
 

WEEKBRIEF 

 

Zondag 19 september; 10.30 uur: Openluchtviering op Mariënwaerdt: Een knuffel? 

Hemels! 

Naar aanleiding van de gelijkenis van de verloren zoon(s) 

 

Voorgangers: Klaas Touwen en Henk Fonteijn 



Muzikale medewerking van projectkoor o.l.v. Karin Eilander en Jorrit Meulenbeek, en 

blazersensemble o.l.v. Alice Tekelenburg en Jaap van Stam. 

Theatrale verbeelding door Sigrid Braam en Rens van Hoogdale van De Zevende Hemel 

Kinderprogramma door Ruurd Walinga, verteller en cabaretier 

Na afloop: koffie met zelfgebakken koek en taarten, daarna concert van Gerald Troost met 

Miranda de Vlieger en band.  

Bij de dienst: op dit moment staan al ver over de driehonderd aanmeldingen genoteerd. Een 

groot aantal vrijwilligers steekt zaterdag en zondag voor alle logistieke en facilitaire zaken de 

handen uit de mouwen. Er is eendracht en enthousiasme bij allen die zich met de organisatie 

bezighouden. Dat is mooi om mee te maken! Goed nieuws is ook, dat wie niet in staat is, naar 

Marienwaerdt te komen, de livestream kan volgen. De dienst wordt namelijk in beeld 

uitgezonden via www.pgbeesd.nl/kerktv ; men hoeft niet in te loggen, maar simpelweg op 

“play” drukken.  

WIE DE LITURGIE PER EMAIL WIL ONTVANGEN OMDAT U DE DIENST 

LIEVER THUIS MEEMAAKT: MELD HET ME EVEN, DAN KRIJGT U HEM PER 

OMGAANDE TOEGEZONDEN.  

En dan nog iets: wilt u voor de collecte ter bestrijding van de onkosten voor alle zekerheid 

CONTANT GELD meebrengen? Er is ook een mogelijkheid om digitaal te betalen, 

download u daartoe in de appstore de gratis GIVT-app! Op de liturgie komt een QR-code. 

We hopen op uw royale bijdrage!  

 

BONUS! Boottocht naar Mariënwaerdt 

De familie Buyserd biedt aan, op deze zondagmorgen 19 september bezoekers vanuit Tricht 

per boot naar Mariënwaerdt te vervoeren, heen en terug. Aanmeldingen per omgaande bij 

ondergetekende! Er zijn nog een paar plekken! Half tien verzamelen bij het doktershuis 

verzamelen voor een mooie tocht over de Linge van een half uur.  

Of…een kleine pelgrimage … 

http://www.pgbeesd.nl/kerktv


 

Ook een goed idee: wandelend naar Marienwaerdt (dan hoeft u geen stoel mee te nemen!). 

Anja van der Vis vertrekt zondagmorgen om  09.00 uur vanaf onze kerk om de ongeveer vijf 

kilometer naar het landgoed over de mooie Appeldijk te voet af te leggen. Zijn er wandelaars 

die bij haar willen aanhaken? Verzamelen om 08.45 bij de kerk, vertrek om 09.00 uur. Heel 

mooi om in dit natuurlijke tempo ‘op te gaan’. Aanmelden hoeft niet, wie mee wil lopen moet 

op tijd komen! En voor wie ook teruglopen een brug te ver is … in de Buyserd-boot zijn nog 

een paar plekjes open! Spreek dan voor de terugtocht Ad Visscher aan! 

Diversen 

Van de Leidsche Hoeven het verzoek om onderstaande oproep te delen. Dat doen we, want 

wie weet is er onder u, lezers van deze weekbrief, iemand die iemand kent die…. En dan 

hebben we een win/win situatie.  

Ben jij sociaal en houd je van een uitdaging? Kom dan gezamenlijk met mensen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking werken in de horecabediening bij de Leidsche 

Hoeven! Wij zijn een trouwlocatie en verzorgen o.a. familiebijeenkomsten, faciliteren 

vergaderingen en beschikken over een gezellige lunchroom en terras in de vrije natuur. Heb 

je interesse in deze mooie parttime baan? Stuur dan een mail naar 

horeca@leidschehoeven.nl 

Ouderensoos 

Op donderdagmiddag aanstaande in de Belder. Als ik het goed heb staat er bingo op het 

programma. Nog nooit geweest? Dan is dit een goed moment om aan te haken, na alle 

corona-misère. Hartelijk welkom! 

Wandelen/pelgrimeren 

 

mailto:horeca@leidschehoeven.nl


Dorpsgenoot Joop v/d Donk liep in 2017 naar Santiago. Dat was meer dan een sportieve 

uitdaging voor hem en de ervaring heeft blijvende impact op zijn leven tot op vandaag. Op 

donderdagavond 23 september, aanvang 19.30 uur, organiseren Joop en ondergetekende 

een avond over pelgrimeren. Heel praktisch: we geven informatie over de kloosterwandeling 

die op 8 oktober staat gepland (waarvoor ik al intussen een lijst met tegen de twintig 

wandelaars heb). Maar meer dan dat: we staan stil bij wat een echte pelgrimage met je kan 

doen. Ik zal daartoe Joop interviewen en hij zal een verhaal voorlezen dat hij schreef na 

thuiskomst. Er is een tafel vol lectuur die u mag lenen en we hopen alle mogelijke vragen te 

kunnen beantwoorden. Ook als u er op de 23e niet bij kunt zijn, mag u op 8 oktober meelopen 

(wel even melden bij mij), en het omgekeerde geldt uiteraard ook! 

Kopij volgende weekbrief uiterlijk  23 september naar: henkfonteyn@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:henkfonteyn@gmail.com

