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 OM TE BEGINNEN . . . 
 
OM TE BEGINNEN… 
 De eerste Wegwijzer die geschreven wordt in het nieuwe jaar 2017 heeft u 

met dit nummer in handen. In de eerste maand van het nieuwe jaar is al weer 

zoveel gebeurd, dat het lijkt alsof de eerste weken maanden zijn… 
Het jaarthema dat vanaf september met ons als gemeente meegaat, is ‘deel je 
leven’. Het is een uitnodiging aan ieder om iets te delen van je levensverhaal, 
van de ervaringen die je opdoet, van de vragen waarmee je zit, van de ant-
woorden die je vindt, van de bronnen waarin je inspiratie vindt, van de moei-
lijkheden die je tegen komt op je levensweg… 

Het is een uitnodiging om een ander mens te ontmoeten. Om te zien en erva-
ren dat een ander je soms op scherp zet, omdat je het helemaal niet met el-

kaar eens bent. Dat een ander je kan uitdagen om beter naar jezelf te kijken. 
Maar net zo goed kun je zien en ervaren hoe een ander jou kan verrijken. Dat 
je verschillend bent, maar dat je elkaar wel kunt vertrouwen. Dat je elkaar 
geborgenheid kunt bieden… 
En ja, soms is de ander zo ‘vreemd’ voor jou, dat het moeilijk is om contact te 
maken of om je te verplaatsen in die ander. Om iets van compassie te voelen. 
 
Vanaf 8 januari bruist het elke zondag in Het Kruispunt. De voorbereidingen 

voor de musical ‘Judas’ zijn gestart. Elke week zijn mensen bezig liederen in te 
studeren, rollen in te oefenen, na te denken over de regie, de techniek, de or-
ganisatie, de financiën, de communicatie, de kleding, de aankleding van het 
podium, en ga zo maar door… 
Het is een enorme ‘klus’ die in drie maanden naar een goed resultaat moet 
leiden. 
 

Komende maand is ook de opmaat naar de 40-dagentijd: de tijd voor Pasen, 

waarin Jezus gevolgd wordt op zijn weg naar Jeruzalem. Judas is een van de 
twaalf leerlingen, die Jezus om zich heen heeft verzameld. Judas is een toe-
gewijde leerling. Hij staat voor Jezus in. Hij is hem trouw. Maar ergens ge-
beurt er iets, waardoor Judas een andere weg gaat.  
De grote vraag is: kunnen wij Judas volgen, in deze zin: kunnen we volgen 
waarom Judas een andere weg inslaat? Waarom hij, anders dan de andere 
leerlingen, niet in de kring blijft van de leerlingen? 
 

‘Deel je leven’. Dat is meestal niet een grote opgave als je vrienden, familie 
om je heen hebt die om je geven en bij wie je je thuis voelt. Maar hoe kan dat 
zijn, als je je niet gezien voelt, niet gehoord… teleurgesteld… 
En je vindt geen mensen in je eigen kring, met wie je dat kunt delen? 
Judas roept dat soort vragen op… 
 
‘Deel je leven’. Het is een mooie uitnodiging om te ontdekken dat je bij som-
mige mensen verbondenheid voelt. Dat je bij andere mensen afstand voelt. 
Maar als het lukt om aan gevoelens voorbij te komen, dan ben je aan elkaar 

gegroeid en heb je beiden iets gewonnen. Een kunstenaar vertelde dat hij 
werkte in de gevangenis met mensen die daar niet voor niets zaten. Hij ver-
telde dat deze mensen nooit iets van geborgenheid hadden gevoeld in hun le-
ven. Geen excuus voor wat ze hadden gedaan. Maar wel een feit, waardoor ze 
geen gevoel van eigenwaarde hadden. Eén van de gevangenen leerde hij van 
hout een autootje te maken voor zijn zoontje. Het kostte verschrikkelijk veel 
moeite, voordat het autootje af was. Het autootje bleek een kostbaar ge-
schenk. Zijn zoontje ging niet meer zonder dat autootje naar bed. Het maken 

van dat kleine geschenk gaf deze mens een stukje eigenwaarde… en het zoon-
tje een vader, die iets van zijn leven met hem deelde…. 

Ds. Herrianne Allewijn 
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND FEBRUARI 
 

Zondag 5 februari, 5e na Epifanie 
Kleur: groen 
Jesaja 43, 9-12 

Matteüs 5, 13-16 
 Deze morgen verdiepen we ons in de smaak van 

zout en de werking van het Licht. Jezus wijst zijn 
leerlingen op deze twee. Het zijn krachtige beelden, 
die uitnodigen om verder uit te werken.  
Jezus spreekt hierover met het oog op de vele men-
sen die op Hem afkomen. Wat kunnen de leerlingen 
voor hen betekenen? Een vraag, die we vandaag 
ook kunnen stellen: wat kunnen wij als leden van 

de gemeente betekenen voor mensen die op onze 
weg komen? (H.A.) 

 
Zondag 12 februari, Septuagesima  
(70 dagen voor Pasen) 
Kleur: groen 
Maleachi 3, 7-9 en 16-20 

Matteüs 20, 1-16 

 Is dat eerlijk? Mensen die te elfder ure zijn gaan 
meehelpen, maar die toch hetzelfde krijgen als de 
arbeiders die de hele dag in de brandende zon heb-
ben gewerkt? Dit verhaal ‘schuurt’. Het is geen 
wonder dat de arbeiders van het eerste uur protes-
teren. De laatsten worden de eersten. 

 

Zondag 19 februari, Sexagesima  
(60 dagen voor Pasen) 
Kleur: groen 
Genesis 1, 9-13 
Lucas 8, 4-15 
 Deze zondag staat het zaaien centraal. Dat begint 

in de eerste lezing uit Genesis: de aarde wordt tot 
leven geroepen. En in die aarde kan gezaaid wor-

den, zodat er vruchten kunnen groeien… 
Maar er is veel dat die groei belemmert en dat leven 

bedreigt. Dat is een ervaring, die mensen al tijden 
hebben. De gelijkenis van de zaaier benoemt ook 
die kant van het bedreigde voortbestaan. 
Toch is er een hoopvolle en begaanbare weg, zo 
laat Jezus ons zien… 

H.A. 

 
Zondag 26 februari, Quinquagesima  
(50 dagen voor Pasen) 
Kleur: groen 
Jesaja 38, 1-6 
Lucas 18, 31-43 
 Wie ziet wat er met Pasen zal gebeuren? De leer-

lingen begrijpen het niet. Wat anderen niet zien, 

ziet de blinde man uit het verhaal van vandaag wel. 
Hij wordt door Jezus genezen. Maar hij is niet de 
enige: alle mensen die getuige zijn van dit voorval, 

brengen hulde aan God. Zij hebben het gezien… 
 
Woensdag 1 maart, Aswoensdag 
19.30 uur: viering in de Schaapskooi 
 

 

Zondag 5 maart, Invocabit (uit psalm 91: roept hij 
mij aan, ik antwoord),  
eerste zondag in de 40-dagentijd 

Kleur: paars 
Jesaja 58, 1-9 
Matteüs 4, 1-11 

Dienst van Schrift en Tafel 
 Een mens te zijn op aarde, wat is dat? Jezus ver-

kent wat dat is. Hij wordt de woestijn ingedreven en 
komt daar tegen wat mensen, vroeg of laat, in hun 
leven tegenkomen: de eenzaamheid, de vragen, de 
verzoekingen…, maar net zo goed de schoonheid 
van het bestaan, de stilte, de rust, het vinden van 
jezelf en de ontdekking wat jouw weg op deze aar-

de is… 
 

 
 

Juist vandaag, aan het begin van de 40 dagen voor 

Pasen, vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. 
Het brood, de wijn, als een bemoediging om op weg 
te gaan naar Pasen… 

H.A. 

 
VESPERS, OF AVONDGEBED 
In de veertig dagen voor Pasen, elke zondag van-
af 5 maart in Het Kruispunt, om 17.00 uur 

 Vanaf de eerste zondag van de veertigdagentijd is 
er gelegenheid om je voor te bereiden op Pasen in 
de avondgebeden die worden gehouden in Het 
Kruispunt. Een moment van bezinning, van stilte, 
lezing, gebed, muziek… 
Een vesper hoort tot een van de oudste vormen van 
een avondgebed. In de kloosters was en is, er elke 
dag een vesper…. 
De vorm van een vesper nodigt ertoe uit om, juist 

in de dagen naar Pasen toe, rust in te bouwen. Een 
moment om je te onttrekken aan de drukte van al-
ledag. Een half uur samen zijn in een kleine kring, 
rondom een mooie bloemschikking, met een bran-

dende kaars in het zicht… 
Met een groep uit de gemeente worden de vespers 
voorbereid, t.w. Ank de Cleen, Petra van de Zee, 
Petra Tasseron, Martelli Krielen, Ronald de Jong, 

Aad Naves, Saskia Mulder (Bas), Wilma Zuidema, 
Joop de Jong, Anje Rietberg, Christa Hart, Jan en 
Cora Rijswijk. 
Van harte uitgenodigd! 

Ds. Herrianne Allewijn 
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MEELEVEN 
 

MEELEVEN 
 De rubriek ‘Meeleven’ is alleen te lezen in de papie-

ren versie van De Wegwijzer.  
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE  
 

UIT HET GRUTTOLAANTJE 
 Hoewel het nieuwe jaar alweer een aantal weken 

oud is, wil ik om te beginnen allen hartelijk danken 

voor de mooie wensen en de goede gaven die we 
mochten ontvangen rondom de feestdagen. 
We morgen terugzien op een intensive periode, 
waarin we elkaar mochten ontmoeten op weg naar 
Kerst, tijdens de Kerstdagen en rondom oud en 
nieuw. Het is altijd een bijzondere tijd, met een in-
tieme sfeer: terwijl het buiten donkere dagen zijn, 
kan het zo goed zijn om samen te zijn en elkaar te 

vinden rondom die eeuwenoude woorden… Wat is 
het bijzonder om dan elkaar het beste te wensen 
voor het komende jaar en te ervaren dat er zo’n 
mooie gemeenschap is, waaraan zovelen hun steen-
tje bijdragen. 
 
Maar intussen richten we de blik naar voren. Daar is 
de musical Judas, die de komende tijd centraal zal 

staan. In de Catechesegroepen, de Bijbelkring zul-

len we ons verdiepen in deze leerling van Jezus. 
Daarnaast zijn er allerlei lopende activiteiten en 
nieuwe initiatieven, zoals ‘Nieuwe Buren’ en we mo-
gen uitzien naar een jeugdwerker die ons de ko-
mende tijd zal versterken, als het goed is. 
 
Op het moment dat de volgende Wegwijzer uitkomt 

is de tijd voor Pasen begonnen.  
Maar eerst is daar de maand februari. Nog winter… 
 
Allen een gezegend nieuw jaar gewenst. 

Ds. Herrianne Allewijn 
 
KOFFIE MET NOTEN 
 Elke eerste vrijdagmorgen van de maand staat er 

koffie klaar en staat er een lied centraal, allereerst 
kiezen we uit de liederen die Maarten Luther heeft 

gemaakt. Dit omdat het dit jaar 500 jaar geleden is 
dat de reformatie plaatsvond. We verdiepen ons in 
de achtergrond van het lied, bekijken de tekst en 
zingen met elkaar. Er kunnen ook liederen worden 
ingediend door de deelnemers. 
10.00 -11.00 uur in Het Kruispunt, vrijdag 3 februa-

ri, 3 maart, 7 april… 
 
BIJBELKRING EVANGELIE VAN JUDAS 
 In aansluiting op de musical Judas lezen we dit keer 

het evangelie van Judas. Daarnaast lezen we de 
Bijbelteksten die over Judas gaan en we kijken naar 
hoe Judas in de loop van de tijd bekeken is en hoe 
we nu zelf naar deze leerling van Jezus kijken. 

Dinsdag 7 februari, 14 maart. 
 
VEERTIGDAGENKALENDER 

 De zondagen voor het begin van de veertigdagen-
tijd kunt u de kalender aanschaffen voor deze peri-
ode. Daarin voor elke dag een tekst in de dagen 
voor Pasen. 
De kalender wordt uitgegeven door het Oecume-

nisch Beraad en u kunt deze kalender voor een ver-
goeding van 1 euro ontvangen. De kalender is dit 
maal gemaakt door Georg Kellersmann. Verschil-
lende mensen van de kerken in Landsmeer hebben 
een bijdrage geleverd. 

Ds. Herrianne Allewijn 
 
 

FILM ‘STORM’ in bioscoop Eye  
zaterdag 11 februari 15.00 uur 
 Met een groep uit de gemeente zullen we deze film 

bezoeken. De film gaat over de tijd van de reforma-
tie en is geschikt voor iedereen van 9 jaar en ouder. 
Wie mee wil naar de film, kan zich aanmelden bij 
Herrianne Allewijn. Met de groep krijgen we korting. 
de film duurt 1 uur en 40 minuten. (graag zo snel 
mogelijk aanmelden; we gaan in elk geval met een 
aantal jongeren van Hoor ’s even en hun ouders. 
Maar iedereen is welkom om mee te gaan). 

 

 
 
JUDAS, DE MUSICAL 
 Op zoek naar Judas, zo heet de musical die op 31 

maart, 1 en 2 april te zien is in Het Kruispunt. De 

voorbereidingen zijn nu in volle gang. Koor en spe-
lers repeteren iedere zondag, van 19.30-21.30 uur. 
En er is meer. Zo bestudeert de bijbelgroep het 
Evangelie van Judas. Kom eens een kijkje nemen! 

 
De bron van het musicalverhaal is een vrije verta-

ling van het Evangelie van Judas, opgetekend van-

uit de zoon van Judas Iskariot, Benjamin Iskariot. 
Hij schrijft: 
"Mijn vader was een hartstochtelijk volgeling van 
Jezus van Nazaret en was zeer verknocht aan hem. 
Hij was een leerling van Johannes de Doper en ge-
hoorzaamde aan diens bevel: daar gaat de man van 
God, volg hem! Hij genoot veel vertrouwen van Je-

zus en werd door hem gekozen tot een van zijn 12 
discipelen. Mijn vader was voorganger, als kind luis-
terde ik naar wat mijn vader over Jezus vertelde. 
Later schreef ik het op, kort voordat hij door de 
Romeinen ter dood werd gebracht vanwege zijn ge-
loof. Mijn vader is teruggekeerd naar de God die hij 

beminde en die hij zo trouw heeft gediend. Geheel 
onterecht is hij na zijn dood zwart gemaakt en ver-
worden tot de meest eerloze volgeling van Jezus", 

aldus de zoon van Judas, Benjamin Iskariot. 
Judas, hij is een veelzijdig en veelkleurige volgeling 
van Jezus. 

Ellen de Paauw 

 
WERKGROEP ‘NIEUWE BUREN’ 
 De werkgroep ‘Nieuwe Buren’ nodigt alle nieuwe 

Landsmeerders van buiten Europa iedere laatste 
zondag van de maand van 14.00-16.00 uur uit in 
Het Kruispunt.  
Namens de werkgroep 

Joke Grevenstuk 
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BONUS OPA EN OMA 
 Ze zijn 77 en 75, ouders van twee kinderen, groot-

ouders van vier kleinkinderen. Jarenlang allebei 
vrijwilliger op de basisschool van hun kleinkinderen 

De Hoeksteen. 

 

 
 
Juist toen ze zouden stoppen hoorden ze in de wan-

delgangen dat er een nieuwe leerlinge was. Een 
Afrikaans meisje, die al zo lang van haar moeder 
was gescheiden dat ze haar niet eens meer kende. 
Samen met haar twee grote zussen nu weer her-
enigd met hun moeder, in Landsmeer. 
De grote zusjes leerden de Nederlandse taal in 
Purmerend, Inez begon meteen op de basisschool. 

Alleen in Landsmeer, zonder familie, vrienden, maar 
met een belangstellende opa en oma op De Hoek-
steen. Voor de moeder, Natasja, werden ze papa en 
mama. Voor de drie dochters werden ze opa en 
oma. Met opa en oma vieren ze ieder jaar Sinter-
klaasfeest. Het eerste jaar werd er -door een buur-
man- op de deur geklopt. De kinderen schrokken 

zich een bult. Het tweede jaar kwam er een ge-
dichtje bij. Vorig jaar surprises en dit jaar speelden 
ze het dobbelstenenspel. 
Opa en oma, ze doen het met liefde. Met praktische 
hulp, gordijnen naaien, de wasmachine repareren, 
mee naar ouderavond, formulieren invullen. Want 

de taal blijft een struikelblok. 
Ik vraag het Joke en Gerard Grevenstuk hoe het is 
om bonus opa en oma te zijn. 
Joke: "We hebben een groot hart, ze kunnen er 
makkelijk bij. Ik voel heel goed dat mijn pad geleid 
wordt. Ik geloof dat het geen toeval is dat deze lie-
ve mensen op mijn pad komen. 

Ik ben bijbels opgevoed, in de bijbel staat zoiets als 
wat Uw hand is begonnen, laat dat nooit los.  
Gerard en ik hebben er voor altijd een lieve dochter 
en drie kleinkinderen bij."  

Ellen de Paauw 
  
KERKELIJKE HUWELIJKSINZEGENINGEN 

 Over de periode september 1962 t/m november 

1973 hebben wij uit de nalatenschap van mevrouw 

J. de Groot–van der Werf plakboeken ontvangen.  

Zij was kosteres in die periode.  

De plakboeken bevatten foto’s, trouwkaarten en li-

turgieën. Een fraai tijdsbeeld. 

Wilt u deze plakboeken inzien, vraag het mij even 
bij de zondagochtendkoffie of bel T: 063401420. 

Cor Knibbe, beheerder 

 
KERSTSTERREN UIT DE VENSTERBANK 
 Waar zijn de kerststerren uit de vensterbanken ge-

bleven? Als attentie zijn ze gegaan naar de gast-

vrouwen, die u op de zondagochtend verwelkomen 
en het liturgieblaadje overhandigen.  

De kerstboom werd op- en afgetuigd door Anneke 
en Aytin. Mooi toch. 
Uw kerstversierder 

Cor Knibbe 
 
JUDAS, DE MUSICAL (2) 
 In de musical zien we Judas, volgeling van Jezus, 

als Jezus de Bergrede presenteert. Een partijpro-
gramma voor de wereld. In de musical is een lied 
over de 8 regels als basis voor het leven. 

1. Ben je nederig van hart? Jij ziet jezelf niet als het 
centrum van de wereld.  
Voor jou is het koninkrijk van de hemel. 

2. Treur je om verdriet? Ga er dwars doorheen en laat 

je overspoelen. Huilen mag.  

Voor jou zal er troost zijn. 
 

3. Ben je zachtmoedig? Jij bent zacht en moedig en 
zorgt voor veiligheid.  
Voor jou is de hele aarde. 

4. Verlang je naar gerechtigheid? Jij weet waar je voor 

gaat en staat en streeft het goede na. Voor jou is 
dat het doel en je moeite wordt beloond. 

5. Ben je barmhartig? Jij bent goed voor anderen en 
ontfermt je echt. 
Voor jou is dat de kern van: heb je naaste lief als 
jezelf. 

6. Ben je zuiver van hart? Jij meent wat je zegt en 
speelt altijd open kaart. 
Voor jou maakt een schoon geweten dat je God 
kunt zien. 

7. Sticht je vrede om je heen? Jij weet dat vergeven 
de vrede verder helpt. 

Voor jou hoort de andere wang toekeren bij een 

kind van God. 
8. Word je vervolgd om gerechtigheid? Jij steekt je 

nek uit om het onrecht te bestrijden, want iemand 
moet het doen. Voor jou is de nieuwe wereld, 
rechtvaardiger en mooi. 
 

Acht keer echt geluk 

Een boodschap van liefde 
Troost en puur vertrouwen 
Als pamflet van de hoop. 

Acht keer echt geluk 
Voor levenskunst en wijsheid. 

Als innerlijke maat 

En nooit te koop! 
Ellen de Paauw 
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 INGEZONDEN 
 

SACRED DANCE 
 Mijn naam is Marja Wijntje en doe o.a. mee aan de 

gespreksgroep geloofsverdieping bij Joost Oortwijn 

en Christa Hart. 
Één van de thema's die we daar besproken hebben 

ging over Barmhartigheid. Nu wil het geval dat ik al 
enige tijd Sacred Dance (Meditatieve Dans) organi-
seer in De Doopsgezinde Vermaning. Bij Sacred 
Dance dansen we aan de hand van een thema. 
Voor de komende cyclus van vijf keer, waarvan de 
eerste keer op zondagmiddag 12 februari is, doen 
we dat geïnspireerd door het thema Barmhartig-

heid, en wel de zeven Nieuwe Werken van Barmhar-
tigheid geformuleerd door Holkje van de Veer (re-
dactielid Open Deur). 
Hartelijke groeten, 

Marja Wijntje 
 

CHRISTENEN IN HET MIDDEN-OOSTEN 
 Dinsdag 14 maart komt Dennis Peters van Kerk in 

Nood spreken over de positie van de christenen in 
het Midden-Oosten. De avond wordt gehouden in de 
secretariaatsruimte van De Rijp, aanvang 20.00 
uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, behoudens 
dat Kerk in Nood op het einde met de hoed rond 

gaat. 
Ik stel me als doel voor om minstens met 1 volle 
auto per geloofsgemeenschap aanwezig te zijn. 
D.w.z. minstens 30 mensen. Verdere informatie 
volgt.  
Met vriendelijke en gezegende groet 

Jack N M Noë  

 
INTERVIEW MET ARJETTE KUIPERS EN JONATAN 

BARTLING OVER ‘ZINNIG NOORD’ 
TER INLEIDING 
Kerken in Amsterdam, zeker de PKA kerken, hebben het 

niet gemakkelijk. Er is veel leegloop, kerkgebouwen 
moeten sluiten, veel vergrijzing en jongeren zie je nau-
welijks meer in de zondagse kerkdiensten. Het lijkt 
soms wel of kerk en tijd elkaar niet meer verdragen. 

Passief ondergaan de kerken deze verontrustende ver-
anderingen echter niet. Vanuit de PKN synode worden 
pioniersplekken opgericht, waarin geestelijke ruimte en 
openheid centraal staan om buiten de kerk staande 
mensen toch met het Evangelie in aanraking te bren-
gen. Eén zo'n pioniersplek is Jorwerd in Friesland ,waar 

in de sfeer van Taizé een nieuwe geloofsgemeenschap 
is ontstaan. Zo'n pioniersplek, weer anders van opzet, 
is er sinds het jaar 2013 nu ook in Amsterdam Noord. 
‘Zinnig Noord’ is een andere manier om met het christe-
lijke geloof om te gaan. Meer zoeken dan weten. Her-
bronning, zeker ook uit de Bijbel, maar ook uit andere 
geschriften van verschillende religies. Pioniers op deze 

plek, door twee PKA kerken in Noord benoemd, zijn 
twee jonge mensen: Arjette Kuipers en Jonatan Bart-
ling. Met hen nu een gesprek over ‘Zinnig Noord’. Wie 
zijn ze, die pioniers? Waarom verkiezen ze om pionier 
te zijn? Bepaald geen gemakkelijk beroep... 
 
Een kort biografisch portret van Arjette Kuipers 

Ze werd geboren in Alphen aan de Rijn. In een vrijge-
maakt gereformeerd gezin groeide ze op. Ze studeerde 
Nederlands aan de universiteit in Leiden. Bijbel en theo-
logie interesseerden haar al vroeg. Na haar studie Ne-
derlands ging ze werken als personal system beleids-
medewerkster. Toch begon het verlangen t.a.v. Bijbel 

en theologie weer bij haar te kriebelen. Zo sterk, dat ze 
toen pastoraal ondernemer geworden is. In die functie 
heeft ze in Amsterdam het Loket Levensvragen opge-

zet. Toen kwam de advertentie voor een medewer-
ker(ster) voor de pioniersplek in Amsterdam-Noord 

voorbij. Ze solliciteerde hier naar en werd aangenomen. 
Daarnaast studeert ze nu al weer drie jaar theologie 
aan de Protestants Theologische Universiteit van de VU 
in Amsterdam.  
 

 
 
Over Jonatan Bartling 
Hij komt uit de stad Groningen. Zijn ouders waren lid 

van een Pinksterachtig, Evangelische Gemeente, waar 
hij als kind reeds actief in mee deed. Het was een le-
vende gemeente, waarvoor heel veel energie opge-
bracht moest worden. Erg gesloten, heel weinig open-
heid, terug naar de Bijbel, weinig theologie, veel ge-
voel. Op een gegeven moment is hij eruit gestapt. Ei-
genlijk wilde hij toen met het geloof niets meer te ma-

ken hebben. Een vriend, zoon van een vrijgemaakt ge-
reformeerd predikant, nam hem toen mee naar het stu-
dentenpastoraat. Hij voelde zich er direct thuis. Zo veel 
openheid .Een totaal andere vorm van geloven dan hij 
van huis uit meegekregen had. Geloven kon dus ook 
anders. Zo is hij er weer een beetje bijgekomen, maar 

de kritische afstand bleef. 
Jonatan studeerde rechten aan de universiteit van Gro-
ningen. Daarna een tijdje gewerkt bij Buitenlandse Za-
ken op de afdeling  Samenwerking Ontwikkeling. Even 
als bij Arjette begon het ook bij hem te kriebelen. Niet 
zo zeer naar Bijbel en theologie, maar meer naar een 
baan bij of over zingeving. Toen kwam die vacature van 

‘Zinnig Noord’ langs. "Dit moet het zijn"! dacht hij en 
dat is het ook geworden. In 2013 is hij hier alleen mee 
begonnen. Later kwam Arjette erbij. 
 
HET INTERVIEW 
 Arjette en Jonatan: “Mensen zijn wel op zoek 

naar geestelijke inhoud en willen graag geïn-

spireerd worden.” 

Pionier zijn is vaak een eenzaam beroep, is dat bij 
jullie ook zo? 
"Ik weet nog", zegt Arjette, "dat ik dacht: Ik wil 
niet pionieren in mijn eentje, omdat ik bij collega's 
zag hoe eenzaam dit kan zijn. Wij doen wel allebei 

onze eigen activiteiten, maar het is fijn dat we sa-
men over projecten kunnen nadenken en overleg-
gen. Je bent wel met iets nieuws bezig en dat is ei-
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genlijk ook onze grote visie. Er moet iets verande-
ren: Met de kerk, de theologie en we weten niet 
hoe... Er zijn wel mensen, die zich daar druk over 
maken, maar lang niet iedereen. In die zin voel ik 

mij wel eens eenzaam te midden van mijn studie-

genoten theologie aan de universiteit, die niet zo 
pionierachtig ingesteld zijn.”  
"Voor mij is het allemaal iets anders gegaan" rea-
geert Jonatan. "Ik ben hier bijna drie jaar geleden 
alleen als pionier begonnen. Je werkt dan wel met 
allerlei mensen samen, maar achteraf ontdek je 
toch wel dat het heel moeilijk is om alles alleen te 

doen. Daarom ben ik ook heel erg blij dat Arjette 
erbij gekomen is. Mijn eigen zoektocht naar God 
loopt eigenlijk parallel aan de zoektocht in mijn 
werk in Amsterdam Noord. Gelukkig kunnen Arjette 
en ik het goed met elkaar vinden en dat is ook sti-
mulerend voor ons werk. Wat het uiteindelijk alle-

maal uitwerkt? Ja, dat blijft onzeker . Onze een-
zaamheid bestaat ook uit die onzekerheid."  
"Maar wel een hoopvolle onzekerheid"! vult Arjette 

lachend aan. 
 
Het zoeken naar iets om te geloven is in jullie werk 
voor zinnig Noord een begrip geworden. Vanwaar al 

dat zoeken in, om jullie activiteiten nog maar eens 
te noemen, Mystiek, labyrint, storytelling en alle-
daagse spiritualiteit? 
"Ergens beginnen wij eigenlijk weer bij het begin. 
Wij krijgen in ons werk met allerlei mensen te ma-
ken voor wie de dingen in de kerk geenszins van-
zelfsprekend zijn" zegt Arjette langzaam en na-

drukkelijk. "Soms zelfs het tegenovergestelde: raar 
of absurd! In de kerk bouw je zo gemakkelijk op 
een traditie voort. De mensen die wij bereiken, 
staan al lang buiten die traditie en daardoor is ons 
werk een zoektocht naar de zin van geloven. Van-
daar al die activiteiten, die je in jouw vraag aan de 

orde stelt".   

Jonatan: "In ons werk willen we toetsen, kritisch 
bevragen: "Is het niet een verzinsel? Wat is het nu 
precies? In die zoektocht zijn we zelf, althans ik 
wel, ook betrokken. Daar kan iets nieuws uit gebo-
ren worden. Door zoeken, maar ook vinden, dragen 
we nieuwe dingen aan. Mensen zijn wel op zoek 

naar geestelijke inhoud en willen graag geïnspireerd 
worden. Wij houden alles open en laten hen zelf 
zoeken, zodat ze kunnen vinden. Juist omdat de 
mensen weten dat we er op een heel open manier 
mee omgaan en daar geen boodschap willen drop-
pen, komen ze op ons af en krijgen we ook ruimte 
om in Story Telling die Bijbelse verhalen te houden 

of te wijzen op allerlei Heiligen, zoals bijv. Benedic-
tus, enz." 
 
In hoeverre hebben jullie activiteiten, weliswaar in 

opdracht van de Bethelkerk en De Ark, nog met de 
kerk te maken? 

"Het begin in 2013 werd wel pionieren genoemd", 
begint Jonatan, "maar was strikt genomen niet 
echt pionieren. Het waren meer nieuwe activiteiten, 
nieuwe doelgroepen, nieuwe contacten, enz. Het 
zou drie jaar duren en daarna als gebedsonderwerp 
in de kerken opgenomen worden. Het pioniersidee 
van de PKN kerken is echter om naast de gewone 

kerken nieuwe geloofsgemeenschappen te stichten. 
‘Zinnig Noord’ is in de loop van de tijd steeds meer 
in die richting opgeschoven. Onze primaire verant-

woordelijkheid is om een nieuwe gemeenschap op 
te zetten en daarbij te onderzoeken of er verbinding 
met de kerk is. Een eventuele terugkoppeling naar 
de kerk is de verantwoordelijkheid van een stuur-

groep, waarin ook de beide predikanten, Hibma en 

Van Wijngaarden, zitting hebben."   
"Wat met de kerk te maken heeft, is ‘The touch of 
Church’, zeg maar ‘De smaak van de kerk’ formu-
leert Arjette. "Verbinding met elkaar is verbinding 
met God. Verbinding met de kerkelijke traditie is op 
de een of andere manier verbinding met de omge-
ving. Het zijn aspecten, die je samen kerk kunt 

noemen, ook al ziet het er heel anders uit! In zeke-
re zin is het dus wel een brug naar de kerk, maar 
het idee kerkdienst is voor de mensen, die wij be-
reiken, wel heel erg ver weg"!  
Voor jullie ook? 
"Nee, voor mij niet"! zegt Arjette heel beslist. "Ik 

ga wél naar de kerk. Er is natuurlijk een heel ver-
schil tussen ‘Zinnig Noord’ en de kerk. In hoeverre 
het elkaar raakt, laat ik nu maar in het midden, 

maar er zijn, zoals gezegd, wel verbindingen, al is 
het begrip ‘brug’ misschien een te sterk woord "    
"De kerken in Noord laten wél een enorme openheid 
zien door met ‘Zinnig Noord’ te starten” merkt Jo-

natan nu op “Misschien, dat we in de nabije toe-
komst een soort platform kunnen oprichten waar 
kerkgangers en buitenstaanders elkaar kunnen 
ontmoeten. Het is wel ons ideaal om een dergelijk 
experiment mogelijk te maken Misschien mogen we 
‘DAT’ dan een brug noemen, maar voorlopig gaat 
het nu nog om een groep mensen buiten de kerk, 

waarmee beide PKA kerken in Noord een pionierplek 
gestart zijn, waarin alles nog open ligt. Mijn eigen 
zoektocht naar God, loopt veelal buiten de kerk om" 
sluit Jonatan deze vraag af. 
 
Er is dus een stuurgroep, die jullie coacht en stuurt. 

Hoe ruim is jullie opdracht? 

"Onze opdracht is vrij ruim" merkt Jonatan op, 
"Het is ook een principiële zaak dat pioniers ruimte 
moeten hebben om te experimenteren. We worden 
nu onderzocht door een promovenda, Marinka Ver-
burg, die onderzoek doet naar gemeenschapsvor-
ming op pioniersplekken. ‘Zinnig Noord’ is één van 

de weinige pioniersplekken, die bovenal niet kerke-
lijke(anders vast ook wel, maar in veel mindere ma-
te) mensen weet te bereiken." 
 
De kerken, althans de drie PKA-kerken in Noord lo-
pen, zo lijkt het wel, op haar laatste benen. Kunnen 
jullie op je pioniersplek dit proces keren? 

Arjette: "Op haar laatste benen? Is dat niet een 
beetje te sterk uitgedrukt? Voelt dat hier zo? De 
kerk is toch niet alleen van mensen, maar de Geest 
van God waait er toch ook door heen? Misschien 

moet er in de kerken meer gebeden worden. Ik zou 
zelf ook wel meer willen bidden. Het is ook belang-

rijk als er vanuit de kerken meer voor ons werk ge-
beden wordt. Je moet het misschien ook wel breder 
zien. Je moet niet alleen naar de kerken kijken, die 
misschien sluiten, maar er zijn ook steeds weer 
nieuwe levenskringen en ook daarin gaat de bewe-
ging van de kerk wel door. Door ons pionierswerk 
kunnen wij het getij van de bestaande kerken niet 

keren, maar wellicht wel een nieuw begin, een 
nieuw impuls er aan geven, zodat ‘the touch of the 
church’ toch wel doorgaat".  
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Jonatan: "Zinnig Noord wil niet uitsluitend een be-
weging zijn voor mensen die de kerk niet meer zien 
zitten. Het gaat er meer om , dat we ons daar niet 
primair op richten, hoewel ex- kerkelijke mensen 

natuurlijk ook welkom zijn. Wij richten ons juist op 

mensen die de kerk voorbij zijn. Die nooit in de kerk 
zijn geweest. Die buiten de kerk opgevoed en opge-
groeid zijn. Die helemaal blanco tegenover de kerk 
staan. Die zich vooral bezig houden met vragen als: 
"Wat geeft ons leven betekenis? Wat is waard om te 
leven? Wat is vooral waard om te geloven? Niet om 
iets van de kerk te maken, want die kennen ze he-

lemaal niet". 
 
Wat doen jullie zelf om te blijven geloven? 
Arjette: "Dit is natuurlijk een heel belangrijke 
vraag als je bezig bent met spiritualiteit en geloof. 
Wij zijn de Ignatiaanse spiritualiteit een beetje aan 

het ontdekken. Waarom is dit zo interessant? Om-
dat het je leert je geloof in het dagelijkse leven te 
beleven en omdat ze heel interessante oefeningen 

geeft om te bidden en te mediteren voor de wereld 
om je heen. Die Ignatiaanse spiritualiteit is voor mij 
echt een ontdekking. Op allerlei manieren houdt het 
mij dicht bij God en geeft het mij inspiratie voor 

mijn werk bij Zinnig Noord. We lezen allebei ontzet-
tend veel. We delen ook veel met elkaar en soms 
bidden we ook met elkaar"  
 
Ik zie bij jou, Jonatan, een soort rozenkrans om je 
pols, wat heb je daarmee? 
"Dit armbandje is een gebed voor mij. Weliswaar 

geen rozenkrans, maar wel het principe... Boeddhis-
ten en Moslims hebben het ook. Het is voor mij een 
hulpmiddel om in contact met God te blijven. Sinds 
kort is het een belangrijke gebedsondersteuning 
voor mij. Ik probeer hierdoor een onbegrensde 
ruimte en stilte in mij te creëren, die mij dicht bij 

God brengt. Maar dat heb ik ook bij Yoga. Hier dan 

door een fysiek, lichamelijke handeling, waarbij ik 
mijn lichaam als het ware aan God opdraag, zo in 
de zin van: Dit is voor U of wees in mij als ik iets 
probeer te belichamen van het wonder" 

Amsterdam, 27 oktober 2016 
Piet Koenes 

 
EEN HUIS OM IN TE WONEN 
 Steeds meer gemeenten en parochies tooien zich met 

het predikaat ‘Groene kerk’. Wat zou nu de specifieke 
invalshoek vanuit het christelijk geloof kunnen zijn als 
het gaat om duurzaamheid en zorg voor het milieu?  

 

Dr. Pieter Holtrop (1943-2012), een van mijn leer-
meesters aan de VU, zei ooit: “wij zijn gasten op Gods 
aarde.” Waarom past het ons dat we ons druk maken 
om duurzaamheid? Vanuit diverse levensbeschouwin-

gen is er inzet voor duurzaamheid en een verantwoord 
beheer van water, lucht en energie. Het pleidooi voor 

duurzaamheid in combinatie met de klimaatcrisis 
roept diverse reacties op in en buiten de kerk: onver-
schilligheid, ontkenning van wetenschappelijk breed 
aanvaard onderzoek, relativering(‘het valt allemaal 
wel mee’), bijval.  
De gemeente van Christus dient het streven duur-
zaamheid serieus te nemen. Dat is ingewikkeld. Wat 

moet je doen en laten? Wat kost en wat vraagt het 
van mij? Niets is lastiger dan jezelf of ingesleten pa-
tronen te veranderen. 

Klimaatverandering is een moreel vraagstuk d.w.z. 
dat het gaat om het goede handelen. Het gaat om 
humaniteit, om toekomst voor bijv. ‘klimaatvluchtelin-
gen’, mensen die moeten vluchten omdat hun land 

overspoeld wordt. Ze moeten wegtrekken naar de 

stad, zoals in Bangla Desh. Boeren kunnen hun land 
niet meer beheren. Vissers kunnen niet meer vissen, 
omdat het water vervuild is en vissoorten verdwijnen. 
‘De aarde is des Heren’( naar Psalm 24). De aarde is 
geen bezit van ons, van deze generatie. We ontvan-
gen de aarde uit Gods hand. Ze is ons toevertrouwd 
om goed te beheren, zoals je ook je huis goed be-

heert. Beheren om door te geven aan volgende gene-
raties. We beheren, we behoeden de aarde om het le-
ven en het samenleven te bevorderen in de Geest van 
de geboden, de Tien woorden, profeten en het aposto-
lisch getuigenis. De aarde is te beschouwen als een 
huis, dat je met alle bewoners van de continenten be-

woont. Dat huis vraagt erom dat je met elkaar rekent, 
inschikt en ruimte en recht biedt. 
Paus Franciscus spreekt in zijn ‘milieu’ encycliek Lau-

datio si (2015) over de schepping als een ‘huis.’ Hij 
proclameert een ‘revolutie van tederheid’. 
Rowen Williams, oud-aartsbisschop van de Anglicaan-
se Kerk, ziet de klimaatcrisis als onderdeel van een 

proces waarin we ons ‘gevoel’ wat bij mens-zijn hoort 
hebben verloren. Het teloor gaan van een waarde als 
geduld, droombeelden over welvaart en groei zijn vol-
gens hem de diepere oorzaken van de voornoemde 
crisis. Williams bepleit een benadering vanuit een 
agenda van rechtvaardigheid. Laten we stil staan bij 
wie nu het gelag van de crisis betalen. 

Ik sluit af: “De rol van religie is in dezen niet om een 
ultiem gezag te bieden dat ons kan dreigen en dwin-
gen tot beter gedrag. Ze moet ons een visie voorhou-
den op een menselijk leven dat constructief, vreed-
zaam en vreugdevol wordt geleefd.” En hij verwijst 
daarbij naar Karl Barth, de grote theoloog van de 20e 

eeuw, die heeft gezegd dat het leven iets is dat moet 

worden geleefd, niet bezeten.  
Ds. Arie Broekhuis, predikant te Eefde 
 

Ouder worden 

 
Steeds trager wordt je tred 

steeds vaker ben je op bezoek in 

ziekenhuis, zorghotel of hospice – 
je vrienden bij het ouder worden 

 

Steeds intenser besef je 
hoe kostbaar de dagen zijn 

hoe onschatbaar 

je armen en benen 
je handen en voeten 

je oren en ogen 

en bovenal je hersens 

waardoor je nu nog in alle vrijheid 

kunt gaan en staan waarheen je wilt 

naar wat dan waar ook maar 
en bovenal 

naar wie dan waar ook maar 

in ziekenhuis, zorghotel of hospice – 
 

refrein bij het ouder worden 

een mengeling van zorg, vrolijkheid 
verdriet en dankbaarheid – 

 

Oeke Kruythof 
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DIACONIE EN FINANCIEN  
 

05 februari: Werelddiaconaat 
 In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud 

voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. 

Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch 
is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat 

van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisa-
tie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om 
nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en 
deze te verwerken volgens internationale kwali-
teitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöpera-
ties te organiseren om hun nootmuskaat gezamen-
lijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en 

de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat 
meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit 
project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben. 

 
12 februari: Stichting Zebra 
 Zuid-Afrika kent vele problemen. Corruptie, werke-

loosheid, armoede, (huiselijk)geweld, gangs, vluch-
telingen uit andere Afrikaanse landen, verslaving 

aan alcohol en drugs, aids… 
De kerken in Zuid-Afrika staan midden in dit leven. 
Vanwege het hoge percentage kerkgangers in Zuid-
Afrika kunnen de kerken ook veel betekenen. Niet 
zozeer financieel, maar vooral moreel. De betrok-

kenheid is hoog, maar de nood ook. Dat maakt het 
werk van met name de zwarte en gekleurde predi-
kanten zwaar, geconfronteerd als ze worden met 
geweld en criminaliteit binnen de gemeenschappen. 
Belangrijk is dan af en toe het hoofd leeg te krijgen, 
zich weer te kunnen opladen teneinde het werk bin-
nen de gemeente voort te kunnen zetten. 

 
Nederland heeft een gedeelde geschiedenis met 
Zuid-Afrika. Een geschiedenis die mooie dingen 
heeft gebracht, maar ook veel ellende kent. Juist 
vanuit de Nederduits Gereformeerde Kerk (vanaf de 

apartheid de blanke kerk) en de Verenigende Gere-

formeerde Kerk (de kerk van de bruine en zwarte 
mensen) is de vraag gekomen om contact met de 
kerken in Nederland, om elkaar te bemoedigen, kri-
tisch te bevragen en samen te groeien in geloof, 
hoop en liefde. 
Stichting ‘Zebra’ springt hier op in. De stichting rea-
liseert een uitwisseling tussen predikanten uit Zuid-

Afrika en Nederland. Niet alleen een fysieke uitwis-
seling maar ook een geestelijke. Predikanten uit 
Nederland wonen en werken met een Afrikaanse 
collega en volgen gezamenlijk een cursus. En predi-
kanten uit Zuid-Afrika komen op tegenbezoek in 
Nederland, logeren op het gastadres en volgen 
eveneens gezamenlijk een cursus. Zo heeft u vorig 

jaar kennis kunnen maken met dominee Masent van 
de VGK Immanuël te Paarl. 

Helaas is het niet zo dat de predikanten in Zuid 
Afrika een salaris genieten dat hen in staat stelt de 
overtocht naar hier ‘even’ te betalen. Dit geldt met 
name voor de gekleurde en zwarte predikanten. Bo-

vendien moeten predikanten vanuit Zuid-Afrika een 
visum aanvragen voor een bezoek aan Nederland, 
wat ook extra kosten met zich meebrengt. Daarom 
wordt er gezocht naar gelden die kunnen worden 
aangewend om een bijdrage te leveren in de reis-
kosten. De collecte van vandaag voor de Stichting  
Zebra is voor dit doel bestemd. 

 
 

19 februari: Stichting Oudezijds 100 
 Oudezijds 100 kenmerkt zich door een grote ver-

scheidenheid. Veel verschillende mensen die op 

een heel uiteenlopende manier uitdrukken hoe en 
waarom zij bij de gemeenschap betrokken zijn. De 
overeenkomsten zijn niet altijd makkelijk te zien. 

Twee aspecten van de gemeenschap komen keer 
op keer naar voren. Vanaf het begin is er in de 
gemeenschap een steeds terugkerende ervaring: 
Er zijn niet dit soort mensen of dat soort mensen. 
In de gemeenschap is het niet zo dat er helpers 
zijn en mensen die geholpen worden. Op Oudezijds 
100 ervaren we dat mensen die op een heel ver-
schillende manier hetzelfde geloven elkaar kunnen 

verrijken. We zijn niet een nieuwe kerk, maar een 
plaats waar verschillende hoeken van de kerk el-
kaar kunnen ontmoeten. 

 
26 februari: Stichting Nadirkonyen 
 Diep in het noordwesten van Kenia ligt een gebied 

ter grootte van Nederland en België dat behoort 

aan de Turkana-stam met Lodwar als district-stad. 
Als antwoord op de problemen van de straatkin-
deren in Lodwar werd in 1991 een centrum opge-
richt waar deze ‘kinderen zonder toekomst’ een 
plek kregen om te rehabiliteren en zich te ontwik-
kelen. Voor de kinderen betekent dit een nieuw 
thuis met mensen die om hen geven en zich inzet-

ten voor hun toekomst. Een geboorterecht van ie-
der kind. Nadirkonyen is de naam van de wijk 
waarin het straatkinderenproject ligt. Dit betekent 
in het Ki-Turkana ‘scherp oog’ en verwijst naar de 
kunst om in het pikkedonker de zelf gebrouwen 
drank over te gieten vanuit een kop in een fles, 
zonder ook maar één druppel te morsen. In het 

straatkinderenproject bedoelen we met Nadir-
konyen ook scherp oog, maar dan een ‘scherp oog’ 

voor het welzijn van het kind. 
 

05 maart: 40dagentijd, kinderen en jongeren in de 
Glind 

 Over zes weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe 
staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lij-
densweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken 
wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, 
die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in mak-
kelijke en moeilijke omstandigheden. Vandaag 
staat de 40dagentijd in het teken van liefhebben. 

In Jeugddorp De Glind is het geven van liefde dé 
basis. Hier maakt de Rudolphstichting het mogelijk 
dat kinderen en jongeren liefdevol worden opge-
vangen omdat thuis wonen niet meer kan. Samen 
met hun dappere en sterke gezinshuisouders wo-
nen zij in een eigen woning in het jeugddorp. In 

het dorp zijn ook sport- en vrijetijdsvoorzieningen 

aanwezig. Zo hebben de kinderen en jongeren een 
liefdevol thuis in een veilige en inspirerende leef- 
en leeromgeving. Kerk in Actie steunt het werk van 
De Glind voor kinderen die niet bij hun eigen ou-
ders kunnen wonen van harte. 
Namens de diaconie, Hannie Trenning 

 
VANUIT MYANMAR 
 Hello dear donor, 

Tanks a lot for your donation  (Care for Children).  
Ei Ei Htwe 
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VIERING ‘OP WEG NAAR PASEN’ 
 De Diaconie nodigt u van harte uit om de ‘Op weg 

naar Pasen viering’, met ons mee te beleven. De 
viering wordt georganiseerd door de Diaconie en 

vindt plaats op dinsdag 11 april a.s., aanvang 
10.30 uur.  

Na een kopje koffie/thee beginnen we met het litur-
gische gedeelte welke verzorgd word door ds. Her-
rianne Allewijn, Anje Rietberg en de diakenen, 
daarna zal er een gezellig samenzijn zijn. We sluiten 
de ochtend af met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
In verband met de boodschappen willen we graag 
dat u zich opgeeft. Dit kan bij Hannie Trenning, T: 
4824112 of vanaf 19 maart op het bord in de hal. 

Opgeven kan tot woensdag 5 april. 
De diaconie  
 

VERANTWOORDING COLLECTEN CVK 
 21-08: €   95,20  28-08: €  97,16 

04-09: €   88,40  11-09: €  94,90 
25-09: €   91,15  02-10: € 132,56 

09-10: €  122,57  16-10: € 124,40 

23-10: €  100,48  30-10: €  92,15 
06-11: €  104,25  20-11: € 117,77 
27-11: €  114,72  04-12: €  98,68 
11-12: €   84,50  18-12: €  79,70 
25-12: €  115,41 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk 
bedankt.  

Hans Klaasen 
 
 

 

 

KERKENRAAD 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 De kerkenraadsvergadering van dinsdag 24 januari 

is de eerste geweest van het nieuwe kalenderjaar 
2017. We hebben hierin teruggeblikt op het afgelo-
pen jaar. Al enige jaren werken we vanuit de ver-
schillende commissies/colleges met een specifiek 
jaardoel. Wat wordt de focus voor dit jaar en waar-

voor zetten we ons in? 
Het College van Kerkrentmeesters heeft zich afge-
lopen jaar ingezet voor een financieel gezonde en 
toekomstbestendige kerk en dat zal ook in 2017 de 
hoofdmoot zijn. Daarnaast zullen zij zich focussen 
op de ‘groene’ kant van de kerk, hoe kunnen we 
(nog) duurza(a)m(er) omgaan met alle verschillen-

de zaken binnen en buiten de kerk. 
De diaconie had en heeft het speerpunt gemaakt 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hoe 
kunnen we samen met de burgerlijke gemeente de 
hand reiken aan degenen die het het hardste nodig 

hebben. De recent gestarte actie Nieuwe Buren zal 

uiteraard ook de nodige aandacht krijgen. 
De Jeugdraad had als speerpunt voor 2016 de 
startzondag en Sint Maarten als onderdeel van het 
bredere thema ‘Kerk naar buiten’. In het jaar 2017 
weten zij zich gesterkt door de verwachte komst 
van de jeugdwerker. 
Het Ouderlingenberaad had voor 2016 en heeft voor 

2017 als speerpunt om de nieuw ingekomenen in de 
gemeente te bezoeken en op de hoogte te stellen 
van hetgeen de kerk te bieden heeft. 
 Het is goed om met elkaar vast te stellen dat er op 
zoveel verschillende fronten zoveel werk wordt ver-
zet, met resultaat. 
 U heeft het hiervoor al gelezen, in 2017 hopen wij 

een jeugdwerker te mogen begroeten. De kerken-
raad is in de vorige vergadering akkoord gegaan 

met in eerste instantie een zoektocht naar een 
jeugdwerker voor een jaar, mogelijkerwijs met ver-
lenging bij gebleken geschiktheid. De jeugdwerker 
zal twee belangrijke taken krijgen: 1. onderzoeken 

waar de mogelijkheden en kansen liggen voor de PG 
Landsmeer om de jeugd vanaf 12 jaar meer bij de 
kerk te betrekken, en 2. beleid en acties hierop uit 
te voeren. Ondersteund door de landelijke organisa-
tie JOP wordt in de komende week een advertentie 
geplaatst en hopen wij u in de volgende Wegwijzer 
meer te kunnen berichten over de voortgang. 

Heeft u al een kijkje genomen op de nieuwe website 
van onze gemeente? (www.PGLandsmeer.nl). Hier 

vindt u allerlei foto’s, nieuws, de activiteitenwijzer, 
de Wegwijzer, de agenda en nog veel en veel meer.  
U kunt zelfs deelnemen aan een interactieve voor-
bereiding voor de preek van de week.  
Kijkt u gerust, suggesties zijn welkom op  

communicatie@pglandsmeer.nl 
  

Als laatste punt ben ik blij te kunnen melden dat er 
een opvolger is gevonden voor Hannie Trenning 
voor het maken van de Wegwijzer. Dit zal gedaan 
gaan worden door Cora Rijswijk. Samen met Nel zal 
zij vanaf deze Wegwijzer dit mooie communicatie-

middel voor u verzorgen. 
Eric Knibbe, voorzitter kerkenraad (a.i.) 

  
AANPASSINGEN HUURPRIJZEN HET KRUISPUNT 
per 1-1-2017 per dagdeel. 

 Kerkzaal: 

 € 300,00: Commerciële activiteiten (optredens, 

concerten) 

 € 50,00: Toeslag voor het gebruik van beeld en 

geluidsinstallatie 

 € 275,00: Uitvaartdiensten, huwelijk, incl. 

beeld en geluidsinstallatie 

In overleg kan er een dvd gemaakt worden van de 

opname. De prijs zal variëren van €25,00 - € 50,00 

(informatie bij Anneke) 

 Voorhofzaal 

 € 100,00: Gehele Voorhofzaal 

 €   60,00: Grote gedeelte van de voorhofzaal 

 €   40,00: Het kleine gedeelte aan de kant van 

de keuken 

 Bovenzalen  

€ 35,00  

 Kerkenraadskamer 

€ 25,00 

 

Wilt u meer informatie of één van de zalen huren 

kunt u contact opnemen met de beheerders. 

Cor Knibbe, T: 020 4823192 / 06 34014205 

Anneke v. Zanten, T: 020 4826128 / 06 44442879 

Namens het CvK 

Anneke van Zanten 

http://www.pglandsmeer.nl/
mailto:communicatie@pglandsmeer.nl
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 AGENDA VAN DE MAAND FEBRUARI 
(m.u.v. de schoolvakanties) elke donderdag in de Voorhof: 

   15.20 uur Joebilo (kinderen zonder muziekinstrument)  
   17.00 uur Joebilo (kinderen met muziekinstrument) 

   18.00 uur De Sunflowers  (=besloten groep) 
       19.15 uur   Extra bijles voor JUDAS koorleden. (dus geen oefening voor NLB) 

 

Vrijdag 3 februari    10.00 uur Koffie met noten / Het Kruispunt 
Dinsdag 7 februari   17.00 uur Hoor ’s even 1 (oudste groep) 

Dinsdag 7 februari   20.00 uur Bijbelkring / Het Kruispunt 
Woensdag 8 februari   16.45 uur Hoor ’s even 3 (jongste groep) 

Donderdag 9 februari   09.45 uur Oecumenische Leeskring / Het Kruispunt 
17.00 uur Hoor ’s even 

       20.15 uur Open deurgroep, bij Christa Hart en Joost Oortwijn 
Zaterdag 11 februari   15.00 uur Film ’Storm’ / Eye 
 
Maandag 13 februari   19.30 uur Cursus voor ouderlingen e.a. die werken in pastoraat / Het Kruispunt 
Woensdag 15 februari  10.00 uur Koffieochtend / Het Kruispunt 
Woensdag 15 februari  20.00 uur Overleg musical Judas / bij Jan en Cora 

Donderdag 16 februari     Viering in Jaap van Praaghuis 

       20.00 uur Jeugdraad 
Vrijdag 17 februari   20.00 uur OK12 + / Het Kruispunt 
 
Dinsdag 21 februari   20.00 uur College van Kerkrentmeesters / Het Kruispunt 
Woensdag 22 februari    17.00 uur  Samen eten, ja gezellig / Het Kruispunt 
Zondag 26 februari    14.00 uur Werkgroep Nieuwe Buren / Het Kruispunt 

Dinsdag 28  februari    19.30 uur  Diaconie / Hannie Trenning 
 
Woensdag 1 maart   10.00 uur Nieuwe buren / Het Kruispunt 
       19.30 uur Aswoensdag / de Schaapskooi 
Donderdag 2 maart   19.30 uur Oec Beraad / Het Kruispunt 

Vrijdag 3 maart    10.00 uur Koffie met noten / Het Kruispunt 
       20.00 uur OK12+ / Het Kruispunt 

 
Dinsdag 7 maart    20.00 uur Kerkenraad / Het Kruispunt 

 

WIJKINDELING 
 
Voorzitter Ouderlingenberaad: Marianne de Vries–de Gier, T: 020 4823491 

Wijk 1a Landsmeer ten noorden van de Raadhuisstraat, + Robinsonhaven 

Pastoraal medewerker Petra Tasseron, T: 020-6331457 

Wijkmedewerkers Coby Beenhakker, T: 020-4821258 
Mieske Slik, T: 020-4824733 

Wijk 1b alle adressen aan ‘het Lint’ (v.a. Noordeinde 147, Den Ilp en Purmerland) 

Ouderling Hannie Sijmons, T: 020-4825120 

Wijkmedewerkers vacant 

Wijk 2 ‘Oude dorp’ (tussen Van Beekstraat en Tormentilstraat tot aan de  
Gortesloot, Herculesweg, Hermessingel, Sportlaan en Kerkstraat) 

Pastoraal medewerker Joke Grevenstuk-Kemink, T: 020-4821181 

Wijkmedewerkers Cora Rijswijk, T: 020-4825381 
Marian de Vries-Nugteren, T: 020-6314123 

Wijk 3 Luijendijk 

Pastoraal medewerkster Hanny de Jong, T: 020-4823622 
Wijkmedewerkers Joost Oortwijn, T: 020-6837566 

Bertus de Vries, T: 020-6314123 
Wendy Zoutendijk, T: 020-4826753 

Wijk 4 Plan Nieuwe Gouw, Van Beekstraat en Zuideinde tot nr. 17 

Ouderling Marianne de Vries-de Gier, T: 020-4823491 

Wijkmedewerkers Ann Goede, T: 020 6312650 
Tiets Has, T: 020-4821635 

Wijk 5 Zuideinde, Kadoelen en Twiske-Oost 

Pastoraal medewerker Paula Kempff, T: 020-4820149 

Wijkmedewerker vacant 
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 AGENDA KERKDIENSTEN FEBRUARI 
 
ZONDAG 5 FEBRUARI 

 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 
Ouderling S. Mulder. Diaken J.M. Trenning. Organist Niek Hartog 
Koster I. van Brenk. Kinderoppas en Kindernevendienst 
Collecte voor Werelddiaconaat en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 12 FEBRUARI 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. M. ter Hoeve uit Zaandam 

Ouderling T. van Zanten. Diaken J. de Jong. Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Zoldergroep, Kinderoppas en Kindernevendienst 
Collecte voor Stichting Zebra en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 19 FEBRUARI 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling H. Sijmons. Diaken J.M. Trenning. Organist P.J. Aartsen 
Koster J. Rijswijk. Kinderoppas en Kindernevendienst 
Collecte voor Stichting Oudezijds 100 en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 26 FEBRUARI 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Dhr. J. van Hilten uit Uithoorn  

Ouderling E.B. Knibbe. Diaken G. Knibbe. Organist A. Rietberg 
Koster B. Bense. Zoldergroep, Kinderoppas en Kindernevendienst 

Collecte voor Stichting Nadirkonyen en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 5 MAART - Dienst van Schrift en Tafel 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling M. de Vries. Diaken J.M. Trenning. Organist N. Hartog 

Koster R. de Jongh. Zoldergroep, Kinderoppas en Kindernevendienst 
Collecte voor ‘kinderen en jongeren in de Glind’ en de PG Landsmeer 

 

 
 

 
Kerkdienst gemist? 
Alle kerkdiensten in onze kerk worden opgenomen. Deze kunt u 
live bekijken of later op een tijdstip wat u goed uitkomt. 
Het live-volgen van de dienst of het later nog eens terugkijken 
gaat eenvoudig via onze website www.pglandsmeer.nl.  
Links in het menu vindt u de optie ‘Kerk TV’. Vervolgens kunt u de 

kerkdienst van uw keuze beluisteren en bekijken.  

 
 De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten.  

Onze website: www.pglandsmeer.nl 

Wij maken gebruik van Red@ctieService 

 

COLOFON 
 

Informatieblad van de Protestantse Gemeente te 
Landsmeer. Verschijnt 10 maal per jaar. 
Abonnementsprijs: 8,95 euro per jaar. 

REDACTIE: 
mw. P.J.M. Bakker-van Bart, Stentorstraat 78 
1035 XJ Amsterdam, T: 6332014 
mw. C. Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53 
1121 BV, Landsmeer, T: 4825381 
Giften en abonnementen: NL49 INGB 0005914101 
t.n.v. Wegwijzer te Landsmeer 
 
DISTRIBUTIE:  
dhr. J.S. Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187 

ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE  
Het Kruispunt: Dorpsstraat 35 of  
Calkoenstraat 12a,  T: 4821402 / 06-34014205 
Contactpersonen kerkgebouw:   
dhr. C. Knibbe, Violierweg 5, T: 4823192 en/of 
mw. J.H. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128 
E: beheerder@pglandsmeer.nl 

PREDIKANT 
mw.ds. T.H.M. Allewijn, Gruttolaantje 2  
1121 CH Landsmeer, T: 4822490 
E: ds.herrianne.allewijn@pglandsmeer.nl 
vrije dagen: maandag en woensdag 

PRESES 
Vacant 

 

SCRIBA  
Dhr. T, van Zanten, Radboud 11, 
1121 HS Landsmeer, T: 4826128 
E: scriba@pglandsmeer.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Secretariaat: mw. N. Lebbing-de Vries,  
Kadoelenweg 156, 1035 NL Amsterdam 
E: cvk@pglandsmeer.nl 
Financiële bijdragen Protestantse gemeente 

Landsmeer: NL86 RABO 0334401739 

COLLECTEBONNEN &  
OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT 
Penningmeester CvK: Dhr. H. Klaasen,  
Schoolstraat 16, 1127 PZ Den Ilp, T: 4824166 
E: penningmeester@pglandsmeer.nl.  
Bestellen collectebonnen 40 per vel  van € 20,-,  
€ 40,- en € 80,-: NL86 RABO 03344 01739 
 
DIACONIE 
Secretariaat: mw. J.M. Trenning-Ledegang, 
Roerdompstraat 18, 1121 NB Landsmeer  
T: 4824112. E: diaconie@pglandsmeer.nl 
Financiële bijdragen Protestantse diaconie:  
NL73 RABO 0334 4339 83 

OECUMENISCH BERAAD 
Penningmeester: mw. C.M. Stellema-van Leeuwen  
Robinsonhaven 20, 1121 DJ  Landsmeer 
Financiële bijdragen Oecumenisch Beraad:     
NL84 RABO 0334 4264 13 

AUTODIENST: 
Gera Knibbe, tel 4822478 

KERKELIJK BUREAU  
mw. J.H. van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 
1121 HS Landsmeer, T: 4826128 
E: kerkelijkbureau@pglandsmeer.nl 
 
De volgende wegwijzer verschijntop 4 maart. Kopij 
inleveren uiterlijk maandag  20 februari 18.00u.  
E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de brievenbus 
bij een van de redactieleden.  
In april verschijnt De Wegwijzer op de 2

e
.  
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