081); mskloppenburg@gmail.com
(06 22127000)

Reizen en excursies
Van 29 april t/m 7 mei 2019 staat er voor
de 8e maal vanuit Leimuiden een groepsreis
gepland. Dit keer een 9-daagse reis naar
Umbrië, het hart van Italië, een reis ‘In de
voetsporen van Franciscus van Assisi’.
Leven en werk van Franciscus van Assisi zijn
tot de dag van vandaag een inspiratiebron
voor talloze mensen. Het is niet toevallig
dat de huidige paus de naam aangenomen
heeft van de middeleeuwse Franciscus.
Eenvoud, natuur, aandacht voor elkaar, zijn
thema’s die Franciscus geestelijke betekenis
heeft gegeven. De reis gaat langs plaatsen
en plekken die in het leven van Franciscus
belangrijk waren.
Informatiebijeenkomst in De
Ontmoeting op zondag 7 oktober
a.s. van 11.00 uur – 12.30.
Info reisleiding: ds. Jelis en Petra Verschoof,
pverschoof@filternet.nl of 0172 701081

Excursiedag ‘Religieus Erfgoed’
Op zaterdag 31 augustus 2019 wordt
de 5e ‘Religieus Erfgoedroute’ per touringcar
gereden.
Fietsend, lopend of wandelend door
Nederland kom je ze nog steeds tegen:
religieuze gebouwen met een eeuwenlange
geschiedenis of soms ook nieuw gebouwd.
Vaak zijn ze beeldbepalend voor de plaats
en omgeving en zeggen ze iets over de
identiteit van de stad of het dorp.
Vertrekgarantie bij 30 aanmeldingen.
De touringcar heeft max. 50 zitplaatsen.
Vertrek vanaf De Ontmoeting: 9.30 uur
richting Rotterdam. Van harte welkom!

Agenda 2018-2019
16-09 Startzondag nieuw kerkelijk seizoen: Thema: ‘Een goed gesprek' vanaf 9.30 uur
07- 10 Informatiebijeenkomst groepsreis Assisi (mei 2019), 11-12.30 uur
04-10 Iedere maand maaltijd. Overige data elders in het boekje, 18.00 uur
18- 10 Thema avond ‘Voltooid Leven’ met Jean Jacques Suurmond, 20.00 uur
25- 10 1ste Filmavond ‘Lion’, 19.45. Overige data elders in het boekje
31 - 10 Thema avond ‘Ouder worden met perspectief’, 20.00 uur
06- 11 Thema avond ‘Laat liefde leven’ met Cocky Drost
11 - 11 Dorpskerkconcert: Blazers ensemble Mescolare, 13.00 uur
09- 12 Boekenmarkt en kerststukkenverkoop van 10-15.00 uur
16- 12 Volkskerstzang in de Sint Jan de Doperkerk 19.00 uur
24- 12 Kerstnachtdienst in de Dorpskerk, 21.30 uur
25- 12 Familiekerstviering in de Dorpskerk, 09.30 uur
30, 31-12 Oliebollenverkoop, 10 – 21.00 uur
23- 01 Start leeskringavonden (3 x) ‘Leefregels Franciscus van Assisi’, 20.00 uur
27- 01 Dorpskerkconcert: Trio En Garde, 13.00 uur
06-02 Thema avond ‘Laat liefde leven’ met Cocky Drost, 20.00 uur
24-03 Dorpskerkconcert: Vleugel en viool, 13.00 uur
01-04 Paasviering in de Dorpskerk, 09.30 uur
14-04 Voorjaarsmarkt, 10.00-15.30 uur. Contactpers. Els v Elderen, tel. 507330.
31 -08 Excursiedag ‘Religieus Erfgoedroute’ 09.30-18.00 uur
Voor overige activiteiten zoals het
donderdagochtend-leerhuis over de brief
van Paulus aan de gemeente van Efese en de
verdere laatste updates van het jaar:
zie www.pgleimuiden.nl
Dorpskerkdiensten op zondag van 9.30 10.30 met aansluitend koffie/thee.

Campingdiensten: half juni t/m augustus op
camping ‘de Drecht’ vanaf 10.30.
Overige links: www.ikzoekgod.nl;
www.mijnkerk.nl; www.protestantsekerk.nl
Redactie: Petra Verschoof; Vormgeving:
Thom Janssen; Foto’s: Eli Hoogendoorn

Dorpskerk - De Ontmoeting:
locaties met mogelijkheden!
De monumentale Dorpskerk (uit 1805) is een officiële trouwlocatie
(200 zitplaatsen).
Het kerkelijk centrum De Ontmoeting (bouwjaar 2012) heeft 4 zalen,
variërend van 10 tot 150 personen + keuken en een stilte tuin. Beide
locaties zijn met elkaar verbonden door een brede Kloostergang. Voor
info over voorzieningen wat betreft catering, beeld&geluid, prijzen,
enz. kunt u contact opnemen met Wanda Vissers, koster van de
Protestantse gemeente,
tel. 06 43400295.
Dorpskerkconcerten 2018/19
11 november: Blazers ensemble Mescolare (Ilse Blies hobo,
Stephanie Francke saxofoon en Jesse van der Ham trombone)
en solist Martijn Boom op Marimba.
27 januari: Trio En Garde bestaat uit de drie Alphense musici
Marjola Uitendaal (hobo), Ingrid Slangen (klarinet) en Maud van Daal
(fagot) en als solist Martin Boek (gitaar)
24 maart: op vleugel Oksana Polman en violiste Anne van Eck
Aanvang: 13.00 uur. Plaats: Dorpskerk, Dorpsstraat 49 – Leimuiden.

welkom
de ontmoeting - dorpskerk
jaarprogramma 2018/19

