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 OM TE BEGINNEN . . . 
 
OM TE BEGINNEN 
 Deel je leven…, met die woorden zijn we in de gemeente het nieuwe seizoen 

gestart in september van het afgelopen jaar. We zijn alweer halverwege dat 

jaar met dat thema. En met Pasen in de rug, zo merk ik, is er nog een nieuw 
licht geworpen op de betekenis van deze woorden.  
Deel je leven… Door Jezus is dat letterlijk in de praktijk gebracht. Hij deelde 
wat hij te geven had. Zelfs zijn eigen leven had hij ervoor over om anderen 
het leven mogelijk te maken.  
 

Begin mei, 4 en 5 mei, zijn de dagen van gedenken en herdenken van oorlog 
en bevrijding. In Nederland mogen we blij zijn dat de oorlogsjaren steeds lan-
ger achter ons liggen. Maar het blijft goed en nodig om telkens opnieuw stil te 
staan bij die jaren, waarin ons land bezet was. Juist om niet te vergeten hoe 
kostbaar vrijheid is en ook hoe duur die vrijheid bevochten is. Ja, door men-
sen die bereid waren om hun leven te delen en daarbij tot het uiterste te 
gaan. Niet omdat ze hun eigen leven niets waard vonden, of omdat ze als 

held herinnerd wilden worden. Maar omdat ze in een land wilden leven dat 
ruimte bood aan henzelf en aan allen die na hen kwamen. In die jaren van de 
oorlog was voor velen die deze weg gingen Jezus hun gids in dat land waar ze 
zelf de weg niet kenden. 
Gaan in zijn voetsporen bracht hen op een weg waarin zij deelden waarvan ze 
van tevoren niet hadden kunnen vermoeden dat ze zoveel te delen hadden… 
 

In onze dagen worden we opgeschrikt door mensen die hun leven geven om 
daarbij zoveel mogelijk anderen het leven te benemen. Daar wordt leven niet 
gedeeld, maar onmogelijk gemaakt. 

Leven delen, dat heeft te maken met ruimte geven aan elkaar. Verschillend 
mogen zijn. Voor elkaar instaan, als leven bedreigd wordt. Verhalen delen 
over wie je bent, wat je beweegt… 

Tot op de dag van vandaag worden verhalen doorverteld van mensen die de 
waarde hiervan juist in tijden van spanning en oorlog met hart en ziel hebben 
verdedigd. Er komen zelfs nog steeds nieuwe verhalen naar buiten, over jaren 
die al zo ver achter ons liggen. Ook verhalen van mensen, die het niet gelukt 
is om tot het uiterste te gaan, die keuzes maakten die zelfs –soms achteraf- 
verkeerd waren. Mensen, die volgende generaties belast hebben met wat zij 
hebben gedaan of nagelaten. 

Deel je leven… zo simpel is het niet. 
De woorden ‘deel je leven’ kunnen een zware lading krijgen op deze manier.  
 
Maar niet alle ‘delen van leven’ kent die zware invulling. In het licht van Pasen 
mogen we het leven vieren. Pijn en verdriet verdwijnen niet. Maar in de tuin 
van Pasen komt nieuw leven tot bloei… 
Op Paasmorgen zijn twee boeken uitgedeeld met onbeschreven bladzijden. De 

boeken gaan de gemeente rond en ieder wordt uitgenodigd, om iets aan het 

papier toe te vertrouwen, wat hij of zij wil delen met anderen. Zo ontstaat een 
uniek boek met verhalen die gedeeld mogen worden.  
 
Op weg naar Pinksteren: een goede Paastijd gewenst…. 

Ds. Herrianne Allewijn 
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND  
 

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. 

 
 

Zondag 14 mei, 4e zondag na Pasen: Cantate 
kleur: wit 
Openbaring 14, 1-7 
Johannes 16, 5-15 
 Het thema van deze zondag is: waar ga je heen? 

Elke dag opnieuw gaan we verschillende kanten op, 
om uiteindelijk weer terug te komen waar we ons 

thuis voelen. Hoe bepaal je waar je heen gaat? 
Hoeveel weet je over de plek waar je terecht komt? 
Waarom verlang je er op den duur vaak naar om 
weer ‘thuis’ te komen? 

 
 
 

Relaties 

 
Wat herken ik in de groep op de voorgrond? 

Mensen die blij zijn en elkaar omarmen? 
Mensen die elkaar steunen... staande houden? 

Dit beeld... de mens op de voorgrond... 

verbonden met de kerk... de gemeenschap... 
ervaar ik dit als een zuiver beeld? 

Is het voor mij een inspiratiebron...  
een plek 

waar ik gehoord en erkend word...  
ook als vrouw? 

 

Zondag 21 mei, 5e zondag na Pasen:  
Rogate, vraagt! 
kleur: wit 

Openbaringen 19,6-16 
Johannes 16, 23b-30 

 Het begint met een vraag… zo zouden we deze zon-
dag kunnen starten. Jezus leert zijn volgelingen wat 
de kracht is van een vraag. Mooi om daar bij stil te 
staan… Een vraag stellen is wezenlijk anders dan 
een stelling poneren of een mening uiten. Jezus is 
met zijn leerlingen in gesprek en wil hen materiaal 
in handen geven, waarmee zij verder kunnen als hij 

niet meer op dezelfde manier onder hen is… 
(H.A.) 

 
Donderdag 25 mei, Hemelvaart 
kleur: wit 
2 Koningen 2, 1-15 

Handelingen 1, 1-11 
 Gedurende veertig dagen is Jezus in het midden van 

de leerlingen verschenen. Daarom vieren wij op de 
veertigste dag van Pasen Hemelvaart. Deze viering 
wordt voorbereid door een aantal mensen van de 
vespergroep. 

 

Zondag 28 mei, 6e zondag na Pasen,  
Exaudi, hoort! 
kleur: wit 
Openbaringen 4, 2-11 
Johannes 15, 26 – 16, 4 
 Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze alles wat ze ge-

hoord hebben aan andere mensen kunnen vertellen. 

Zo komt iedereen te weten dat God van de mensen 
houdt. 

 
Zondag 4 juni, Pinksteren 
kleur: rood 

Openbaringen 22, 6-17 

Handelingen 2, 1-11 
Dienst van Schrift en Tafel 
 Deze morgen voluit feest. Vandaag vieren we het 

feest, waarin de Geest warmte, inspiratie, creativi-
teit, enthousiasme losmaakt. Dat doet iets met 
mensen: elkaar verstaan op een manier, die men-
sen, hoe verschillend ook, met elkaar verbindt… 

H.A. 
 
ZONDAGSLIED 
 7 mei lied 652 

14 mei lied 654 
21 mei lied 370 
28 mei lied 380 

4 juni lied 670 
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MEELEVEN 
 

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

ren versie van De Wegwijzer. 

De Redactie 

 

Wilt u dat de redactie een officieel bericht van 

een familiegebeuren plaatst (trouwen, geboor-
te, etc.)?  
Lever dit dan in bij een van de redactieleden. .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Grootmoeder 

 

Ik zie haar nog zo voor mij staan 
van moeders kant was zij mijn oma 

 
de hoge trekbel 

de deur die zwaaiend openging 
en daar in een wolk van welkom 

zij 
 

in de kamer stond haar stoel 

beeldhouwkrullen in hout gekerfd rondom 
altijd zat zij in diezelfde stoel 
met naast haar de kanariepiet 

die vrolijk feestelijke slingers zong 
 

bij oma eten was een ritueel 
haar soep kon niemand evenaren 

het was mijn toversoep 

er dreven raadseltekens in 
zigzag 

die zij in alle rust mij ging verklaren 
 

en ik die nog niet lezen kon 

leerde van A tot en met Z 
de wondere wereld van het alfabet 

 
 

Oeke Kruythof (oeke.kruythof@ziggo.nl). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE  
 

UIT HET GRUTTOLAANTJE 
 Het voorjaar is aangebroken, met al zijn wisselingen 

in het weer. Het verlangen naar de zomer wordt 
gewekt. Een voorproefje daarvan krijgen we af en 

toe op een bijzondere dag. Het smaakt naar meer 
en het is goed om daaraan vast te houden op het 
moment dat er ineens hagelstenen uit de lucht ko-
men vallen… Zo kun je heel wat bespiegelingen 

hebben over het weer. 
Intussen is de vakantie aangebroken. En op woens-
dag 26 april was de eerste ochtend van de vakan-

tiebijbelschool. Dat was een succes. De kinderen 
hebben geluisterd, gekeken naar het verhaal van 
Jona en daarna lekker geknutseld, getekend, ge-
zongen… Ze vonden het allemaal erg leuk. 
Na deze vakantie beginnen de examens voor een 
aantal scholieren, ook uit onze gemeente. Nog een 

paar weken hard werken, en dan afwachten… 
 
Op zaterdag 6 mei zal in Het Kruispunt de ont-
vangst zijn van 5 predikanten uit Zuid-Afrika.  

Het is heel wat moeilijker geworden voor hen om 
de reis naar Nederland te organiseren, zo bleek. 
Het verkrijgen van een visum is een hele opgave 
geworden, en door de devaluatie van de Zuid-

Afrikaanse munt is het reizen naar Nederland erg 
duur geworden. De stichting Zebra ondersteunt de-
ze predikanten bij de betaling van de reis en het 
verblijf in Nederland.  

Na de ontvangst in Het Kruispunt zal de groep 
Zuid-Afrikanen en Nederlandse collega’s de ten-
toonstelling ‘Goede Hoop’ bezoeken in het Rijksmu-

seum. Daarna reist een ieder af naar de gemeente, 
waar de uitwisseling zal plaatsvinden. En na tien 
dagen ontmoet de groep elkaar opnieuw rondom 
studiedagen in het klooster in Huissen. Zelf zal ik 
daar ook aan deelnemen.  
De studiedagen worden geleid door een hoogleraar 

van de universiteit van Stellenbosch. Hij is momen-
teel in Nederland voor eigen studiedoeleinden, 
maar was bereid deze dagen te leiden. 
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Terugkijkend: wat hebben we bijzondere vieringen 
gehad rondom Pasen. De kinderdienst, op Palmpa-
sen, de vespers, de verschillende andere vieringen, 
waaraan velen hebben voorbereid door het maken 

van de liturgie, de muzikale invulling door jong en 

ouder, de lezingen, de mooie ‘doopwatermuur’, de 
bloemstukken en de plantjes om uit te delen…  
Heel veel dank!  
 

 
 

Naar de komende tijd toe kijkend: we gaan richting 

Pinksteren. Een late Pinksteren dit jaar: pas in de 
maand juni. Mogen we deze dagen gaandeweg het 
Paaslicht met ons, in ons meedragen, en zo voor 
elkaar een Licht in de wereld zijn… 

Ds. Herrianne Allewijn 
 
DEEL JE LEVEN IN BOEKEN 

 Vanaf Pasen gaat er een boek door de gemeente, 
dat wordt doorgegeven van het ene gemeentelid 
aan een volgend gemeentelid. Een boek met onbe-
schreven bladzijden. Het is de bedoeling dat die 
bladzijden gevuld gaan worden door u, door jou. 
Gevuld met verhalen, die u wilt delen. Met een te-
kening of iets anders. U mag uw eigen creativiteit 

gebruiken. Maar u mag ook een lied, een tekst of 
wat dan ook toevoegen, die voor u betekenis heeft.  

Voorin het boek staat een handleiding, zodat u kunt 
zien wat de bedoeling is. Maar een vrije invulling 
kan ook. Hoe dan ook, het zal een uniek en bijzon-
der boek worden, dat iets vertelt over de mensen 

die in deze tijd bij de kerk van Landsmeer betrok-
ken zijn. Een boek, waarin verschillende generaties 
vertegenwoordigd zijn.  
Om de doorstroming goed te laten verlopen, is het 
gewenst om het boek niet langer dan een week te 
houden, en het na die week, gevuld met uw bijdra-
ge, weer door te geven. Er zijn twee boeken in om-

loop. 

 
 
Graag een vermelding waar het boek is, via deelje-
leven@pglandsmeer.com 
Kunt u niemand vinden om het boek aan door te 

geven? Dan kunt u het overhandigen aan  

Flora Doeven en Ds. Herrianne Allewijn 
 
KOFFIE MET NOTEN 
Vrijdag 5 mei 10-11 uur 
 Een ochtend samen aan de tafel. Je verdiepen in 

een lied. Wat staat er? Wat wil de tekst zeggen? In 
welke tijd is het geschreven? Wat zegt het ons nu?  

Wat is de melodie?  
We drinken een kopje koffie, we wisselen uit, we 
zingen samen.. En we leren van elkaar! 
Aanmelden hoeft niet. U kunt zo binnenlopen en 
meedoen of luisteren. Er is in elk geval koffie. 

 

OPEN DEUR 
 Nog eenmaal voor de grote vakantie komen we bij 

elkaar rondom een gespreksthema van het blad 

Open Deur en wel op donderdag 11 mei, 20.15 
uur. Een open avond, waarin we elkaar in huiselijke 
kring ontmoeten en van gedachten wisselen. Ieder-
een die belangstelling heeft: van harte welkom.  

Graag even aanmelden, bij Ds. Herrianne Allewijn 
(in verband met de koffie, etc.) of bij Christa Hart. 

Ds. Herrianne Allewijn 
 

 
 
PRACHTIGE OPMAAT NAAR PASEN 
Geschreven voor Het Kompas. Helaas niet geplaatst. 
 Na de geslaagde musicalprimeur ‘Ruth’ twee jaar 

geleden bracht de PGLandsmeer op vrijdag 31 
maart en zaterdag 1 april in Het Kruispunt de musi-

cal ‘Op zoek naar Judas’ voor het voetlicht. Dit ge-
beurde onder regie van Michiel Slik, Gera Knibbe en 
Flora Doeven. Een veertigtal mannen, vrouwen en 
kinderen waaronder een 25 tal spelers en mede-

mailto:deeljeleven@pglandsmeer.com
mailto:deeljeleven@pglandsmeer.com
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werkers achter de schermen brachten een eigentijds 
modern stuk waarbij Judas niet werd afgeschilderd 
als de verrader, die de Judaskus gaf, maar werd 
neergezet als een jongen en man met problemen, 

vragen, gedragingen die anno 2017 heel eigentijds 

en herkenbaar zijn. Het uit 25 personen bestaande 
koor o.l.v. Pieter-Jan Aartsen zorgde voor een bij-
zondere vocale, muzikale ondersteuning. De naam 
van bijbelfiguur Judas, die Jezus uitleverde aan de 
Romeinen, heeft geen positieve klank. “Als we Ju-
das zo hadden weggezet in de musical zouden veel 
mensen weggebleven zijn” gaf de spreekster die de 

musical ‘Op weg naar Judas’ introduceerde bij het 
publiek, dat massaal was toegestroomd om met de 
cast op zoek naar de moderne Judas te gaan, aan.  
 

 
 

Interessant gegeven is het feit dat spelers van di-
verse gezindten: protestants, katholiek, doopsge-
zind een rol in de musical speelden. 
De tekst ‘Als plotseling de tijd in ijs bevriest’ de 

tekst, die in een ‘visual’ op de wand verscheen, 

bracht de toeschouwer en luisteraar thuis bij Simon 
(Teun van Zanten) en Hanna (Christa Hart) de ou-
ders van Judas (Tom en Dirk Goede) die van twee 
agenten de doodstijding van hun zoon kregen.  
De musical geeft een terugblik op het leven van de 
jonge en volwassen Judas, vooral gezien vanuit de 
moeder, die overigens een sterke rol in de musical 

speelde, net zoals de andere spelers, die met passie 
en overgave hun rol invulden.  Jong talent in de 
persoon van rappende Romeinse soldaten en da-
tende jongeren gaf de musical jeugdig elan.  
Klaas Jan Hammer zorgde voor prachtige filmbeel-
den van woestijnen, het huis van Kajafas, Golgotha, 

de herberg e.a.  
Het verraad van Petrus, die tot driemaal toe ont-
kende Jezus te kennen en die met Judas vanwege 

het feit dat Judas helemaal voor Jezus ging, een 
haat-liefdeverhouding had, plaatste het aanbrengen 
van Jezus door Judas in een ander daglicht. Enige 
Bijbelkennis om de zoektocht naar Judas te kunnen 

plaatsen was wel gewenst. Judas in een modern 
jasje viel goed bij het publiek dat met het slotlied 
uit Bachs Mattheus Passion al enigszins op weg naar 
Pasen geholpen werd. 

Tiny Kuiper 
 

 

 INGEZONDEN 
 

NL-PLEIN WATERLAND 
 ‘Ik wil graag goede zinnen leren maken,” zei Mical 

Fessaye tegen Mieske Slik, vrijwilligster voor de 
Nieuwe Buren. Samen zitten ze in de bibliotheek 

van Landsmeer.  
 

 
 

Rita Postma, coördinator van NL plein Waterland 
zegt er het volgende over: "In Landsmeer komen 
vijf mensen wekelijks naar de taalhulp. Dat is nog 
te weinig, want we kunnen veel meer mensen hel-

pen." De bibliotheek heeft de gratis taalhulp opge-
zet in Landsmeer, Edam, Volendam, Beemster en 
Purmerend. Het NL plein Purmerend is het grootst. 
Daar draaien wekelijks 22 groepen van gemiddeld 8 
personen. Het NL plein is niet alleen voor nieuwe 
Nederlanders. Ook autochtone Nederlanders die 
moeite hebben met lezen en schrijven, zijn wel-

kom. "Lezen is vrijheid Je wordt een stuk onafhan-

kelijker als je kunt lezen,” benadrukt Rita. Zelf is ze 
als taalvrijwilligster bij de bibliotheek begonnen en 
sinds november 2016 in dienst als coördinator van 
het NL plein in Landsmeer, Volendam en Edam.  

Rita probeert nieuwe Nederlanders te bereiken via 
het wekelijkse spreekuur van Vluchtelingenwerk in 
de bibliotheek. Of via de vrijwilligersorganisatie 
Nieuwe Buren van de kerk. "Wij zorgen ervoor, dat 
iedereen zich bij ons veilig voelt, dat mensen bij 
ons fouten kunnen maken, zonder dat ze worden 
uitgelachen. En bovendien moet het een gezellig 

samenzijn zijn.” 
Voor de formulierenbrigade, mensen, die kunnen 
helpen met allerlei ingewikkelde brieven en formu-
lieren e.d., maar ook voor de taalbegeleiding zoekt 
Rita Postma nog vrijwilligers. Mocht u zich hiervoor 
geroepen voelen, dan kunt u zich melden op het 
mobiele nummer van Rita 06-20329430.  

Ondertussen zijn Mical en Mieske samen hardop 
aan het lezen, want oh de uitspraak van het Neder-
lands is zo lastig, als je uit Eritrea komt. Neder-

lands is sowieso een bijzonder ingewikkelde taal. 
Mical wil ook graag goed leren schrijven. 
Gewoon veel blijven oefenen, zegt Mieske. En thuis 

ook zoveel mogelijk Nederlands proberen te spre-
ken, want het is natuurlijk zo vanzelfsprekend thuis 
je eigen taal te hanteren. 
Mical, die inmiddels de Nederlandse nationaliteit 
heeft, heeft een echtgenoot en 3 kinderen. Samen 
met hen moet dit wel lukken. 

Bron: Noordhollands Dagblad 
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Mical en haar gezin, na de naturalisering op het 
Gemeentehuis. 
 

VRIJHEID OM TE ZEGGEN WAT JE DENKT EN GE-
LOOFT - De vrijheid van meningsuiting is een kostbaar 

democratisch uitgangspunt in onze samenleving. In de-
ze maand van herdenken en vrijheid vieren licht dat 
nadrukkelijk op. 
 Open discussie is goed en belangrijk, de vrijheid 

van meningsuiting is een kostbaar democratisch 
uitgangspunt in onze samenleving. De grenzen van 
vrijheid van meningsuiting worden aangegeven door 

het principe van mensenrechten: recht willen doen 
aan de ander, hoe zij of hij is.  

 

 

 
Wanneer het recht op vrije meningsuiting een los-
staande werkelijkheid wordt, gaat het voorbij aan 
andere waarden, zoals respect voor medemensen. 
Wanneer vrijheid op die manier wordt opgeëist en 

gebruikt, wordt de samenleving onleefbaar en drij-
ven we elkaar steeds verder in het nauw, vermoor-
den we elkaar geestelijk. Het recht op vrije me-
ningsuiting verwordt dan tot het recht op ongelegi-
timeerde belediging en minachting. Die vrijheid uit 
zich dan in minachting en neerbuigend taalgebruik 

naar de mensen die zich baseren op de grondwet 
van onze democratie. Elke vrijheid kent grenzen, 
ook de vrijheid van meningsuiting. Daarom is het 
belangrijk dat we als inwoners van Nederland en ie-
der vanuit het eigen levensovertuiging en geloof, 
alert willen zijn op het spreken over elkaar thuis, op 
straat, op het werk en op school. 

 
In een samenleving waarin mensen alleen maar 
zeggen wat ze denken horen kinderen aan de ont-
bijttafel, op straat en via de media dat ook, taalge-
bruik wat ze overnemen en vervolgens op straat 
verkondigen. Het is belangrijk om kinderen te leren 

dat het niet gewoon en normaal is om alles zomaar 
alles te zeggen. Dat ze leren herkennen waarmee 
ze mensen beledigen, minachten en negatief over 
anderen spreken. Wanneer kinderen niet merken 

dat volwassenen zich soms een beetje inhouden, 

zullen zij dit ook niet leren. Het gaat er om dat je 
de ander net zo behandelt zoals je zelf graag be-
handeld wilt worden. Dat is een centrale regel van-
uit het Humanisme, Boeddhisme en vanuit het ge-
loof in die ene God.  
 
Jongeren groeien op in kleurrijk Nederland. Hier kan 

een jongere het normaal vinden zijn moslimvriend 
uit te nodigen voor het Hindoestaanse Lichtjesfeest, 
zodat ze samen lichtjes aan kunnen steken voor alle 
mensen. En dan willen hij en zij ook wel eens een 
islamitisch, joods of christelijk feest meemaken. 
-  Dat is steeds meer gewoon en normaal in onze 

democratische samenleving: een leefbare samen-
leving voor iedereen die in Nederland woont, on-
geacht huidskleur, nationaliteit, culturele, reli-

gieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.  
- We zijn knettergek wanneer we dat afbreken. Dat 

geven we toch nooit uit handen?! 
 

Een oude levenswijsheid vertelt: 
 
Uiteindelijk gaat het er niet om 
wat wij van elkaar weten, 
maar het gaat er wel om 
wat wij voor elkaar betekenen.  

Corry Nicolay is  

PKN predikant kleurrijke communicatie. 
(corrynicolay@hetnet.nl  www.kleurrijkgeloven.nl 
 
DANSEN VOOR ONZE WERELD! 
 Ik wil u van harte uitnodigen om met ons mee te 

dansen! Het betreft meditatieve dans. Wij dansen 

eenvoudige kringdansen op veelzijdige muziek on-

der leiding van Geartrude Brouwer, dansdocente 
Sacred Dance. Daarbij laten wij ons inspireren door 
actuele thema’s. 
De eerst volgende keer is op zondag 14 mei met als 
thema: ‘initiatief nemen’ en op 11 juni: ‘plezier 
maken’. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens 

meedoen! 
 

 
 
Plaats: de Landsmeerse Vermaning, Den Ilp 3. 
Tijd: zondag 14 mei en 11 juni van 14.30–16.00 u. 
Inloop vanaf 14.00 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage.  
Informatie en opgeven bij Marja Wijntje,  
T: 020-4820204, E: m.wijntje@hotmail.com.  

Internet: sacraledans.blogspot 

 

http://www.kleurrijkgeloven.nl/
mailto:m.wijntje@hotmail.com
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DIACONIE EN FINANCIEN  
 

BIJ DE COLLECTEN 
7 mei: Missionair Werk en Kerkgroei 
 In maart 2013 heropende de burgerlĳke gemeente 

Zwijndrecht Het Badhuis, een gezamenlĳk 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.  

 
14 mei: Stichting De Regenboog 
 In de anonieme stad zijn eenzaamheid en armoede 

dringende thema’s. In Amsterdam leven zo’n zeven-
tigduizend eenzame mensen. Ruim elfduizend inwo-
ners van de stad hebben financiële problemen. Ste-

delingen met sociale problemen, dak- en thuislozen, 
verslaafden en mensen met psychiatrische proble-
men. De Regenboog Groep bekommert zich om deze 
mensen. 

 

21 mei: Stichting Care for Children 
 De stichting Care for Children stelt zich ten doel 

kinderen in Myanmar (Birma) die onder zeer moei-
lijke omstandigheden opgroeien, te ondersteunen 
in hun levensonderhoud, huisvesting, scholing en 
beroepsopleiding. Hierbij gaat het met name om 
een meisjes- en een jongensweeshuis in het mid-

den van Birma. De kinderen (50 meisjes en 40  

28 mei: Roosevelthuis 
Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van de Pro-
testantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). 

PSDV wil er vanuit de christelijke visie aan bijdra-
gen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. 
Daarom bieden wij in samenwerking met en steun 

van de Protestantse Kerk vakantiemogelijkheden 
aan voor mensen voor wie het door ziekte, beper-
king of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op va-
kantie te gaan. Hetvakantiebureau.nl van PSDV or-
ganiseert vakanties, waarin de ontmoeting en de 
gezelligheid centraal en waarin zo nodig zorg en be-
geleiding wordt verleend. Een ieder die zich thuis 
voelt in de sfeer, waarin de vakanties worden ge-

houden, is welkom. Dit geldt voor u als vakantie-
gast of voor u als vrijwilliger! De vakanties zijn mo-
gelijk door de inzet van ruim 1.500 vrijwillige me-
dewerkers. Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit 
van het samenwerkingsverband: Groepshotels.com. 
Hierin werken samen; F.D. Roosevelthuis in Doorn, 

De Werelt in Lunteren, De Heerenhof in Mechelen, 
Dennenheul in Ermelo (L) en IJsselvliedt in Wezep.  

 
4 juni: Zending 

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken 
geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste 
werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per 
jaar een voorganger langs in de kleine geloofsge-
meenschappen. De lekenleiders hebben echter be-
perkte kennis van de Bijbel en van theologie.  

Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij 
trainingen op het gebied van Bijbelkennis en ge-
meenteopbouw. Hierdoor kunnen zij hun diensten be-
ter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun 
taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan 
in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de leiders, 
maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang be-

geleiding. Op veel plekken kampt de bevolking met 

armoede, conflicten en migratie. Daarom leert 
Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen 
voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. De 
gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door de-
ze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig ge-
meenten trainingen geven. Een tweedaagse Bijbel-
studie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6,= per per-
soon. De collecte van vandaag is bestemd voor 
Teyocoyani en andere zendingsprojecten van Kerk in 

Actie wereldwijd. 
 
DAGJE UIT MET DE DIACONIE 
 In de vorige Wegwijzer stond het al vermeld, we 

gaan weer een dag op stap met u. 
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Deze keer zal de tocht ons brengen via 
Hoorn/Enkhuizen over de dijk richting Luttelgeest.  
Daar staat de koffie klaar en hebben we een mooie 
rondwandeling in de tropische tuinen. Na de wande-

ling (heel goed te doen voor onze ouderen) zal de 
lunch voor ons klaarstaan. Na de lunch rijden we 

richting Ossenzijl waar een rondvaart over de Weer-
ribben op ons wacht. We rijden daarna weer naar 
Landsmeer terug.  
De datum is 20 juni a.s. Vertrek Het Kruispunt 
08.30 uur, verwachtte terugkomst 18.00 uur bij 
Het Kruispunt. De kosten € 35,00 per persoon.  
U kunt zich al opgeven bij Hannie Trenning, T: 
4824112 of op het bord in de hal van de Voorhof. 

Wij hopen op een prachtige dag. 
De Diaconie 

 
PAASMORGEN MET LUNCH 
 Dinsdag 11 april jl. spannend voor de Diaconie. 

Er was voor het eerst een Paasviering met lunch 
georganiseerd. Maar wat een opkomst in totaal 

schoven 56 personen aan. Een zeer geslaagde och-
tend met zeker een vervolg. Ieder ging voldaan 
richting huis. Hartelijk dank voor uw komst! 

De Diaconie   

 
 
COLLECTEOPBRENGST DIACONIE 
 05-03: 40dagentijd Rudolphstichting      € 130,34 

Aangevuld tot € 200,00 
12-03: 40dagentijd Voorjaarszending      € 139,66 

Aangevuld tot € 200,00 
19-03: Noodhulp Afrika         € 375,85 

Aangevuld tot  € 2.000,00 
26-03: 40dagentijd Pauluskerk (R.dam)    € 114,02 

Aangevuld tot  € 200,00 

02-04: 40dagentijd Vrygrond Z.-Afrika      € 140,15 
Aangevuld tot € 200,00 

Met vriendelijke groet, 
Kees de Gooijer 
c.gooijer5@upcmail.nl / M: 06-38511751 

 
NADIRKONYEN – 

 Op zondag 26 februari is er gecollecteerd voor het 
straatkinderencentrum Nadirkonyen, een rehabilita-
tiecentrum in het noorden van Kenia.  
Ik ben 3 keer voor een lange periode op het cen-
trum geweest, om muzieklessen te geven aan de 
straatkinderen. Ik ben de kerk dankbaar dat er dit 

jaar weer is gecollecteerd voor het project, zodat de 
kinderen die ik persoonlijk ken, naar school kunnen 
blijven gaan. Afgelopen jaar bestond het straatkin-
derencentrum 25 jaar. Het project begon in 1991 
met 25 kinderen die onderdak kregen in een biblio-

theek. Inmiddels is het centrum met hulp van eerst 
‘Mensen in Nood’ en later ‘Terre des Hommes’ uit-
gegroeid tot een professioneel kindercentrum dat 
straatkinderen geholpen heeft van basisonderwijs 

tot aan een universitair diploma. De kinderen zijn 

van geen hoop naar een briljante toekomst gegaan 
en kunnen zo een bijdrage leveren aan de ontwik-
keling van hun eigen regio. Helaas is Terre de 
Hommes in 2016 gestopt als hoofdsponsor van het 
project, omdat zij zich op andere doelgroepen wil-
den gaan richten. Dit is een aderlating voor het cen-
trum, omdat er inmiddels kinderen op de middelba-

re school zitten en op colleges en universiteiten, 
wat veel geld kost in vergelijking met het basison-
derwijs. Met behulp van kleinere sponsoren pro-
beert het centrum alsnog zo veel mogelijk veelbelo-
vende kinderen onderwijs te laten volgen. Lodwar, 
het stadje waar het straatkinderencentrum staat, is 

de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het aantal per-
manente woningen neemt snel toe, maar de over-
heidsvoorzieningen blijven daarbij achter, waardoor 

bijvoorbeeld de stroom dagelijks voor langere tijd 
uitvalt. Het gevolg is dat niet alleen verlichting en 
computers het niet doen, maar ook de elektrische 
waterpomp.  

 

 
 
In de tijd dat ik in Lodwar verbleef was het altijd 
spannend wanneer deze het weer zou doen, omdat 
het gebrek aan schoon drinkwater in het woestijn-
klimaat van Lodwar al snel gevaarlijk kan zijn. 
Naast de problemen in de stroomvoorziening is er 

begin dit jaar een weken lange artsenstaking ge-
weest. Er waren alleen medische studenten aanwe-
zig in het ziekenhuis. Door het gebrek aan deskun-
dig medisch personeel zijn er familieleden van me-
dewerkers van het kinderencentrum overleden in 
het ziekenhuis. Tot slot kan er in Kenia nog een 

grote slag worden geslagen in de verbetering van 

het onderwijs. De kinderen volgen onderwijs in gro-
te klassen van 50-100 leerlingen. Het is voor de 
kinderen moeilijk om aan de hoge eisen die worden 
gesteld te voldoen. Het centrum helpt de kinderen 
die in de vakanties terugkomen, door bijlessen aan 
te bieden en de kinderen de ruimte te geven om in 

meer rust te studeren. In de omgeving van Lodwar 
zijn inmiddels veel hulporganisaties actief voor de 
vluchtelingen die vanwege oorlogsgeweld in omlig-
gende landen richting deze regio trekken, zoals 
mensen uit Zuid Soedan en Somalië. Kakuma, het 
één na grootste vluchtelingenkamp van Kenia, is 

mailto:c.gooijer5@upcmail.nl
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één van de dichtstbijzijnde grote plaatsen. Door de 
broodnodige hulp en aandacht voor de vluchtelingen 
heeft de lokale bevolking het gevoel vergeten te 
worden, wat zorgt voor spanning. Het investeren in 

de ontwikkeling van de lokale bevolking kan bijdra-

gen aan meer rust in de regio. Ik wil iedereen nog-
maals hartelijk bedanken voor de steun aan het 
straatkinderenproject!  

Meer informatie over het project is te vinden op 
www.nadirkonyen.nl. Op deze website is er ook een 
mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief, 
zodat je vier keer per jaar op de hoogte wordt ge-

houden van de ontwikkelingen in het straatkinde-

renproject.  
Iris de Vries 
 

 
 

KERKENRAAD 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 Op 20 en 21 april is de Generale Synode bijeenge-
weest. Deze heeft in het teken gestaan van be-
stuurlijke vernieuwing. De classicale vergaderingen 
zijn al druk bezig (geweest) met de consideraties 
die betrekking hebben op Kerk 2025. Het zal u niet 
zijn ontgaan: We zitten als kerk momenteel in een 
reorganisatieproces. Dat houdt ons nog wel even 

bezig. Maar het gaat om de geestelijke vernieuwing 
van de kerk: Back to basics, terug naar de Bron van 

ons geloof en ons kerk-zijn. Het is goed om dit 
voortdurend duidelijk te communiceren, ook in de 
classis, de kerkenraden en de gemeenten. 
 

Verder heeft u misschien al gelezen over de mobili-
teit van de predikanten. In de media is vooral gefo-
cust op de ’12 jaar termijn’, maar het gaat niet om 
mobiliteitsdwang, het gaat er niet om dat een ge-
meente na 12 jaar zomaar van een predikant af 
kan of over de houdbaarheidsdatum van een predi-
kant. Feit is wel dat de mobiliteit van predikanten 

binnen de Protestantse Kerk stagneert. Dat heeft 
allerlei oorzaken (parttime plekken, werkende part-
ner, belang van kinderen, eventueel eigen huis, 
geen andere werkkring kunnen vinden etc.). Mobili-
teit hoort bij het predikantschap, zo wordt gesteld 
door de Synode. De nieuwe regelingen willen een 

cultuur van mobiliteit bevorderen, niet (van boven-

af) afdwingen. Hierdoor krijgen én gemeenten én 
predikanten – zo is althans de bedoeling – meer 
ruimte om zich te ontwikkelen. Komende maanden 
gaat de Classis o.a. over de mobiliteit en over de 
bestuurlijkheid praten en daarna komt het weer in 
tweede lezing bij de Synode. De volgende onder-

werpen, met name betrekking op de plaatselijke 
gemeente, komen dan aan de orde. Het gaat om 
(vormen van) lidmaatschap van de gemeente en 
registratie, om de verkiezingsregeling voor ambts-
dragers, om taak en samenstelling van de kerken-
raad, en om de Colleges van Diakenen en van 
Kerkrentmeesters. Op elk van de genoemde gebie-

den is besloten tot aanzienlijke vereenvoudiging. 
Na de komende Synodevergadering, dan voor het 
eerst in het Nieuw Hydepark in Doorn, op 22 sep-

tember kunnen we u hier nader over informeren. 
De kerkenraad bespreekt deze onderwerpen na-
tuurlijk ook en zal indien nodig opmerkingen of 
aanvullingen voor die vergadering aanrijken aan de 

Synode (via de Classis). 
 

 

 

Binnen onze gemeente gebeurt natuurlijk ook veel. 
Afgelopen kerkenraad zijn de jaarcijfers van de Di-
aconie besproken en goedgekeurd.  
 
We willen de penningmeester, Kees de Gooijer, 
hartelijk danken voor zijn werk. 
 

Komende vergadering gaan we de Startzondag al-
weer bespreken. Voor de zomer komt de kerken-

raad nog twee maal bij elkaar, in mei en in juli.  
Teun van Zanten 
 
IMMANUEL-HET KRUISPUNT TRUST 
 Hallo Teun, 

Ek hoop en glo dat dit nog wel gaan met jou en jou 
gesin. 
 

 
 
Daar is n Afrikaanse gesegde wat soos volg lui: 

"Liewer laat as nooit". Hiermee maak ek nederig - 
om vele redes - verskoning.  
Weereens, die doel van die TRUST is om finansiele 
hulp aan minderbevoorregte leerders te verleen. Die 
leerders mag kinders of volwassenes wees vir wie 
enige verdere studies byna onbekostigbaar is. Daar 
is byvoorbeeld enkelouer-gesinne en/of kinders wie 

in pleegsorg is wat maar n sukkelende bestaan 
voer. Vele van ons lidmate kan nie lenings by Han-

delsbanke bekostig nie, en Beursfondse se kriteria 
sluit in vele gevalle die minderbevoorregte leerder 
uit. 
Deur hierdie trust wil ons graag aan vele potensiele 
leerders n regmatige geleentheid gee om sukses in 

die lewe te kan behaal.  Enige insameling vanuit 
Kruispunt-gemeente moet uit vrye wil en deur die 
meewerking van die Heilige Gees geskied. 
Seenwense vir Paasfees!  
Groete aan alle bekendes. 

Ds. Tony Masent 

 
 

http://www.nadirkonyen.nl/


 10 

JEUGD 
 

KINDERNEVENDIENST 
 De afgelopen tijd hebben we met de kinderneven-

dienst het 40-dagen project gehad met op 9 april de 

kinderdienst. 
Een hele leuke dienst met het thema ‘Kom tevoor-
schijn’ Carmen en Wilma hebben deze dienst samen 
met Herrianne voorbereid. Het was een hele leuke 
dienst waarin de jongste kinderen voor de dienst 
verstopt zaten en de oudere kinderen tevoorschijn 

kwamen met foto’s. Carmen en Wilma, dank jullie 
wel voor al jullie tijd die jullie in deze super leuke 
dienst hebben gestoken. 
 
De komende tijd gaan we toewerken naar het af-
scheid van de kinderen van groep 8. Dit jaar gaan 
er 2 kinderen naar de middelbare school Lotan en 

Stijn. Samen gaan we de sluitingszondag voorbe-
reiden waarin zij centraal zullen staan. Ons kinder-
nevendienst team bestaat uit mensen die dit al heel 
erg lang doen (tot wel 28 jaar) en willen er eigenlijk 

wel heel graag even tussen uit. Daarom zijn wij op 
zoek naar mensen die ons team willen komen ver-

sterken. 
 
Wat doen we? We vergaderen 5 keer per jaar, heb-
ben 2 kinderdiensten en een sluitingszondag en op 
zondag gaan we met de kinderen naar boven zodat 
ze een eigen verhaal kunnen horen en daar een 
verwerking bij maken. Dat kan zijn knutselen, een 

spelletje, iets opzoeken op de tablet. Kind op zon-
dag geeft hiervoor handreikingen. Dus als je / u dit 
leest en denkt dat wil ik ook wel laat het dan even 
weten aan Saskia. 

Groetjes, de Kindernevendienstleiding. 
 
VANUIT DE JEUGDRAAD 

 Zoals u wellicht weet zijn wij op zoek naar een 

jeugdwerker, naar aanleiding van de eerste vacatu-
re is niets uit gekomen en we zijn nog steeds druk 
bezig. De afgelopen tijd heeft de musical veel tijd 
gevraagd en vanaf nu gaan we ons richten op de 
startzondag. We hebben al ideeën te over en hopen 

u dan ook allemaal te begroeten. 
Nicole heeft aangegeven te stoppen als voorzitter 
van Interjel en daarvoor in de plaats is Donovan 
gekomen. Donovan zal samen met Bart namens In-
terjel in de jeugdraad komen. 
De knutselclub is vlak voor Pasen gestopt. Er is 
weer veel geknutseld en gezaagd en als afsluiting 

hebben de kinderen lekker patatjes gegeten met el-
kaar en met de leiding. 
Namens de jeugdraad willen we de leiding weer 
heel erg bedanken voor alle gezellige maandag-
avonden en alle energie die er weer in is gestoken. 

TOP! 
Ook ‘Hoor eens even’ is weer gestopt. In het begin 

van het kerkelijk jaar heeft Herrianne het gehad 

over de reformatie en zijn we met een groep naar de 
film Storm geweest. De laatste keren hebben in het 
teken gestaan van de paasnachtdienst. 
Het gaat weer een spannende tijd worden want een 
grote groep jongeren uit onze gemeente gaan eind-
examen doen. De jeugdouderlingen gaan alle ge-
slaagden langs om een  bloemetje te geven. We 

denken dat we iedereen die examen doet in beeld 
hebben maar mocht u iemand weten die middelba-

re schoolexamen doet, laat het dan maar weten 
aan Flora en Saskia dan kunnen we niemand verge-

ten 

 
Voor iedereen die examen doet, heel veel succes! 
Groetjes, Flora en Saskia 

 

 
 
LEKKER GAAF 
 Meestal zie je wel aan de buitenkant wanneer ie-

mand heel erg blij is, het kan er vanaf stralen.  
Anders is dit met zorgen en verdriet. Soms zie je het 
aan elkaar, maar even vaak is het uiterlijk maar 
schijn en wordt er veel verborgen. Je wilt niet steeds 

met een zorgelijk gezicht rondlopen. Het kan ver-
ademend zijn wanneer iemand alert en attent is, je 

zorgen en verdriet opmerkt die een deel van je leven 
zijn.  
Een jongere geeft mij dit naamloze gedichtje. 

 

Kom eens zitten, hier, vlak bij me, 
leun maar even of vertel je verhaal  
want je schouders en je ogen 
spreken elk kun eigen taal. 
 
Kom eens zitten, hier, vlak bij me 
dan sla ‘k mijn armen om je heen. 

Al die zorgen, deel ze met me 
want dan draag je ‘t niet alleen. 
 
Kom eens zitten, hier, vlak bij me 
pak mijn handen maar en huil 
als je straks met mij wilt lachen 
huil ik nu met jou in ruil. 

 
Die jonge stem zegt: “Het gaat over mensen, maar 
ik moet ook aan God denken.  
Weet u waarom? Ze stel ik me God voor, lekker gaaf.  
Ik denk dat God je op deze manier graag wil helpen.  
Wat vindt u?’  

En ik knik stilletjes en verwonderd.  
Ds. Corry Nicolay  
Kleurrijk samenleven (corrynicolay@hetnet.nl) 
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 AGENDA VAN DE MAAND  
 

(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 

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

Dinsdag 9 mei   19.30 uur Diaconie / Hannie Trenning  
dinsdag 9 mei   09.30 uur Ouderlingenberaad / Marianne de Vries 
Dinsdag 9 mei   20.00 uur College van Kerkrentmeesters / Het Kruispunt 
Donderdag 11 mei  9.45 uur  Oec leeskring / Het Kruispunt 
      20.15 uur Open deurkring / familie Oortwijn/Hart 
Vrijdag 12 mei   10.00 uur Koffie met noten / Het Kruispunt 
      20.00 uur OK12+ / Het Kruispunt 
_____________________________                    

Woensdag 17 mei  10.00 uur Koffieochtend / Het Kruispunt 

Donderdag 18 mei  20.30 uur Leiding Kindernevendienst / Saskia? 
Vrijdag 19 mei   10.00 uur Leeskring ‘Geduld met God’ / Piet Gautier 
_____________________________ 
Dinsdag 23 mei   20.00 uur Kerkenraad / Het Kruispunt 
_____________________________ 
Zondag 28 mei   14.00 uur  Ontmoeting Nieuwe Buren / Het Kruispunt  
Dinsdag 30 mei   20.00 uur Jeugdraad / Flora 

Donderdag 1 juni   20.00 uur Werkgroep Liturgie en eredienst / Het Kruispunt 
Vrijdag 2 juni   20.00 uur OK121+ / Het Kruispunt 
 
 

 
 

 

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

Landsmeer ten noorden van de Raadhuisstraat, + Robinsonhaven 

Petra Tasseron, T: 020-6331457 

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

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

Hannie Sijmons, T: 020-4825120 

vacant 

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

Joke Grevenstuk-Kemink, T: 020-4821181 

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

Luijendijk 

Hanny-de Jong, T: 4823622 

Joost Oortwijn, T: 020-6837566 
Bertus de Vries, T: 020-6314123 
Wendy Zoutendijk, T: 020-4826753 

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

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

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

Zuideinde, Kadoelen en Twiske-Oost 

Paula Kempff, T: 020-4820149 

vacant 
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 AGENDA KERKDIENSTEN  
 
Zondag 7 mei 

 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. A. Hoekstra uit Amsterdam 
Ouderling T. van Zanten. Diaken J.M. Trenning. Organist A. Rietberg 
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en Kindernevendienst 
Collecte voor: Missionair Werk en Kerkgroei en de PG Landsmeer 

 
Zondag 14 mei 

 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. A. Mak uit Bloemendaal 
Ouderling W. Lebbing. Diaken J. de Jong. Organist W. Levering  
Koster B. Bense. Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor: Stichting De Regenboog en de PG Landsmeer 

 
Zondag 21 mei 

 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn  
Ouderling S. Mulder. Diaken G. Knibbe. Organist P.J. Aartsen  
Koster I. van Brenk. Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst 

 Collecte voor: Care for Children en de PG Landsmeer 
 
Donderdag 25 mei – Hemelvaartsdag 

 Het Kruispunt 10.00 uur. Vesper 

Koster R. de Jongh. Organist A. Rietberg 
 
Zondag 28 mei 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T. Hibma uit Amsterdam 

Ouderling F. Doeven. Diaken J. Visscher. Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor: het Roosevelthuis en de PG Landsmeer 

 
Zondag 4 juni Pinksteren – Dienst van Schrift en Tafel 
 Het Kruispunt 10.00. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling T. van Zanten. Diaken J. de Jong. Organist P.J. Aartsen  
Koster A. Bakker. Kinderoppas en kindernevendienst  
Collecte voor: Zending 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: 10,00 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 3 juni 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 22 mei, 18.00u.  
E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de brievenbus 
bij een van de redactieleden.  
In juli verschijnt De Wegwijzer op de 1

e
. 

Let op: Dat is een nummer voor twee maanden.  
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