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 OM TE BEGINNEN . . . 
 
OM TE BEGINNEN 
 Dit jaar worden de weken naar Pasen toe gekleurd door de voorbereidingen 

van de musical Judas. 
‘Op zoek naar Judas’, zo is de titel van deze musical. En daarmee worden we 

als spelers, zangers, regisseurs en vele andere betrokkenen uitgenodigd om 
die zoektocht te gaan ondernemen wie Judas nu eigenlijk was. 
Het verhaal van Judas blijkt niet algemeen bekend. En dat is niet zo vreemd, 
als je bedenkt dat Judas, de leerling van Jezus, maar 22 keer genoemd wordt, 
verspreid door het evangelie van Marcus, Mattheüs, Johannes en Lucas en 

Handelingen. Het oudste evangelie, Marcus, noemt Judas maar driemaal. Bo-
vendien gebruikt Marcus het woord ‘overleveren’, als het gaat om het moment 
dat Jezus op bevel van Joodse Farizeeërs en Schriftgeleerden wordt opgepakt. 

Er wordt niet gesproken over de dertig zilverlingen, niet over verraad. En ook 
ontbreekt hoe Judas aan zijn einde komt. Deze andere informatie over Judas 
vinden we terug bij de andere evangelisten, die toch alweer ongeveer 20 jaar 
na Marcus hun goede boodschap opschrijven.  
Op zoek naar Judas. Er is ook een ‘evangelie’ van Judas gevonden. Maar dat 
wordt gedateerd ongeveer tussen 120 en 150 na Christus.  
Al met al: wat we weten over Judas is niet zoveel. Maar de figuur van Judas 
heeft tot de verbeelding gesproken in de afgelopen eeuwen. En dat beeld is 
veelal erg negatief gekleurd. Donkerder en meer zwart-wit dan hij vanuit de 

oorspronkelijke bronnen naar voren komt.  
Het is goed om daarom eens opnieuw te kijken naar deze leerling van Jezus 
en te zoeken naar de motieven van Judas, die hem ertoe hebben gebracht om 
Jezus over te leveren. Juist ook, omdat dat negatieve beeld van Judas vaak 
geprojecteerd is op het Joodse volk. Met als gevolg anti-judaïsme en antisemi-
tisme. En dat kan nooit de bedoeling zijn geweest… 

Tijd dus voor een nieuwe kijk op deze leerling. 
In de musical wordt Judas aan ons voorgesteld als een gewone jongen, die in 

zijn puberteit tegenslagen te verwerken krijgt. Een jongen, die in bezettings-
tijd op zoek is naar zichzelf en een verboden liefde vindt, en die ook weer ver-
liest. Bij Jezus komt hij thuis. Maar na verloop van tijd begrijpt hij niet meer 
wie Jezus eigenlijk is… Waar staat hij voor? 
Vanuit de musical, maar ook in de vieringen van de Stille Week, naar Pasen 
toe, proberen we daar meer zicht op te krijgen. 
Peter Vermaat schrijft in zijn bundel ‘meeuwen krijsen langs het water, ge-
dichten van een lage terp’, (Discovery books, 2012) deze woorden: 

 
Betoverd 

wie is die mens die mij steeds roept 
wiens stem als Orpheus mij betovert 

die mens en dier verrast en boeit 
die daagt en draagt de diepzee over? 

 

hij is de man, verdacht van waas 

die zegt ik ben de weg tot leven 
ik ben de deur, wie door mij gaat 

hem heb ik in mijn hand geschreven 
 

ik ben de zanger van het lied 
de visserman, de goede herder 
ik ben de tissue voor ’t verdriet 
ik breng een vogellied te berde 

 
laat los wat knelt, wat wringt, wat dwingt 

mijn lief, hij roept – het leven zingt 
Ds. Herrianne Allewijn  
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND APRIL  
 

Zondag 2 april, Judica… 
Doe mij recht! uit Psalm 43 
Vijfde zondag van de 40-dagentijd 

kleur: paars 
Exodus 14, 15-27a 
Johannes 8, 46-59 

 Wie is hij toch, deze Jezus? Die vraag komt wel bij 
je op als je de woorden van vandaag hoort klinken, 
de taal is raadselachtig. En juist dat blijkt agressie 
op te roepen. Er worden woorden uitgewisseld, 

maar de een verstaat de ander niet. Jezus wil ver-
tellen dat de dood niet het laatste woord zal heb-
ben. Maar zijn tegenstanders vinden in deze woor-
den het zoveelste bewijs dat Jezus niet deugt. 
(H.A.) 

 
N.B.: de VESPER van deze zondag gaat niet door, 
i.v.m. de ‘Afterparty’ van de Musical Judas  
 
Zondag 9 april, Palmzondag 

kleur: paars 
Johannes 12, 12-24 

Thema: Kom tevoorschijn! 
Dienst met de kinderen, mmv Joebilo en muziek-
groep o.l.v. Anje Rietberg 
 Een feestelijke dienst, voorbereid met de leiding 

van de kindernevendienst. Centraal staat de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Jezus komt tevoorschijn en 
mensen begroeten hem enthousiast.  
Wat heb je nodig om vol vertrouwen tevoorschijn te 

komen? Jezus laat zichzelf zien en hij maakt op die 
manier duidelijk dat ieder mens de moeite waard 
is… Helaas wordt niet door iedereen gezien waar het 
Jezus om te doen is… 
Allen van harte uitgenodigd! 

 
17.00 uur: GREGORIAANSE PALMPASEN VESPER, 

door de schola cantorum Purmerend, o.l.v.  
Tjeerd van de Ploeg.  

 Een half uur klinken de eeuwenoude teksten uit de 
christelijke traditie. Er wordt gezongen in het Latijn. 
Een vertaling is aanwezig.  
Het Gregoriaans nodigt uit tot inkeer. Het zingen is 
meer naar binnen gericht.  
In de vesper voor Palmzondag klinkt het vrolijke 
‘Hosanna’ regelmatig. 

 

STILLE WEEK 
 Maandag 10 april, 19.30 uur: Vesper 

 
 Dinsdag 11 april, 19.30 uur: Vesper 
 
 Woensdag 12 april, 19.30 uur: Vesper 
 

Donderdag 13 april 19.30 uur: Witte Donderdag 

kleur: wit 
Exodus 12, 1-11 
Johannes 13, 1-15 
Viering van de Witte Donderdag  
 Tijdens deze viering zitten wij aan tafel met elkaar. 

We denken eraan, hoe Jezus met zijn leerlingen het 
Pesachfeest vierde, dat tegelijk hun Laatste Avond-
maal was. We delen brood en wijn met elkaar. 

 
20.30 uur: Gelegenheid om De Passion op groot 
       scherm met elkaar te kijken. 

 
 
Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur 
kleur: paars 
Hosea 6, 1-4 
Marcus 14, 26-15, 47 

m.m.v. het projectkoor o.l.v. Pieter-Jan Aartsen 
 Ditmaal zal het koor het passiegedeelte uit de musi-

cal nogmaals laten horen. Maar het geheel staat in 
een andere context: de liederen zijn geplaatst tus-
sen de lezingen door en worden afgewisseld met 
een woord ter overweging, en afbeeldingen die 
worden geprojecteerd. Ook klinkt het lied Psalm 22, 
waarbij de componist vertelde, dat hij er elementen 

uit de Mattheüspassion in verwerkt heeft. 
 
Zaterdag 15 april, Paasnacht, 21.00 uur 
kleur: wit 
m.m.v. een aantal jongeren en anderen 
Verhalen in de nacht… Verschillende lezingen ver-
gezellen ons, waarin mensen hun ervaringen 
doorgeven: hoe zij, door het donker heen, een 
weg konden gaan naar het Licht. 

 Een van de meest bijzondere vieringen is wel de 
paasnachtviering.  
Na de Goede Vrijdag wordt het stil… 
Een nieuwe dag breekt aan, maar voor de kring 
rondom Jezus overheerst verwarring, verbijstering, 
gevoelens van schuld, angst… Samen proberen ze 
de dag door te komen. En dan wordt het weer 
avond… Het is op dan, in de avond, dat de paas-

nacht in herinnering brengt hoe Licht het donker 
overwint. Dat mensen vaker in het donker hebben 
gezeten, maar er doorheen zijn gegaan, op weg 
naar een nieuwe morgen… En dan wordt het licht 
binnengebracht en gedeeld… 

Na afloop van de viering is er gelegenheid nog samen 
iets te drinken, als afsluiting, voordat we de nacht in-
gaan op weg naar Paasmorgen.. 

 

Zondag 16 april, Eerste Paasdag,  
vanaf 9.50 uur: Paasliederen zingen 
kleur: wit 
Kolossenzen 3, 1-4 
Marcus 16, 1-7 
Dienst van Schrift en Tafel 
 Een feestelijke morgen: tijd om te zingen, tijd voor 

muziek. Het is Pasen. Nieuw leven lacht ons toe. 
Maar het is nog nauwelijks te bevatten. Dat merken 
we aan de reactie van de mensen die nauw met Je-
zus verbonden zijn… De overgang van donker naar 
licht is niet zomaar gemaakt.  
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Zondag 23 april, tweede zondag van Pasen 
kleur: wit 
Openbaring 7, 2-12 
Johannes 20, 19-31 

 Na de opstanding verschijnt Jezus aan zijn leer-
lingen. Niet om te vertellen wat er gebeurd is, maar 

om hen iets mee te geven. “Ik wens jullie vrede!” 
Thomas is er niet bij en hij gelooft er niets van. 

 
Zondag 30 april, derde zondag van Pasen 
kleur: wit 
Openbaring 21, 9-23 
Johannes 10, 11-16 
 Jezus vertelt over zichzelf als een goede herder. Er 

is een verschil tussen een echte herder en iemand 
die zomaar een beetje op de schapen past. Als er 
gevaar dreigt, laat de ‘huurling’ zijn schapen in de 
steek. De goede herder blijft bij zijn schapen, hij 
laat ze nooit alleen. Hij hoort bij ze. 

 
4 MEI, GEDENKEN VAN TWEEDE WERELDOORLOG, 

19.45 uur, Het Kruispunt 

 Op 4 mei zullen de slachtoffers van de tweede we-
reldoorlog worden herdacht. Voorafgaand aan de 
herdenking bij het monument is er een gedachte-
nisbijeenkomst in Het Kruispunt, waar ook de En-
gelse militairen aanwezig zijn, die Landsmeer elk 
jaar bezoeken op 4 mei. 
 

Het koor ‘Zang en Vriendschap’ zal muzikaal mee-
werken. 
De bijeenkomst is voor iedereen bedoeld. Het is een 
moment van bezinning in een tijd waarin nog steeds 

mensen te lijden hebben onder oorlogsgeweld… 
Vanuit de kerk lopen we naar het Raadhuisplein, om 

daaraan te sluiten bij de stoet die vandaar loopt 
naar het monument. 

 
Zondag 7 mei, vierde zondag van Pasen 
kleur: wit 
Jesaja 40, 26-31 
Johannes 16, 16-23a 
 Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij nog maar een 

korte tijd bij hen zal zijn. Daarna zullen ze hem te-
rugzien. Dat roept meer vragen op dan antwoorden. 
Hoezo ‘korte tijd’? En wat betekent het dat hij naar 
de Vader gaat? Geloven bestaat voor een belangrijk 
deel uit vragen. Maar Jezus vertelt over een tijd 
voorbij de vragen. 

 

ZONDAGSLIED 

 2 april:  lied 485 
9 april:  lied 438 
16 april:  lied 618 
23 april  lied 204 
30 april:  lied 622 
7 mei:  lied 652    

 

MEELEVEN 
 

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

ren versie van De Wegwijzer. 
De redactie Judith, dochter van de familie Goossens, is 
nog niet geopereerd. Dat zal waarschijnlijk de komende 
maand gebeuren. 

 

Mevrouw Nel van Meurs is gevallen en heeft daarbij 
haar heup gebroken. Na ziekenhuisopname is zij nu 
aan het revalideren in het Eduard Douwes Dekker-
huis. 
 
Mevrouw Marianne de Vries (Burg Postweg), heeft 
een nieuwe heup gekregen. Zij is weer thuis en re-

valideert daar. Ze hoopt spoedig weer op de been te 
zijn. 
 
Verschillende mensen zijn thuis ziek. Hen wensen 
we de nodige moed en uithoudingsvermogen toe. 

Ds. Herrianne Allewijn 

 
DE BLOEMEN GINGEN NAAR 
 05-03: Mw. G.H.F. v.d. Bout-de Vogel 

12-03: Mw. A. Luitjes-Jager 

19-03: Dhr. F. Bakker 
26-03: Mw. G. Attema-Hiemstra 

 
WIJ FELICITEREN 
 03-04: Mevr. N. van Staaveren-Jaapies (94) 

            Van Beekstraat 188, 1121 NV Landsmeer 
03-04: Mevr. C. Jonker-Reus (88) 

      Schoenerstraat 11, 1034 XZ Amsterdam 

13-04: Dhr. A.J. Bergman (84)  
    Talingweg 40, 1121 VM, Landsmeer  

15-04: Dhr. A.P. Has (83)  
    Fuutstraat 49, 1121 BM, Landsmeer  

  
19-04: Mevr. J.A.C. Noordbruis-Harmsen (85) 

    Fuutstraat 3, 1121 BM Landsmeer 
 24-04: Mevr. A. Dobber-de Wit (83)  

    Hermessingel 3, 1121 CD Landsmeer 

 26-04: Dhr. E.J. Reugebrink (80)  
    Thomas Prinslaan 99, 1035 SK Amsterdam 

 27-04: Mevr. T. Verkerk-Wit (87)  
    Rietland 3, 1121 JG Landsmeer 

01-05: Mevr. B. Stam (82)  
    Schoolstraat 31, 1127 RA Den Ilp 

01-05: Dhr. F.H. Bakker (93)   

    Dorpsstraat 45, 1121 BV Landsmeer  
03-05: Dhr. P. de Jager (91)  

      Burg. Postweg 37, 1121 JA Landsmeer 
Allen een gezellige dag toegewenst. 

Hannie Trenning 

 
UIT DE GEMEENTE 
 Blij verrast was ik met de mooie bloemen die ik 

mocht ontvangen na mijn knie operatie. Hartelijk 

dank daarvoor en ook een bedankje voor alle mede-
leven in de vorm van een kaart of telefoontje. 
Mijn herstel verloopt voorspoedig 

Met vriendelijke groet  
Suze Schriek. 

 
 Het was een verrassing dat ik na de dienst van 12 

maart een bloemengroet kreeg via Mieske Slik.  

Bedankt daarvoor. 
Wegens gezondheidsklachten schitter ik door afwe-
zigheid helaas. Sinds bijna twee jaar heb ik Parkin-
son. Niet leuk maar het gaat best redelijk.  
Ik groet iedereen op deze manier. 

An Luitjes. 
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE  
 

UIT HET GRUTTOLAANTJE 
 De afgelopen weken is er weer veel gepasseerd. 

Verder van huis is er de grote ramp rondom het ge-

brek aan voedsel voor velen. En de oorlog en con-
flicten duren maar…, er komen zelfs nieuwe conflic-
ten bij… De verkiezingen zijn geweest. 
Intussen begint de lente aan te breken, de eerste 

knoppen komen aan de bomen. Krokussen en nar-
cissen geven met hun kleuren de wereld weer een 
ander gezicht. De vogels hoor je weer zingen…  
En Nederland is een plaats gestegen op de ranglijst 
van geluk: Nederland staat op de zesde plaats. 
Mensen zijn hier gelukkig. Al gaat het dan natuurlijk 
om een gemiddelde en betekent het niet dat ieder-
een deelt in dat geluk.  

 
In de gemeente staat op dit moment veel in het te-
ken van de musical. Iedere zondagavond wordt er 
druk gerepeteerd en wordt er af en toe gezucht, 
omdat de datum van de uitvoering nadert. En nog 

niet iedereen is er klaar voor… Maar het gaat vast 
lukken. 

 
Begin mei zal er opnieuw een groep Zuid-Afrikaanse 

predikanten in Nederland komen voor een uitwisse-
ling. Die uitwisseling gaat via de stichting Zebra. Via 
deze stichting is ook ds. Masent in Landsmeer ge-
weest en was ik zelf in Zuid-Afrika. Onze gemeente 
Landsmeer zal de Zuid-Afrikaanse predikanten ont-
vangen op zaterdag 6 mei. Ze zullen hier de lunch 
gebruiken. En vervolgens is het de bedoeling om de 
tentoonstelling ‘Goede Hoop’ te bezoeken, die op dit 

moment in het Rijksmuseum te zien is. Dat zal de 
start zijn voor het bezoek aan Nederland. Vervol-
gens zal iedere Zuid-Afrikaanse predikant meegaan 
met een Nederlandse predikant, naar haar of zijn 
gemeente. 

Jan Rijswijk en ikzelf maken deel uit van het be-
stuur van de stichting Zebra. 
 

We richten ons op Pasen… en dat in het besef, dat 
de weg naar Pasen niet recht is. In het bloemstuk 
dat de weken naar Pasen siert zien we telkens 
schijven van de boomstam. Die spreken hun eigen 
taal: met hun ringen geven ze aan hoeveel moeite 
en tijd het heeft gekost om uit te groeien tot een 
boom. Net zo kost het moeite en tijd om Pasen te 
laten ‘landen’ in je eigen bestaan. Soms moet je 

door heel wat donker heen, voordat je iets kunt zien 
van dat Licht dat het donker een grens stelt. 
Voor Jezus zelf was dat niet anders. Hij kende het 
allemaal: de aanvechting, de eenzaamheid, de pijn, 
de twijfel… maar hij ging zijn weg… En zo heeft hij 
de weg naar Pasen gebaand. 

 
‘U bent de bodem waarop alles groeit, de witte lelie 

die in ieder bloeit’ schrijft Alfred Bronswijk. 
Dat in ons allen die lelie mag opbloeien! 

Ds. Herrianne Allewijn 
 
DE NIEUWE PAASKAARS 
 Pasen is het oudste christelijke feest. Ouder dan 

Kerst, al klinkt dat niet logisch. Meestal begint 
nieuw leven bij de geboorte. En met Kerst vieren we 

Jezus’ geboorte. De christelijke traditie zet in bij Pa-
sen. Ja, feest van nieuw leven. Maar op een andere 
manier.  

De Paaskaars wordt binnengebracht in de Paas-
nacht, in het donker. ‘Licht!’, zo klinkt het. Tegen 
het donker in is daar die kleine kwetsbare vlam, 

aankondiger van het Licht dat doorbreekt. 
Op de nieuwe Paaskaars, die in de abdij van Eg-
mond is gemaakt, zien we een levensboom. 
De levensboom of ‘de boom des levens’ die eeuwig 

leven schenkt, beschreven in het boek Genesis, 
bloeit op in het kruis van Christus. Christus is zelf 
drager van het Leven. De levendigheid van de 
groene bladeren en de bloedrode parels van vruch-
ten stellen de twaalf apostelen voor. Zij bieden het 
levenssap, woorden en leven van Jezus, aan de vol-
ken aan. De witte duiven laven zich aan de vruch-
ten. De eieren in het nestje staan voor het nieuwe 

leven dat schuil gaat achter een steenkleurige eier-
schaal, die op het eerste oog levenloos lijkt. 

 
GESPREKSKRINGEN 
 In onze gemeente zijn verschillende gesprekskrin-

gen.  
Er is de Bijbelkring, waar we ons verdiepen in Judas 
dit jaar, eenmaal per maand op dinsdagavond. 
Donderdagmorgen is er eenmaal per maand oecu-

menische leeskring. We lezen samen een boek en 
praten daarover met elkaar. 
Op vrijdagmorgen, eenmaal per maand is er ‘koffie 
met noten’: we verdiepen ons in de achtergrond 
van een lied, dit jaar van Luther. We zingen met el-
kaar en drinken koffie… er is ruimte voor verzoek-
nummers… 

 

EEN NIEUW INITIATIEF: VAKANTIESCHOOL 
 In de meivakantie willen de gezamenlijke kerken 

een ochtend vakantieschool aanbieden. Kinderen 
van de basisschool zijn van harte welkom. Dit initia-
tief start, omdat het niet meer zo vanzelfsprekend 

is, dat kinderen Bijbelverhalen leren kennen. Toch 
zijn die verhalen verweven met onze cultuur en zijn 
er mensen die vanuit die verhalen leven. Op de va-

kantieschool gaan we aan de slag met een Bijbel-
verhaal. We beginnen om 10.00 uur tot 12.00 
uur op woensdag 26 april in Het Kruispunt. 
Alle kinderen in de basisschool leeftijd zijn van har-
te welkom! 

Ds. Herrianne Allewijn 
 
VANUIT HET OUDERLINGENBERAAD 
 Op 23 maart hebben we de 

sobere maaltijd gehouden. 
We stonden stil bij de grote 
verschillen tussen rijkdom en 
armoede, bij de welvaart 

waarin wij leven en het ont-

breken van de meest ele-
mentaire voorzieningen in 
vele andere delen van de 
wereld. 
Allereerst zijn we begonnen 
met de startvraag:  
“Wat maakt jou onrustig?” 

Verschillende opmerkingen 
hebben we op een flap-over geschreven. 
Na de soep hebben we Matt. 11: 28-30 gelezen en 
gepraat over de vraag: “Is het een rustgevend idee 
om hem te volgen?”. 
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Na de broodmaaltijd zijn we naar huis gegaan met 
een aantal oefeningen zoals: 

 Welke berichten uit de media of je omgeving maken 
je onrustig? Neem één bericht en probeer te beden-

ken wat je met of vanuit die onrust zou kunnen 
doen. 

 Begin de komende week elke dag met 5 minuten 
stil zijn. 

 Probeer eens een dag zonder sociale media, zonder 
je dagelijkse werk. 

 Laat iemand met een volle kar, zomaar voorgaan in 
de supermarkt, dat werkt als verrassend onthaas-
ten. 

Marianne de Vries-de Gier 

 
NIEUWE BUREN 
 De ontwikkelingen gaan boven verwachting. Circa 

zeventien vrijwilligers ondersteunen de werkgroep. 
De tweede ontmoetingsmiddag werd nog beter 
bezocht dan de eerste, ook door vrijwilligers en de 
zelf gebakken koekjes en cakes hebben grote 

aftrek. Lekker zoet. De jongste kinderen werden 

vermaakt.  
In maart zal Gerlieke Aartsen de kinderen bezig 
gaan houden met muziek. Zes gezinnen ontvangen 
thuis taalondersteuning, en enkelen administratieve 
hulp. Alle bardiensten zijn ingevuld. Er wordt 
onderzocht of er gezamenlijk gekookt kan worden 
voor gasten.  
Er is een kleermaker waar u terecht zou kunnen 

voor reparaties e.d. Zijn naam is Hussam Ashrafi, 
Roerdompstraat 12 (T: 06 87511632).  
Nu er al vier fietsen zijn geschonken kunnen er ook 
fietslessen gegeven gaan worden. 
Een nieuw initiatief. We proberen op Koningsdag, 
donderdag 27 april , een gratis vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen in Het Kruispunt. Het kan gaan 
om volwassen- en kinderkleding, speelgoed, 

huisraad, linnengoed en huis- en tuingereedschap. 

Wat betreft grote objecten, maak er een fotoposter 
van. Om 11.30 uur kunt u uw spullen persoonlijk 
inbrengen. Van 12.00 tot 13.00 uur is het open voor 
bezoekers. Dringend verzoek om uw overgebleven 
spullen weer mee naar huis te nemen daar wij Het 
Kruispunt weer netjes dienen achter te laten. De 
werkgroep ziet de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. 
Lieve groet, Joke Grevenstuk 

 
Jozef... 
eenvoudige timmerman uit Nazareth 
 
al eeuwenlang 
levend in de schaduw 
van vrouw en zoon 

 

rustig en bescheiden 
leefde je je leven 
je gehoorzaamde 
de stem van je dromen 
zonder vragen te stellen 
je was aanwezig 

waar nodig 
 
Jozef 
mens op de achtergrond 
 
Prachtmens! 

HET SCHEPPINGSVERHAAL 
 Het zal u in De Voorhof ongetwijfeld zijn opgevallen, 

de mooie foto-galerij. 
Ria de Boer, fotografe, heeft haar diepste geloofs-

beleving van De Schepping in 7 mooie fotobeelden 

vastgelegd en een achtste als afsluiting van het ge-
heel.  
Kom kijken en geniet er van. 

Cor Knibbe 
 
KONINGSDAG 27 APRIL 
 Onze koning, Z.K.H. Willem-Alexander wordt 50 

jaar. Wij heffen het glas op zondag 30 april tijdens 
de koffie met een traktatie. 
 

 
 
Namens het beheer en CVK, 

Anneke en Cor 
 
JUDAS 

 Het is bijna zover, de musical 'Op zoek naar Judas', 
in ons Kruispunt. Een mooie manier om ons als kerk 
naar buiten te presenteren. 
We verwachten veel bezoekers, ook bezoekers die 

wat minder vaak in een kerk komen. 
Met de musical zien we:  

 Een actieve kerkgemeenschap. 

 Een groep mensen die samen een mooie en ook ac-
tuele productie neerzetten 

 Een gemeenschap die niet stil staat, maar meegaat 
met de tijd.  
Creatief, technisch en muzikaal talent, jong en oud, 
een fantastische groep! 

Het is superfijn om daarbij te horen. 
Ellen de Paauw 
 

 
 
Op de volgende pagina vindt u een collage van een aan-

tal foto’s die gemaakt zijn tijdens een repetitie.  
Meer foto’s op www.pglandsmeer.nl 
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 DIACONIE EN FINANCIËN 
 

02 april: 40dagentijd, Steun jongeren in Z.-Afrika 
 Over twee 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 be-
vestigen. De jongeren in Vrygrond, een arme ge-
meenschap bij Kaapstad in Zuid-Afrika, ontvangen 
vaak een compliment om wat ze doen en wie ze 
zijn, ondanks de moeilijke situaties waarin zij op-

groeien. In Vrygrond zijn criminaliteit, misbruik en 
bendes aan de orde van de dag. De werkloosheid is 
er hoog. De Sozo Foundation, partner van Kerk in 
Actie, stimuleert jongeren in hun ontwikkeling door 
het geven van (vak) trainingen, workshops en door 
het aanbieden van stageplaatsen. Sozo biedt jon-
geren een veilige en inspirerende basis om hun 
droom te realiseren in een toekomst zonder ar-

moede waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen.  
 
09 april: Palmzondag 
 Volgende week vieren we het Paasfeest.  

Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe 
krachtig Jezus zijn lijdensweg 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 makkelijke en in moeilijke omstan-
digheden. Vandaag staat de 40dagentijd in het te-
ken van stimuleren. In Myanmar behoren mensen 
met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door 
hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot 
zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission In-
ternational in Myanmar, partner van Kerk in Actie, 
zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, in-

komen en zorg voor hen te verbeteren. Zij stimu-

leert sterke en dappere mensen met een lichame-
lijke handicap om zich zowel geestelijk als lichame-
lijk te ontwikkelen. Dit doet zij bijvoorbeeld door 
het geven van vaktrainingen, medische hulp en fy-
siotherapie, het verstrekken van microkredieten en 
het motiveren van bedrijven om gehandicapten in 
dienst te nemen. Voor € 134,- volgt één gehandi-
capte of volgen de ouders van een gehandicapt 

kind een vaardigheidstraining. Op deze laatste 
zondag van de 40dagentijd is de collecte bestemd 
voor het werk in Myanmar. Belangrijk werk dat uw 
steun verdient. 
  

 
 
 

13 april: Eigen diaconie 
 Deze collecte komt geheel ten goede aan de plaat-

selijke diaconie 

 

16 april: Jeugdwerk JOP Paascollecte 
 Weten jongeren nog wat we vieren in de kerk met 

Pasen? Als hen die vraag wordt gesteld, antwoor-
den ze: Met Pasen werd hij toch geboren in een 
kribbe? Of nee… ging hij toen niet dood? Of het 
blijft angstig stil. Nelleke is catecheet en werkt bij 
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In 
deze weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jonge-

ren nog weten van het Paasfeest. Nelleke helpt 
daarom kerken om de betekenis van Pasen op-
nieuw uit te leggen aan deze jongeren. Als cate-
cheet weet ze hoe jongeren die niets meer weten 
van geloven opeens geraakt kunnen worden als ze 
de kracht van het Paasverhaal wél ontdekken. Als 
opeens doordringt dat de liefde echt sterker is dan 
de dood, is dat een doorbraak waar iedereen en-

thousiast van wordt. JOP gelooft dat jongeren het 
recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken 
en te horen van een God die hen liefheeft en er 
voor hen wil zijn. JOP zet zich daarvoor in met het 
ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, 
materialen en trainingen. 

 
23 april: Eredienst en Kerkmuziek Wereldwijd 

 Een vraag om over na te denken: wat hebben we 
als gemeente minimaal nodig om het Evangelie te 
horen en te delen in deze wereld? Die vraag komt 
op ons af, wanneer we vandaag collecteren voor 
Eredienst en Kerkmuziek. Sommige gemeenten in 
Nederland zijn zo klein geworden dat ze het bij-
voorbeeld zonder predikant moeten doen. Maar het 
ontbreekt hen niet aan visie en creativiteit om el-

kaar te blijven ontmoeten en een vitale gemeente 

te zijn. Met elkaar dragen ze het pastoraat en iede-
re zondag organiseren ze hun vieringen in kleine 
kring. De Protestantse Kerk ondersteunt deze klei-
ne gemeenten met materiaal, zoals preekschetsen 
en liturgieën. Klein maar krachtig zijn ook de ker-
ken in Cuba. Zij verlangen ernaar om samen hun 
geloof te beleven, maar ze beschikken niet over 
een liturgie of liederen die passen bij hun cultuur. 

Het trainingscentrum Centro Kairos, partner van 
Kerk in Actie, ontwikkelt voor deze gemeenten 
kerkmuziek en liturgische vormen die passen bij de 
cultuur waar ze uit komen. We vragen, met deze 
collecte, uw steun voor kerken in Nederland en Cu-
ba. In Cuba kost een zesdaagse cursus liturgie 
voor één persoon € 50,-. 
 

30 april: Nederlands Bijbelgenootschap 
 Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt er hard 

aan om een aantal nieuwe, toegankelijke Bijbelver-
talingen beschikbaar te maken. Zowel in Nederland 
als in drie West-Afrikaanse landen: Benin, Togo en 
Burkina Faso. In Nederland is dan de Bijbel in Ge-
wone Taal uitgekomen. Onder het motto ‘Wij een 

bijbel, zij een bijbel’ willen wij een grote groep 
christenen in West-Afrika ook een leesbare bijbel 
bieden. Een bijbel in hun moedertaal, de taal die 
tot het hart spreekt. Zodat de Bijbel ons allemaal 
dagelijks hoop en nieuwe kracht kan geven. 
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07 mei: Missionair Werk en Kerkgroei 
 In maart 2013 heropende de burgerlĳke gemeente 

Zwijndrecht ‘Het Badhuis’, een gezamelĳk project 
van de Oude Kerk, de Stichting Welzĳn Ouderen en 

het wĳkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer 
voor de wĳk zĳn en een plek om elkaar te ontmoe-

ten. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod voor de 
hele wĳk, voor jong en oud. Zo is er op vier ochten-
den in de week ‘koffiehuis’, is er iedere woensdag-
ochtend een brunch, en zĳn de buurtmaaltĳden en 
de kinderclubs populair. Peter Huĳser is namens de 
Oude Kerk betrokken bĳ Het Badhuis, dat inmiddels 
pioniersplek van de Protestantse Kerk is geworden. 
Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod naast de 

maatschappelĳke activiteiten in de wĳk. Elke zon-
dagochtend is er kinderbĳbelclub met zingen, luiste-
ren naar een verhaal, knutselen en een spel. Ook 
voor volwassenen is er een activiteit waarbĳ de 
Bĳbel open gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar 
deelnemers kennismaken met het christelĳk geloof. 
Maar Het Badhuis doet ook mee met andere activi-

teiten in de wĳk. Het doel is om als kerk dienstbaar 

te zĳn aan de mensen in de wĳk. Dat staat voorop. 
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de 
Protestantse Kerk pioniersplekken als Het Badhuis.   

 
VIERING ‘OP WEG NAAR PASEN’ 
 De Diaconie nodigt u nogmaals van harte uit om de 

‘Op weg naar Pasen viering’, met ons mee te bele-
ven. De viering wordt georganiseerd door de Diaco-

nie en vindt plaats op dinsdag 11 april a.s., aan-
vang 10.30 uur.  
 
Na een kopje koffie/thee beginnen we met het litur-
gische gedeelte, welke verzorgd wordt door  
Ds. Herrianne Allewijn, Anje Rietberg en de diake-
nen, daarna zal er een gezellig samenzijn zijn. We 
sluiten de ochtend af met een gezamenlijke brood-

maaltijd. In verband met de boodschappen willen 

we graag dat u zich opgeeft.  
Dit kan bij Hannie Trenning, T: 4824112 of op het 
bord in de hal. Opgeven kan tot woensdag 5 april. 

 
UIT DE DIACONIE 
 Ieder jaar organiseert de Diaconie een dagje uit.  

Dit jaar zal dit zijn op dinsdag 20 juni a.s.  

U kunt de datum alvast noteren. Waar we heen 
gaan? Dat hoort u later. 

Namens de Diaconie, Hannie Trenning 

 
COLLECTEOPBRENGST DIACONIE 
 05-02: KIA Werelddiaconaat         € 169,85 

Aangevuld tot €   200,00 
12-02: Stichting Zebra          € 111,10 

Aangevuld tot € 500,00 
19-02: Stichting Oudezijds 100        € 167,55 

Aangevuld tot € 1.000,00 
26-02: Stichting Nadirkonyen         € 122,40 

Aangevuld tot €1.000,00 
Met vriendelijke groet, 

Kees de Gooijer 
c.gooijer5@upcmail.nl / Mob : 06-38511751 

 
 

 
 

VAKANTIE IS VOOR IEDEREEN! 
In het huidige drukke tijdperk is een vakantie zeer 
welkom. Toch is zo’n tijd van plezier en ontspan-
ning niet voor iedereen weggelegd. Hetvakantiebu-
reau.nl (bekend van de diaconale senioren-

/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken brengen 
hier verandering in. Na de vele positieve reacties 
afgelopen jaar, bieden zij ook in 2017 weer 100 
gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau 
een gratis vakantie aan. 
Het vakantiebureau.nl vraagt alleen een kleine bij-
drage voor de bemiddeling (€ 75,- voor een verblijf 
van een week en € 35,- voor een weekend). De ge-

zinnen bepalen zelf wanneer ze (in 2017) op een 
van de RCN-parken in Nederland vakantie vieren. 

 
Meer over RCN Vakantieparken 
RCN Vakantieparken is een toonaangevend kam-
peer- en bungalowbedrijf met 9 parken op de mooi-
ste plekken in Nederland en 8 in Frankrijk. Alle ac-
commodaties en kampeervelden zijn gericht op het 

buitenleven. 
Voor de sportievelingen zijn er bovendien sport-
toernooien en andere activiteiten. Op alle parken 
vinden in de zomerweken vakantiekerkdiensten 
plaats. De kerkdiensten zijn oecumenisch, laag-
drempelig en muzikaal. Als het weer het toelaat, 
worden deze in de openlucht gehouden. Kijk voor 
meer informatie op www.rcn.nl/vakantiekerkdienst. 
RCN kijkt verder dan de eigen onderneming. Aan-

deelhouder Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Cen-
trum (SIOC) besteedt daarom een deel van de 

winst aan goede doelen. Deze samenwerking met 
Hetvakantiebureau.nl, om gezinnen met weinig 
draagkracht te ondersteunen en zo een vakantie 
mogelijk te maken, is daar een goed voorbeeld 
van. 
 

Meer informatie 
Meer informatie over de gratis vakanties is te vin-
den op www.rcn.nl/hetvakantiebureau en 
www.hetvakantiebureau.nl. 
Een gratis vakantie kunt uw aanvragen via uw Dia-
conie (max. 2 gezinnen per Diaconie). 

 

 

mailto:c.gooijer5@upcmail.nl
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KERKENRAAD 
 

 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 Het is echt een feest om in de Kerkenraad te mogen 

zitten, desondanks kost het ons iedere jaar meer 

tijd om alle vacatures te vullen. Ook dit jaar ont-
staan weer een aantal vacatures en steeds meer op 
het pastorale vlak. Zoals ik in de vorige Wegwijzer 
schreef is het Pastorale werk steeds belangrijker en 

we willen er dan ook een speerpunt van maken om 
deze functies zo snel mogelijk in te vullen. Het kan 
best zijn dat u het Pastorale team graag wilt ver-
sterken, maar geen lid wilt zijn van de kerkenraad, 
neem ook dan contact op met ondergetekende. 
Helpt u ons het Pastorale team weer te versterken?  
 
Het proces rond de Jeugdwerker loopt iets stroever 

dan verwacht. Er waren weliswaar drie aanmeldin-
gen, waarvan één zichzelf had teruggetrokken om-
dat hij een baan kreeg aangeboden en de andere 
twee afgewezen werden door JOP. Dit levert in ieder 
geval een maandje vertraging op, maar de ver-

wachting is nog steeds dat wij voor de zomer kun-
nen inwerken en een plan van aanpak kunnen ma-
ken voor het nieuwe seizoen. 

 
De Immanuel-Het Kruispunt Trust is inmiddels op-
gesteld in Zuid-Afrika. In de volgende de Wegwijzer 
vindt u hierover een brief van Ds. Tony Masent. 
Verder zijn de Jaarcijfers van het College van Kerk-
rentmeesters behandeld en goedgekeurd in de Ker-
kenraad. Deze zullen volgende maand gelijktijdig 
met de cijfers van de Diaconie worden gepubliceerd. 

De cijfers zagen er goed uit en bij een positieve 
start van de actie Kerkbalans kunnen we het ko-
mende jaar weer met vrolijk tegemoet gaan. 
 
Op de kerkenraad zijn ook de wijzigingen van 
Kerk2025 besproken. De plannen zijn om het aantal 
classes Landelijk te verminderen naar 11, dus één 

per provincie. Boven iedere Classis komt dan een 

bovenplaatselijk predikant die o.a. de begeleiding 
van de lokale dominees en gemeentes gaat doen. 
Dit is wel een heel korte samenvatting, maar ko-
mende week komt dit in de Classis Edam-Zaandam 
en daarna zal ik u uitgebreider informeren. 
 
We zijn als u dit leest bezig met de uitvoering van 
de Musical ‘Op zoek naar Judas’ bezig (31 maart en 

1 april). Ook op de website en de facebook pagina 
is hier extra aandacht voor.  

Op de website kunt u meepraten (schrijven), vra-
gen stellen over het verhaal achter Judas. Ik hoop 
dat u van het eindresultaat geniet en wens u allen 

veel plezier. 
Teun van Zanten 
 
VANUIT HET CVK, TER INFORMATIE.  
 Op onze zes-wekelijkse vergaderingen worden lo-

pende zaken behandeld, zoals onderhoud van het 
kerkgebouw, de Voorhof, tuin en parkeerplaats en 
licht en geluid. Dit vereist permanente aandacht. 

Over het algemeen kunnen wij tevreden zijn over 
de staat waarin onze gebouwen verkeren. Wel ver-
wachten wij dít jaar enig schilderwerk en volgend 
jaar de renovatie van het parkeerterrein.  
 
Verder heeft de jaarlijkse Actie Kerkbalans onze 
aandacht. Ook dit vereist zorgvuldige voorbereiding 
en uitvoering. Dit alles wordt voornamelijk gedaan 

door onze penningmeester en het kerkelijk bureau. 

Met behulp van vrijwilligers die de enveloppen be-
zorgen is de actie succesvol. Door uw bijdrage kun-
nen wij onze gemeente financieel toekomstbesten-
dig te houden.  
 

 
 
Gelukkig heeft onze gemeente veel vrijwilligers die 
allerlei noodzakelijke werkzaamheden verrichten en 
waar wij als CvK altijd een beroep op kunnen doen. 
Samengevat, kerkrentmeesters hebben een ver-
antwoordelijke taak: Financiën, beheer, veiligheids-
beleid, archief, personeelsbeleid, geldwerving en 
Kerkbalans. 

Netty Lebbing, secr. CvK 
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JEUGD 
 

UIT DE KINDERNEVENDIENST 
 Deze 40dagentijd zijn wij met de kindernevendienst 

weer bezig met een project. In de kerk hangt een 

afbeelding met een opkomende zon en elke week 
komt er een zonnestraal bij die vertelt waar we de-
ze zondag over lezen. Met Pasen is deze klaar.  

 

 
 
Pasen het feest van het licht vandaar de opkomen-
de zon, elke week wordt het lichter. 
Zondag 9 april is de kinderdienst, wij hopen natuur-

lijk dat er dan veel kinderen zullen komen. De kin-
deren van Joebilo zijn als druk aan het oefenen voor 
deze dienst. 

Groetjes van de kindernevendienst! 
 
DE KNUTSELCLUB 
 Het is alweer de laatste week van de Knutselclub. 

De dagen worden al weer langer en het wordt lente. 
Tijd om andere dingen te gaan doen voor de kin-

deren en tijd om de leiding van de Knutselclub even 
rust te geven en ook wat anders te gaan doen. . 
 
Vlak voor Pasen  konden de kinderen net als andere 
jaren in de noord-zaal figuurzagen.  

 

 
 

Aan de knutselkant hebben we een kipje gemaakt 
van een lapje stof. Op de foto's ziet u hier een 
voorbeeld van.  

 

 
 
Op maandag 27 maart, onze laatste knutselavond, 
maken we eerst gezamenlijk een klein knutselwerk-
je en sluiten we af met het eten van patatjes. 

In september na de startzondag beginnen we weer. 
Aytin Goede, Anneke van Zanten, Bert de Boer,  
Fred Schutz en Ronald de Jongh 
 
 

GELOOFSBELIJDENIS 
 

ik geloof 
in de illusie van gerechtigheid 

waarin het voor de hele mensheid 
goed is om te leven 

en dat het onze taak is 
om aan zulk een droombeeld te werken 

 

ik geloof 
in gelijke rechten voor alle mensen 
in vrede en verantwoordelijkheid 

dit geloof is pas een geloven 
als het daad wordt 

en er nooit toe leiden zal 

aanspraak te maken 
op exclusiviteit 

 
ik geloof 

in de liefde die veel verdraagt 
in een open hand 

in de weg 

van mens tot mens 
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AGENDA VAN DE MAAND APRIL 
 

(m.u.v. de schoolvakanties) elke donderdag in de Voorhof: 
15.00 uur Joebilo (kinderen met muziekinstrument)  

   17.00 uur Joebilo (kinderen zonder muziekinstrument) 
   18.00 uur Sunflowers (=besloten groep) 
   19.15 uur Zingen uit het Nieuwe Liedboek 

 
Zondag 2 april  v.a. 14.00 uur Afterparty musical /Het Kruispunt 
Maandag 3 april   19.30 uur  Diaconie / Hannie Trenning 
Dinsdag 4 april   13.00 uur Cursus ouderlingen en pastoraal werkers / Het Kruispunt 

20.00 uur Kerkenraad / Het Kruispunt 

Donderdag 6 april  10.00 uur Oecumenische Leeskring / Het Kruispunt 
donderdag 6 april  20.00 uur Jeugdraad 

Vrijdag 7 april   10.00 uur Koffie met noten / Het Kruispunt 
_____________________________ 

Dinsdag 11 april   10.30 uur Paasbijeenkomst en lunch / Het Kruispunt 

Dinsdag 11 april   20.00 uur Bijbelkring  Judas / Het Kruispunt 
Donderdag 13 april  20.30 uur De Passion op groot scherm / Het Kruispunt 
_____________________________ 

Dinsdag 18 april   20.00 uur Leiding ok 12+ / Het Kruispunt 
Woensdag 19 april  10.00 uur Koffieochtend / Het Kruispunt 
Donderdag 20 april  09.45 uur Oecumenische leeskring ‘God is niet te vangen’ / Het Kruispunt 
      20.00 uur Werkgroep eredienst / Het Kruispunt  
_____________________________ 

Woensdag 26 april  10.00 uur Werkgroep bijeenkomst Nieuwe Buren / Het Kruispunt (tot 12.00 uur) 
17.00 uur Samen eten, ja gezellig / Het Kruispunt 

_____________________________ 
Zondag 30 april      ± 11.00 uur Feestelijke traktatie n.a.v. de verjaardag van Koning Willem-Alexander. 

14.00 uur Werkgroep Nieuwe Buren / Het Kruispunt 

Vrijdag 5 mei    10.00 uur Koffie met noten / Het Kruispunt 
Zaterdag 6 mei   10.30 uur Ontvangst Zuid-Afrikaanse predikanten 
 
 

AGENDA KERKDIENSTEN APRIL 
 
Zondag 2 april. 5e zondag 40dagentijd 

 Het Kruispunt. 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 
Ouderling H. Sijmons. Diaken J. Visscher. Organist A. Rietberg 
Koster R. de Jongh. Kinderoppas, Kindernevendienst. Zoldergroep 
Collecte voor: Steun aan jongeren in Zuid Afrika en de PG Landsmeer 

Geen Vesper 
 
Zondag 9 april. 6e zondag 40dagentijd. Palmpasen 
Dienst met de kinderen, m.m.v. leiding kindernevendienst en kinderkoor Joebilo 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling F. Doeven. Diaken J. de Jong. Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Kinderoppas en Kindernevendienst 

Collecte voor: Steun gehandicapten Myanmar en de PG Landsmeer 
 
 Het Kruispunt 17.00 uur. Gregoriaanse Vesper.  
 
STILLE WEEK 
Maandag 10 april 

 Het Kruispunt 19.30 uur. Vesper 

Organist P.J. Aartsen. Koster I. van Brenk 
 
Dinsdag 11 april 
 Het Kruispunt 19.30 uur. Vesper 

Organist A. Rietberg. Koster J. Rijswijk 
 

Woensdag 12 april 
 Het Kruispunt 19.30 uur. Vesper 

Organist A. Rietberg. Koster J. Rijswijk 
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AGENDA KERKDIENSTEN (vervolg van pag.11) 
 
Donderdag 13 april – Witte Donderdag 

Dienst van Schrift en Tafel 
 Het Kruispunt 19.30 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling W. Lebbing. Diaken G. Knibbe. Organist A. Rietberg 
Koster J. Rijswijk 
Collecte voor: ‘Eigen Diaconie’ en de PG Landsmeer 

 
Vrijdag 14 april – Goede Vrijdag 
M.m.v. het projectkoor bij het Passiegedeelte o.l.v. P.J. Aartsen 

 Het Kruispunt 19.30 uur.  
Ouderling Marian de Vries. Diaken J.M. Trenning. Organist A. Rietberg  
Koster A. Bakker 

 
Zaterdag 15 april – Paasnacht 
M.m.v. jongeren 

 Het Kruispunt 21.00 uur. 
Ouderling S. Mulder. Diaken J. Visscher. Organist A. Rietberg 
Koster I. van Brenk 

 
Zondag 16 april. Paasmorgen – Dienst van Schrift en Tafel 
09.50 uur: Paasliederen zingen 

Feestelijke dienst m.m.v. enkele instrumentalisten 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling E. Knibbe. Diaken J. de Jong. Organist P.J. Aartsen 
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en Kindernevendienst 
Collecte voor: Jeugdwerk JOP Paascollecte en de PG Landsmeer 

 
Zondag 23 april  
 Het Kruispunt 10.00 uur. Drs. P. Pronk uit Amsterdam 

Ouderling M. de Vries. Diaken G. Knibbe. Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Kinderoppas en Kindernevendienst 
Collecte voor: Nederlands Bijbelgenootschap en de PG Landsmeer 

 
Zondag 30 april 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. S. ten Heuw uit Kwadijk 

Ouderling H. Sijmons. Diaken J. Visscher. Organist ?  
Koster A. Bakker. Kinderoppas en Kindernevendienst 

Collecte voor: Steun aan jongeren in Zuid Afrika en PG Landsmeer 

 
Donderdag 4 mei – Herdenkingsbijeenkomst 
 Het Kruispunt 18.45 uur 

Gedachtenisviering 4 mei, m.m.v. Zang en Vriendschap,  
voorafgaand aan de algemene herdenking. 

 
Zondag 7 mei 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. A. Hoekstra uit Amsterdam 

Ouderling T. van Zanten. Diaken J.M. Trenning. Organist ?  
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en Kindernevendienst 

Collecte voor: Missionair Werk en Kerkgroei 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.  

Boven 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.B. 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, T: 4822478 

KERKELIJK BUREAU  
mw. J.H. van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, 
1121 HS Landsmeer, T: 4826128 
E: kerkelijkbureau@pglandsmeer.nl 
 
De volgende wegwijzer verschijntop 6 mei 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 24 april, 18.00u.  
E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de brievenbus 
bij een van de redactieleden.  
In juni verschijnt De Wegwijzer op de 3

e
.  

mailto:beheerder@pglandsmeer.nl
mailto:ds.herrianne.allewijn@pglandsmeer.nl
mailto:scriba@pglandsmeer.nl
mailto:cvk@pglandsmeer.nl
mailto:penningmeester@pglandsmeer.nl
mailto:diaconie@pglandsmeer.nl
mailto:kerkelijkbureau@pglandsmeer.nl
mailto:wegwijzer@pglandsmeer.nl

