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 OM TE BEGINNEN . . . 
 

OM TE BEGINNEN… 
 Rond het feest van Pinksteren komt dit nummer van De Wegwijzer uit. Pink-

steren is het feest dat van de drie christelijke feesten het minst bekend is. En 

dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de inhoud van dit feest. Kerst, met 
de geboorte van Jezus, dat is uit te leggen. Pasen, een leeg graf, dat is al 
moeilijker. Maar de weg naar Pasen is velen bekend door onder andere de 
Mattheüspassion of de Passion… 
Pinksteren valt in een tijd, dat velen erop uit trekken. Het is lente. Veel staat 
in bloei. En juist dat is een van de betekenissen van het Pinksterfeest: het is 

een feest van de oogst in het oude Israël. Er is geoogst. En van de eerste 
oogst worden broden gebakken, die in de tempel worden neergelegd.  

Het is het feest, waarop een zegen wordt gevraagd over de gaven. 
 
In Nederland wordt op een ander tijdstip geoogst. Maar wel zijn er in de lente 
de vele kleuren die de natuur laten zien. Alles bloeit op. Prachtig zijn de vel-
den met tulpen in allerlei kleuren. En de Keukenhof is een van de grootste 
trekkers in het voorjaar. Een ander soort oogst dus. 
Maar het beeld van de oogst kan op deze manier ook in onze omgeving gaan 
spreken: Pinksteren zou je ook met een veelkleurig boeket bloemen kunnen 

vergelijken. Het is het feest waarop je deelt dat er zoveel verschillende rijk-
dommen aan gaven zijn.  
 
Een boeket bloemen staat in een vaas. De bloemen voeden zich met hetzelfde 
water. Maar de bloemen zelf zijn allemaal verschillend. Ze hebben hun eigen 
vorm, hun eigen kleur… 
Zo was en is het ook met de leerlingen van Jezus: ze zijn allen verschillend en 
hebben allen hun eigen gaven. Maar ze laten zich inspireren door dezelfde 

bron. Die bron, het water dat de bloemen voedt, dat is wat hen met elkaar 
verbindt. Zoiets moet het zijn met de Geest, die mensen op Pinksteren in be-
weging brengt. Als een soort van verbindende stroom water, die voedt en in-
spireert. 
 
Met Pasen is er gestart met het gemeenteboek ‘deel je leven’. Dat boek gaat 
rond en ieder wordt van harte uitgenodigd een bladzijde te vullen. Wat wil je 
delen met anderen? Wat inspireert jou? Wat houdt je gaande? Wat heb je voor 

ogen als het gaat om de toekomst? Wat ligt er achter je? 
Het is als dat veelkleurige boeket, zo’n boek, dat iets laat zien van de rijkdom 
die in een gemeente van nu aanwezig is. Het kan niet anders, of dat heeft met 
Pinksteren te maken… 
 
Inge Lievaart schreef het gedicht: Pinksterseizoen 
 

Na de winter in de wijngaard, 

zonder groen en zonder blos, 

breekt er uit de dorre tronken 
overal een lichten los: 

knoppen openen zich, wijken, 
als van vuur ontvlamt het blad, 
ranken rekken zich en tasten 

naar een steunpunt voor houvast, 
voelen hoe een hand ze leidt, 

steun geeft voor de rijke lasten 
van een zomer vruchtbaarheid. 

 
Ds. Herrianne Allewijn 
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND JUNI 
 

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. 

 

 
 

Zondag 11 juni, zondag van de Drie-eenheid,  
Trinitatis 
Oecumenische dienst in de Vermaning 
Voorganger Ide van de Wijk 

 
Zondag 18 juni, eerste na Trinitatis 
kleur: groen 
Jesaja 5, 8-16 
Lucas 16, 19-31 
 Vanmorgen staat het verhaal van de arme Lazarus 

centraal. Het gaat dan ook over hoe mensen op el-
kaar zijn aangewezen in een samenleving, dat is 

een ander uitgangspunt dan gericht zijn op het zelf 
redzaam zijn. Staan die twee uitgangspunten op 
gespannen voet met elkaar? Of is voor beide iets te 
zeggen? We zullen het verkennen in de viering… 

H.A. 

 
Zondag 25 juni, eerste van de zomer 
kleur: groen 

Jesaja 62, 6-7 en 10-12 
Matteüs 10, 26-33 
 “Wat ik u zeg in het donker, zeg dat in het licht…” 

Het is een oproep van Jezus om hardop te zeggen 
waar je in gelooft, wat je is toevertrouwd. Dat doen 
wij ook vandaag als we samenkomen in de kerk. We 
roepen van de daken wat ons in het oor gefluisterd 
wordt: dat God van mensen houdt. 

 

 
 
Zondag 2 juli, tweede van de zomer 

kleur: groen 
Jesaja 30, 15-18 
Lucas 15, 1-10 

Afscheid van de oudste kinderen van de kinderne-
vendienst 
 Deze dienst wordt voorbereid met de kinderen die 

12 jaar geworden zijn en die na de zomer naar de 
middelbare school zullen gaan. Zij hebben al kennis 

kunnen maken met de zoldergroep. Maar nu is er 
een officieel moment om de overstap te gaan ma-
ken. 
Thema voor deze dienst is: ik heb je gevonden… 
We lezen over de herder die zijn schapen hoedt. 
Maar een is verloren geraakt. De herder zoekt net 
zo lang tot hij het schaap teruggevonden heeft… 
Een mooi thema om uit te werken met elkaar. 

H.A. 
 
ZONDAGSLIED 
 4 juni lied 670 

11 juni lied 302 
18 juni lied 671 
25 juni lied 341 
2 juli lied 944 

Ds. Herrianne Allewijn 
 
 
 
 

De zevende hemel 

 

Tegen het decor van eeuwigheid 

schrijf ik de verhalen van mijn leven 
verhalen over liefde vriendschap 

en veel sublieme trouw 

 
maar wonderlijk: 

het decor verplaatst zich 

schuift tussen de verhalen door 
 

ja, ik weet het zeker nu: 

de zevende hemel speelt 
reeds in elk verhaal – 

 

nu 
 

Oeke Kruythof 
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MEELEVEN 
 

MEELEVEN 
 De rubriek ‘Meeleven’ is uitsluitend te lezen in de 

papieren versie van De Wegwijzer. 

De Redactie 
Het zijn spannende dagen voor Saskia en Alfred Mulder-
Visser en hun gezin. Jelle, tweelingbroer van Tijs, on-

dergaat een open hartoperatie in Leiden. De zondag 
voor de operatie zijn de doopkaarsen van Jelle en Tijs 
aangestoken aan de Paaskaars. Dat het licht van Pasen 
deze dagen op hun weg mag zijn…  
  

 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is nog niets be-

kend. 
Update van 26 mei: de operatie op zichzelf is ge-
slaagd. Er waren wel complicaties, waardoor de 
operatie langer duurde. Vannacht is hij van de IC 
Tijdens de dienst van zondag 28 mei werd gemeld 
dat het naar omstandigheden goed gaat met Jelle. 

 

Bericht kwam van Simon Kuiper. Hij heeft afgelopen 
week een herseninfarct gehad. Hij is met spoed 
naar het ziekenhuis vervoerd en mede door snel in-
grijpen van zijn vrouw Mary was het mogelijk met-
een te behandelen. Hij is weer thuis en het gaat re-
delijk goed nu. 
 

Komende week, 29 mei, zal Judith Goossens wor-
den geopereerd aan een goedaardige tumor in haar 
hersenen. Judith woont niet meer in Landsmeer. Ze 
is onlangs verhuisd naar Heliomare. Haar ouders, 
Janus en Ineke Goossens, wonen wel in Landsmeer, 
in de Tormentilstraat. Judith draagt al vanaf haar 
jeugd de last van deze ziekte, die haar zeer belem-
mert in haar leven. Zij wordt geopereerd in het 

AMC. Het is spannend hoe ze uit deze operatie zal 

komen… 
 

Mevrouw Wil Spaans (Gruttolaantje) en mevrouw            
Betlem (de Kimme) worden nog behandeld. 

 
Mevrouw Nel van Meurs verblijft nog in het Eduard 
Douwes Dekkerhuis.  

 
WIJ FELICITEREN 
 11-06: Mw. C. Splinter-van der Linden (87),  

   Lepelaarstraat 38, 1121 VW Landsmeer 
15-06: Dhr. H. Hollander Sr. (81),  

    Schaepeboet 36, 1121 JT Landsmeer 
16-06: Mw. A. de Boer-Meester (94),  

    Dorpsstraat 65B, 1121 BV Landsmeer 
18-06: Mw. A. de Jong-Kampen (88),  

    Rhijnestein 93, 1121 VH Landsmeer 

22-06: Dhr. S. Goede (82),  
    ’t Plankenpad 28, 1121 JL Landsmeer 

27-06: Mw. J.L. Goede-v.d. Kloet (93),  
    Schoenerstraat 11, 1034 XZ Amsterdam 

03-07: Mw. G.A. Naves-Overbeeke (81),  
    Engelenburg 4, 1121 GS Landsmeer 

Allen een mooie dag gewenst. 

 
DE BLOEMEN GINGEN NAAR 
 14-05: Mw. Colenbrander 

21-05: Petra v.d. Zee 

28-05: Vera Stalling 
Hannie Trenning 
 

HUWELIJKS JUBILEUM 
 Op 21 juni 2017 is het echtpaar Overdam, 

‘t Plankenpad 11, Landsmeer 40 jaar getrouwd  
Alvast van harte gefeliciteerd namens het ouderling 
beraad. 

Marianne de Vries 

 
UIT DE GEMEENTE 
 Al een week lang staat er een prachtige bos bloe-

men te pronken bij mij in de huiskamer. Heel erg 
hartelijk bedankt voor deze bloemen die ik mocht 
ontvangen vanuit de protestante gemeente. Dat 
voelt heel erg goed en is een mooie extra afsluiting 

na de uitvaartdienst die we in jullie kerkgebouw 
mochten houden. Wij kijken daar met een goed ge-
voel op terug. Persoonlijk voelde het als weer als 
thuiskomen in een voor mij bekend gebouw en met 
veel bekende gezichten. 
Groet, 

Frans Faber 

 
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.   

 
 

Gesprek 

 

Vaak praat je horizontaal 

over het weer en de winkels 

de zon en de regen 

duur of goedkoop 

daar is niks mis mee 

gewoon gezellig 

 

soms praat je verticaal 

zet je open de 

sluizen van je hart 

ga je de diepte in 

met de ander 

onbelemmerd 

 

moment van vertrouwen 

 

de sluier even opgelicht 

ongenoemd 

glimp van de Ander 

 

kostbaar moment 
 

Oeke Kruythof (oeke.kruythof@ziggo.nl). 
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE  
 

UIT HET GRUTTOLAANTJE 
 De dagen in mei verlopen meestal wat ‘rommelig’. 

Begin mei valt de vakantie, gevolgd door nog ver-

schillende lange weekenden met vrije dagen. Die 
vrije dagen in mei zijn te danken aan het feit dat we 
nog steeds in een samenleving wonen, waar de 

christelijke feesten uitgangspunt zijn voor de inde-
ling van het jaar. Zou dat zo blijven?  
In elk geval is de meimaand een lastige om iets te 
organiseren en Pinksteren is het feest, waarop ve-
len niet thuis zijn.  
 
En dan staat ineens het leven van veel mensen op 
zijn kop door een aanslag bij een popconcert, waar 

veel jonge mensen bij elkaar zijn. Een bericht dat 
ons uit Engeland bereikte. Het went nooit, en het 
mag ook niet wennen, dat er zoveel levens, nog 
nauwelijks opgebloeid, wreed worden afgebroken. 
De zon straalt aan de hemel, alles laat tekenen zien 
van het nieuwe leven dat zich aandient.  

Hoe tegenstrijdig is dit alles… Niet te rijmen. 
Een wereld waarin de ene jongere bouwt aan zijn of 

haar toekomst en vol vertrouwen een eigen weg 
zoekt, en de andere jongere de blik vernauwt en 
niets en niemand meer ziet, geobsedeerd door hoe 
zoveel mogelijk mensenlevens te vernietigen. 
Het is nauwelijks te bevatten… 
 
De afgelopen week was ik met 5 Zuid-Afrikaanse 
collega’s en 5 Nederlandse collega’s in het klooster 

van Huissen. De samenleving van Zuid-Afrika wordt 
dagelijks opgeschrikt door geweld. Een van de Zuid-
Afrikaanse collega’s vertelde dat, net voor zijn ver-
trek, twee gangs met jongeren slaags raakten en 
elkaar beschoten. Twee mensen overleden, 13 ge-
wonden, ook onschuldige voorbijgangers.  
Op de vraag of het niet erg moeilijk was om zijn 

gemeente zo achter te laten, zei hij, dat het moei-

lijk was. Maar dat hij deze uitwisseling in Nederland 
nodig had om nieuwe Kracht op te doen. Zo kon hij 
er weer zijn voor zijn gemeente… 
 
Het was goed en bijzonder om elkaar als collega’s 
te ontmoeten in een omgeving, waarin ieder zich 
over kon geven aan het ritme dat door de broeders 
gevolgd wordt van dag tot dag. Een ochtendgebed, 
een avondgebed, en daar tussenin aan het werk. In 

de cursus, georganiseerd door de stichting Zebra, is 
veel uitgewisseld en gedeeld over de kerk in Zuid-
Afrika en de kerk in Nederland. 
 
Het blijkt veel op te kunnen leveren om elkaar te 
ontmoeten, terwijl je uit een heel andere achter-
grond komt. Je blijkt elkaar ook te kunnen vinden 

op een nieuwe manier. Een ontmoeting, die levens-

lang invloed kan hebben op jouw leven… 
Ook vanuit Zuid-Afrika komt de vraag op, of er niet 
met gemeenteleden een uitwisseling kan plaatsvin-
den. Iets om over na te denken…, wellicht is dat 
mogelijk… 
 
Pinksteren is in zicht. In deze uitwisseling heb ik 
weer een stukje veelkleurigheid mogen ervaren van 

de christelijke gemeente. Iets om mee te nemen als 
het gaat om de werking van de Geest, die de ver-
schillende gaven tot uiting laat komen. 

Ds. Herrianne Allewijn 

DEEL JE LEVEN-BOEK  
 Het gemeenteboek is met Pasen aan een rondgang 

begonnen. En intussen zijn de eerste bladzijden ge-

vuld. Het is de bedoeling dat het boek de komende 
tijd door de gemeente zal gaan. Het zou mooi zijn 
als we aan het einde van het jaar ongeveer rond 

zijn. Daarom is het wel van belang dat het boek ook 
ongeveer na een week weer op een volgend adres 
terechtkomt… We hebben straks een uniek docu-
ment van onze gemeente…. 
Allen veel plezier en inspiratie bij het vullen van de 
bladzijden. 

Flora Doeven en ds. Herrianne Allewijn 
 

NA DE EXAMENS 
 Een aantal jongeren heeft examen gedaan in mei. 

En nu wachten op de uitslag, die halverwege juni 
komt. We houden nauwlettend inde gaten waar de 
vlag uit gaat en ik hoop van harte dat het iedereen 
gelukt is het fel begeerde diploma te halen. 

Ds. Herrianne Allewijn 

 
ONTMOETING NIEUWE BUREN. 
 De gratis koningsmarkt in Het Kruispunt was een 

succes, de families gingen met volle tassen kleding 

e.d. weer naar huis. Met dank aan de inbrengers. 
De overige kleding wordt naar de voedselbank ge-
bracht. Het was een gezellige ontmoeting. Helaas 
hebben we aan de vraag van tuin- en fietsgereed-
schap niet kunnen voldoen. Ook is er vraag naar 
hamers, spijkers, schroeven, boormachine en vult u 
het zelf maar in. Zij hebben van dit alles niets. In-
formeer eens in uw omgeving, een verhuizing naar 

een appartement zou zo maar veel kunnen opleve-
ren. Mocht u artikelen hebben dan kunt u het bren-
gen naar Bertus en Marian de Vries, Burg. Postweg 
22, het kan ook opgehaald worden (T: 06-

46523019). Zij verdelen het onder de doelgroep. 
Onder deskundige leiding gaan er in de maand mei 
5 vrouwen leren fietsen. 
Er wordt onderzocht of er in de Ramadantijd een Is-

far-maaltijd gehouden kan worden, met als gasten 
de vrijwilligers en geïnteresseerden. 
In verband met Ramadan is 30 april de laatste ont-
moetingsmiddag geweest en houden we een lange 
vakantie. De eerste volgende ontmoeting zal op de 
laatste zondag van augustus (27e) zijn. 
Wij zijn dankbaar en blij dat we al tot zover zijn ge-
komen met elkaar. 

Lieve groet, 
Joke Grevenstuk. 
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 INGEZONDEN 
 

WATERLAND-KERKENLAND 2017 
 Voor het twee-en-twintigste achtereenvolgende jaar 

wordt in Waterland en Landelijk Amsterdam-Noord 

Waterland-Kerkenland georganiseerd.  
Op zaterdag 17 en zondag 18 juni en op zater-

dag 24 en zondag 25 juni 2017. 
Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prach-
tige Noord-Hollandse landschap, naar kerkjes, waar 
u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd. Er is 
een gevarieerd aanbod: van klassiek tot zigeuner-
muziek en van chansons tot brass-music. In totaal 
zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, 

koren en bands. Om de miniconcertjes bij te kunnen 
wonen, moet er wel gefietst worden. Vooral de 
combinatie van een mooie omgeving, de acht kerk-
jes en de uiteenlopende muziek staan garant voor 
een mooie zomermiddag. 

 

De tocht op 17 en 18 juni gaat langs de kerken van 
Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit 

is de Zuidroute.  
Met de Noordroute, op 24 en 25 juni, fietsen we 
langs de kerkjes van Zuiderwoude, Uitdam, Broek in 
Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam. 
Beide routes zijn ongeveer 18 kilometer. De afstand 

tussen de kerken- tussen de drie en vijf kilometer- 
maakt het heel goed mogelijk om van kerk tot kerk 
te fietsen. 
 

 
 
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een 

kerk naar keuze. Op elk heel uur, 13.00, 14.00, 
15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de 
route een concertje. Ieder concertje duurt 20 minu-
ten. U geniet van de muziek, kunt even heerlijk uit-
rusten en hebt dan weer voldoende energie en alle 
tijd om naar de volgende kerk te fietsen. 

Een passe-partout met routekaartje voor een heel 
weekend kost € 7,50. Verkrijgbaar tijdens het fiets-
weekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 juni 
ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Mon-
nickendam. Er kunnen geen plaatsen worden gere-

serveerd. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname 
gratis. 

Fietsverhuur: Wim Tweewielers, Laan 44, 1151 AB 
Broek in Waterland. T: 020-4031462. Tijdig reser-
veren is noodzakelijk. 
 
Waterland is een fietsgebied bij uitstek. Zeven dor-
pen en één stadje met een roemruchte geschiedenis 
hebben daar hun eigen karakter weten te behou-

den. De eeuwenoude kerktorens zijn nog altijd de 
vaste oriëntatiepunten. Het is de achtertuin van 

Amsterdam met veel vrij liggende fietspaden; voor 
fietsers een eldorado. 
In de dorpen zijn, behoudens Ransdorp, alle kerken 

in gebruik bij kerkelijke gemeenten. Er is een tradi-
tie van gastvrijheid en openheid om alle bezoekers 

te ontvangen. Er staan tijdens deze muzikale fiets-
weekenden tientallen vrijwilligers klaar. 
Fiets mee en geniet! 

Commissie Kerk en Cultuur Waterland 

 
SING-IN IN ZAANDAM 
 Ter afsluiting van het seizoen houdt het Zaans In-

terkerkelijk Mannenkoor op woensdag 28 juni a.s. 
haar jaarlijkse sing-in voor donateurs en andere be-
langstellenden in de Noorderkerk, Heijermansstraat 

127 Zaandam 
Koor en samenzang staan onder leiding van onze 
vaste, zeer gedreven, dirigent dhr. Martin Mans. 
Het orgel wordt bespeeld door de bekende organist 
dhr. Dirk Out. 

Bezoekers kunnen hun voorkeur aangeven voor een 
aantal te zingen nummers en dat melden op de site 
zimmk.nl tot een week voor het concert. 

Mannen die overwegen lid te worden van het koor 
kunnen na de pauze bij het koor aansluiten om al-
vast een keer mee te zingen. In september kunnen 
ze zich dan aansluiten bij het dan startende pro-
jectkoor om in november en december te mogen 
deelnemen aan een aantal prachtige concerten.  
Het belooft een mooie zangavond te worden met 
koorzang orgelimprovisatie en samenzang. 

Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur 
Neem familie en vrienden mee, de toegang is gratis. 
Voor bestrijding van de kosten is er een collecte aan 
de uitgang. 
Vriendelijke groeten. 

Wolter Jongsma. 

(prZIM) 

 
PINKSTERDUIVEN 
 De Apeldoornse Samenwerking van kleine kerken 

biedt op haar website een grote keus aan van ‘bijbel-
getrouwe kleurplaten’. Daaronder een pinksterduif, 
waarmee de kinderen van de nevendienst kunnen 
knutselen. 
 

Het verhaal van het ontvangen van de Geest in de 

Bijbel (Handelingen 2) kent een aantal symbolen: 
vuur, wind, merkwaardige taal voor de vele volken, 

maar geen duif. Waar komt die duif op Pinksteren 

vandaan? Is die wel bijbelgetrouw? 
Die duif komt uit het verhaal van Jezus’ doop. Zij ver-

beeldde daar het ‘neerdalen’ van de Geest op Jezus, 

want volgens Jesaja 11:2 zal op de Messias de Geest 

van JHWH rusten. Al heel vroeg werd daardoor de 

Geest in de christelijke iconografie gesymboliseerd 

door een duif. Kunstenaars gebruikten haar in hun 
verbeeldingen van centrale Bijbelse verhalen: de aan-

kondiging van de zwangerschap van Maria, Pinksteren 

(zie afbeelding uit 1427), het scheppingsverhaal (de 
Geest boven de oervloed) en de Drievuldigheid. De 

duif werd ook symbool van het herrezen leven na de 

zondvloed en in het verhaal van Jona in de vis.  
Liturgisch gerei kreeg soms een duifvorm: een bron-

zen duif als oliehouder voor zalvingen, een duif als 

olielamp bij het doopvont, en in Frankrijk een duif als 
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hostietrommel (pyxis). In de catacomben bij Rome is 
vaak een zieleduif als symbool van de ziel, die op-

vliegt naar God, afgebeeld. 

 

 
 

Opleuken van Pinksteren 
Nu de vieringen van de kerken vooral op Pinksteren 

geen massa heilbegerigen meer trekken, verleidt dat 

volgens mijn krant sommige voorgangers om eigen-
tijdse elementen in hun vieringen te introduceren: 

van de Top 2000, applaudisseren, projectieplaatjes 

tot opzwepende liederen met beat. 
Ik keek eens naar de Pinksterduiven op internet en 

ontdekte dat dit fenomeen al in de middeleeuwen 

bestond. Ook vroegere generaties deinsden niet te-
rug voor creatieve vondsten. Voor hen die iets geheel 

‘nieuws’ zoeken, dat overigens al eeuwen geleden 

werd gecanoniseerd, levert dat een aantal interes-
sante ideeën op. 

Tijdens het zingen van het pinksterlied Veni Sancte 

Spiritus liet men een houten duif vanuit het gewelf 
neerdalen. Toen dat geen opzien meer baarde, liet 

men gloeiende vlaspluisjes, brandende touwtjes 

(Diest), poetskatoen (Luik), rozenblaadjes of rode 
papiersnippers op de gelovigen neerdwarrelen. Het 

neerdalen van deze ‘vurige tongen’ liep soms falie-

kant af voor kleren of kerkgebouw. 
Heel origineel was om niet-geconsecreerde hosties als 

strooigoed tussen de mensen te werpen. De mensen 

verdrongen elkaar om ze te bemachtigen, omdat ze 
geloofden dat ze bescherming boden tegen kwalen en 

boze geesten, wanneer je ze bij deuren en schoor-

steenopeningen plakte. Intussen stommelden de mis-

dienaars om de drukte van Pinksteren zo echt moge-

lijk te maken. 

Op sommige plaatsen gebruikte men geen houten 
maar een levende duif. Die zat meestal aan een touw 

vast, waardoor ze boven de hoofden van de mensen 

kon cirkelen. In Italië kwam men op het originele idee 
om een speelgoedduif met een vlam over een speciaal 

aangelegde rail van achter naar voren in de kerk te la-

ten vliegen. Die vlam liet dan in het koor vuurwerk 
ontploffen. 

De liturgiegeschiedenis levert veel op ‘ter leringe en-

de vermaeck’.  
 

Ik wens u allen een gezegend Pinksterfeest met of 
zonder originele vondsten. Ter leringe herinner ik er 

daarbij aan, dat de Geest van vrede en gerechtigheid 

volgens de profeet Joël en de apostel Petrus (Hande-

lingen 2:17 e.v.) is uitgestort op álle vleesch of vol-

gens de Nieuwe Bijbelvertaling: op álle mensen. Dus 

niet alleen op christenen of heiligen. De Geest waait 
immers waarheen hij wil: naar kunstenaars, milieu-

activisten, hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers 

en vooral naar veel gewone mensen … te veel om op 
te noemen. Laat dat meer dan voldoende zijn om 

Pinksteren dankbaar te vieren. 

Liturgische kanttekening van 
Jan de Jongh 

 
GOD NOEMEN 
 Bijbelvertalers hebben, wanneer ze de Godsnaam 

willen weergeven, een onoplosbaar probleem. In de 
Hebreeuwse Bijbel bestaat de godsnaam uit vier me-
deklinkers, JHWH, het zogenaamde vierletterwoord, 
tetragram. Al voor de christelijke jaartelling spraken 

de Joden deze naam niet meer uit en we weten dus 
niet welke klinkers er bij horen. Toen de rabbijnen 

later onder de Hebreeuwse woorden klinkertekens 
aanbrachten, zetten ze onder JHWH de klinkers van 
AedOnAi (= meester of heer), wat het misverstand 
opleverde dat de Godsnaam JeHoWa zou zijn. In de 
synagoge leest men meestal op plaatsen waar het 
tetragram staat Adonis. Veel vertalingen volgen dit 
gebruik en vertalen: ‘Heer’. Maar Heer is geen naam, 

maar een titel en dan nog wel een mannelijke titel. 
 
Een geweldige winst is, dat we door het vertaalpro-
bleem en discussie beseffen dat God de geheel An-
dere is, een tegenover, wiens naam we niet zo 
maar familiair in ons spreken en doen kunnen be-
schikken. Dat niet kunnen uitspreken van de naam 

herinnert ons aan het Geheim van ons leven, waar-
over we alleen maar in verbeelding en metaforen 

kunnen spreken. 
 
HEERE 
Consequent zou zijn in de vertaling JHWH te laten 

staan, want eigennamen worden nooit vertaald. Maar 
hoe spreek je JHWH dan bij het voorlezen uit? Er zijn 
daarom allerlei alternatieve ‘namen’ voorgesteld en 
in gebruik: Adonai, de Eeuwige, Ik-ben, de Bevrij-
dende, de Ene, de Levende, e.d.  
Soms denk ik dat voor veel behoudende protestanten 
de vertaling HEERE met drie E’s en allemaal hoofd-

letters zoals in de Statenvertaling, misschien wel 
hetzelfde oproept als die geheimzinnige letters 
JHWH. Misschien dat HEERE – op deze manier uit-
gesproken – door de vreemdheid in onze tijd niet 
persé mannelijke en heerszuchtige associaties hoeft 
op te roepen. 

 

Welke naam in de liturgie? 
Welke naam ons een ‘thuisgevoel’ geeft of juist niet, 
heeft in positieve of negatieve zin te maken met 
onze opvoeding, milieu, sekse, politieke keuze en 
nog veel meer. Wanneer progressieve en funda-
mentalistische christenen het woordje ‘god’ in de 

mond nemen, heb ik het gevoel, dat ze het over ten 
diepste heel ‘iets’ anders hebben. ‘God’ is een code 
voor heel verschillende voorstellingen. In een pluri-
forme kerk hebben we te maken met verschillende 
godsbeelden én dus ook met heel verschillende ge-
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loofsinhouden! Dat is één van de redenen, dat de 
keuze van de godsnaam in de vertaling met emoties 
is geladen en de discussies daarover hoog kunnen 
oplopen.  

 

Welke naam we ook kiezen, ‘god’ is geen meneer 
(Heer, Vader, Koning) ook geen mevrouw (Moeder, 
Zuster), al kent het Jodendom vrouwelijke godsna-
men, zoals ‘De Aanwezige’ (sjechina) of ‘Wijsheid’.  
Ik zelf probeer in mijn liturgische teksten zoveel 
mogelijk poëtisch naar de Naam te verwijzen of die 
open te laten. Het meest spreekt mij aan het ant-

woord dat Mozes bij het braambos kreeg op zijn 
vraag naar de Naam: Ik zal er zijn. ‘De Aanwezige’ 
bij al onze lotgevallen. 

Jan de Jongh 
 
 

Inspirerende mensen 
Al versta ik geen letter van haar taal, 
al heb ik niet haar kleur, 

haar woorden zijn mij welkom 
sprekend voor ons allemaal. 
Zij stond daar voor het recht 
van wie geen woord kon spreken, 

zij sprak herinnering 
aan leed van jaren. 
Zij riep ons hoorders op 
niet langer doof te blijven 
voor onrecht aangedaan 
voor vele misverstanden, 
om eind'lijk de weg van liefde 

op te gaan. 
 
Dan is niet voor niets gestorven, 
een klein onschuldig kind 
Dan komt een nieuwe morgen, 
waar de ene mens de ander vindt. 

 

Op die dag zal God 
-als op al zijn scheps'len- 
op ons neerzien. 
 
Dan zal Hij zeggen: 
"Ja. Het is zeer, zeer goed, 

zo had Ik het voorzien!" 
 
 

ROMAANSE KERKEN 
Waarom voel ik me daar zo thuis? 
 Vakantie in Frankrijk. Veel kerken gezien, Romaan-

se zowel als Gotische. Waarom krijg ik niet genoeg 

van een Romaanse kerk, en waarom ben ik al snel 
uitgekeken op een Gotische? Heeft het te maken 
met mijn godsbeleving? Waar zitten de verschillen? 
Nuchter bekeken heeft verandering in de bouwtech-

nieken gezorgd voor de overstap, vanaf de 12e 
eeuw, van Romaanse naar Gotische bouw. Bij de 

Romaanse kerken moeten dikke muren het gewelf 
dragen. De ramen zijn daardoor klein of ontbreken 
zelfs. Romaanse kerken zijn vaak donker. Bij Goti-
sche kerken wordt het gewelf door een soort skelet 
van steunberen gedragen. Daardoor hoeven de mu-
ren niet meer zo dik te zijn en kunnen er grote ra-
men in gezet worden. Gotische kerken zijn meestal 

hoger en veel lichter. Waar Romaanse ramen aan 
de bovenkant afgerond zijn, hebben Gotisch ramen 
de bekende spitsbogen. Gebrandschilderd glas komt 

veel meer voor dan in Romaanse kerken.  
Grappig is dat de namen die voor deze stijlen ge-
bruikt worden al een waardeoordeel inhouden. Goti-
sche kerken werden genoemd naar de barbaarse 

Goten die meehielpen om het Romeinse rijk te ont-

mantelen. De term is in de 16e eeuw bedacht door 
iemand die Gotiek een achteruitgang vond in verge-
lijking met de Romaanse stijl. Daar zaten meer 
klassiek-Romeinse elementen in. De term ‘Ro-
maans’ is overigens pas in de 19e eeuw bedacht. 
Tot dan heette Romaans ‘Voor-Gotisch’.  
Heeft mijn eigen voorkeur, los van kunsthistorische 

kenmerken, misschien iets te maken met het soort 
geloofsbeleving dat beide stijlen oproepen? Een 
Romaanse kerk is besloten, een kerk om in te 
schuilen. Het is ook een plek om afstand te nemen 
van de boze buitenwereld. Die is van binnenuit niet 
te zien. Binnen staat tegenover buiten. Het interieur 

is doorgaans kaal. Daardoor word je naar jezelf te-
ruggestuurd. Je aandacht wordt niet afgeleid.  
 

Positief bij de Gotische kerk is de prachtige lichtval 
door groenig vensterglas of gebrandschilderde ra-
men. De hoge ruimte is indrukwekkend en harmo-
nisch. Beneden staat tegenover boven. Waarom is 

mijn omloopsnelheid in een Gotische kerk dan toch 
groter dan in een Romaanse kerk? 
Misschien komt het door de hoogte van de ramen, 
versterkt door de spitsbogen. Die zet God ‘in den 
hoge’, gemodelleerd naar de wereldlijke en kerkelij-
ke machthebbers. Maar wat zeggen de ronde ramen 
in de Romaanse kerk dan? Stralen die dikke muren 

niet ook macht uit? Was niet dezelfde adel op-
drachtgever?  
 
Het zal er wel door komen dat ik een halve cirkel 
aan de bovenkant van het raam begrijp als een 
verwijzing naar het onbenoembare van het godde-

lijke. De duisternis van de kerk, de effen vlakken 

van de muren, en het ontbreken van afleidende 
beelden geven me ruimte om het goddelijke op mijn 
eigen manier te benoemen. Mijn beleving is open, 
wordt niet opgelegd, is niet alvast ingevuld. De kijk-
richting is meer horizontaal dan verticaal. Tegelijk 
herinnert de tegenstelling tussen de buitenwereld 

en de kerkruimte me eraan dat het menselijke en 
het goddelijke verschillen.  
Kort door de bocht: Ik houd van Romaanse kerken, 
omdat ‘mijn’ God er kan wonen. Die heeft ruimte 
nodig en laat zich niet vastleggen. Ze zoekt het an-
ders-zijn niet in het verticale. Dat maakt de reli-
gieuze beleving machtsvrij. Die God laat verschil in 

beleving toe.  
André Droogers, Driebergen 
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DIACONIE EN FINANCIEN  
 

BIJ DE COLLECTEN 
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 
beter 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 tijd 
lang begeleiding. Op veel plekken kampt de bevol-
king met armoede, conflicten en migratie. Daarom 
leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen bete-
kenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. 
De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door 

deze 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. 
 

 
 

11 juni: Oecumenische dienst 

 
18 juni: Binnenlands Diaconaat 
 Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op 

straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer 

op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook 
geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen 
is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van 
Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asiel-
zoekers terecht om zich voor te bereiden op terug-
keer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk 
op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen 
ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo 

nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op die ma-
nier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun 
land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen 

optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Ne-
derland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig prak-
tische juridische en financiële ondersteuning. Daar-

naast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeer-
de asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de 
hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig. De collecte-
opbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA 
en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. In 
2017 steunt Kerk in Actie het Transithuis met € 
30.000, =. Geef aan de collecte om dit mogelijk te 
maken. 

 

 
 

25 juni: Wereldhuis 
 Het Wereldhuis krijgt ondersteuning van de ge-

meente Amsterdam, van het Aidsfonds en van 
‘Kerk in Actie’ voor individuele ondersteuning, en 

wordt gedragen door individuele giften van betrok-
ken kerkleden en uit collecten. Waar u het Wereld-
huis in het bijzonder financieel mee zou kunnen 
ondersteunen is een bijdrage aan het onderdeel 
‘Kinderen van de rekening’. De kinderen van moe-
ders zonder verblijfsvergunning krijgen op donder-

dag een spelprogramma in het Wereldhuis. De 
moeders krijgen maandelijks een bedragje van 90 
euro voor reiskosten, voedingswaren en wat extra’s 

voor de kinderen.  
 
02 juli: Jeugdwerk JOP zomer 
 Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De 

leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen 

vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat 
ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middel-
bare school gaan. Dat ze … afscheid nemen. Voor je 
het weet markeert dit feestelijke moment opeens 
het grote gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou 
leuk zijn als we je nog eens zien’.  
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Geen afscheidsfeestjes meer 
In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, 
maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugd-
organisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor 

om 100% van de kinderen betrokken te houden! 
JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheids-

feestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die 
een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk 
maken! 

Hannie Trenning 

 
STORY-LINE VOEDSELBANK 
 In Nederland leven ruim 1.300.000 mensen onder 

de armoede grens. Armoede betekent minder dan 
EURO 1.990 netto besteedbaar per maand voor 
voedsel, kleding, huisvesting en sporadische sociale 

uitgaven zoals lidmaatschap sportclub, voor een ge-
zin van 2 volwassenen en 2 kinderen (1.061 voor 
een alleenstaande en 1.540 voor alleenstaande ou-
der met 2 kinderen). Na de kosten van huisvesting 
resteert voor een gezin van 2 volwassenen een be-

drag van EURO 10,67 per dag (voor het HELE gezin) 
voor eten, drinken, kleding, verjaardagen, Sinter-
klaas, schoolreisjes, sportclubjes etc., etc.! 

Dit zijn meer dan 734.000 huishoudens en daarvan 
meer dan 421.000 met minderjarige kinderen. In 
Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede! 
De Voedselbank heeft zich tot doel gesteld de nood 
van deze gezinnen te ledigen door hen voedsel te 
geven. Deze gezinnen krijgen daardoor ten eerste 
gezondere voeding en ten tweede een beetje meer 
ruimte om geld aan andere zaken te besteden. 

Daardoor ontstaat er bijv. wat ruimte voor kinderen 
om mee te gaan met het schoolreisje of kunnen 
zelfs lid worden van een sportvereniging! 
Armoede betekent niet alleen honger maar ook 
voeding van slechte kwaliteit. 
 
Maar er is niet alleen armoede en honger: ook 

wordt op de wereld – en Nederland is zeker geen 
uitzondering –enorm veel voedsel verspild. Ten 

minste 1/3 van het geproduceerde voedsel wordt 
niet gegeten; in 2014 in Nederland – laatst bekende 
cijfers – wordt dit geschat op 1,9 tot 2,6 miljoen ton 
oftewel 117 – 157 kg per hoofd van de bevolking! 
We gooien het weg omdat de houdbaarheidsdatum 
in zicht komt, de portie te groot was of domweg 
omdat de vorm ons niet aanstond; wij willen geen 
gedeukt blik met peulvruchten of een banaan met 

een bruine plek. En let op: voedsel produceren be-
last ook het milieu (water, kunstmest, vervoer, af-
val etc.). Als we louter zouden produceren wat we 
nodig hebben (dus eten) heeft dit een positief effect 
op het milieu. 
 
De Voedselbank streeft er naar de armoede te be-

strijden en voedseloverschotten te laten verdwijnen 

met als bijkomend positief effect dat het milieu 
minder wordt belast. 
Wekelijks geeft de Voedselbank een pakket voedsel 
aan de bij haar toegelaten klanten. Zo’n pakket be-
vat voedsel voor ongeveer 2 dagen.   
De Voedselbank Nederland: 162 lokale Voedselban-
ken met 520 uitgifte punten. Bijna 11.000 vrijwil-
ligers. 38.000 huishoudens krijgen inmiddels weke-

lijks een voedselpakket (dat zijn dus ongeveer 
2.000.000 voedselpakketten per jaar!). 

De operationele kosten van de Voedselbank bedra-
gen EURO 3,60 per pakket. Dit omvat m.n. huisves-
ting, transport en koel- en vriescapaciteit. Landelijk 
is dit ongeveer EURO 5.600.000 per jaar. 

 
Klant worden bij de Voedselbank. Dat gaat niet zo-

maar. Er vindt een uitvoerige intake plaats (beke-
ken wordt hoe het gekomen is dat de persoon zich 
bij de Voedselbank moet melden, voldoet de per-
soon aantoonbaar aan de financiële criteria, nl EU-
RO 10,67 besteedbaar per dag, wat zijn de vooruit-
zichten van de persoon etc.). Na acceptatie wordt 
de persoon tenminste 1x per half jaar wederom uit-
voerig gescreend. De Voedselbank is een tijdelijke/ 

noodoplossing. Je mag maximaal 3 jaar klant zijn. 
Een kwart van alle klanten is na 3 maanden weer 
zelfredzaam. Meer dan de helft is dit binnen een 
jaar.  
 
Armoede kan iedereen overkomen:  
 Goed opgeleide zelfstandige ondernemers waar-

van de zaak onderuit is gegaan (de Voedsel-

bank telt, wellicht verrassend, veel ZZP’-ers en 
MKB’-ers onder haar klanten) 

 Gescheiden mensen met een restschuld op hun 
huis 

 Ontslag 
 Een ouder gezin zonder of met te weinig ali-

mentatie 
 Etc etc.  

 
De Voedselbank is een ANBI (Algemeen Nut Beo-
gende Instelling). Wij hebben geen winstoogmerk. 

 
Kernwaarden van de Voedselbank: 
 Werkt uitsluitend met vrijwilligers 
 Verstrekt louter voedsel via donaties 
 Verstrekt zoveel mogelijk gezond voedsel 

 Voedsel wordt uitsluitend gratis verstrekt 

 De verdeling vindt eerlijk plaats 
 Neutraal en onafhankelijk; voor alle inwoners 

van Nederland 

 

 
 

INZAMELING VOEDSELBANK 
 Zoals we u eerder lieten weten weten wil de Diaco-

nie tussen Biddag en Dankdag extra aandacht aan 
de Voedselbank besteden. Dit willen wij doen door 
het inzamelen van voedsel.  
Welk voedsel is geschikt? 

De Voedselbank kan vooral lang houdbaar en ge-
zond voedsel gebruiken. Denk daarbij aan pasta, 

rijst, couscous, aardappelpuree, pastasauzen, soep, 
ontbijtgranen, zoet broodbeleg, pannenkoekmix, 
vlees en vis in blik, groente en fruit in blik, zonne-
bloemolie en olijfolie. 
Waar kunt u het voedsel inleveren? 
In de hal van de kerk staan zogenaamde ‘Vul mij’ 
doosjes. Als u de etenswaren hier in doet, zorgen 
wij dat het bij de voedselbank komt. 

We hopen dat de dozen snel gevuld worden! 
Diaconie 
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KERKENRAAD 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 Op 23 mei heeft de kerkenraad vergaderd. We heb-

ben het gehad over de mogelijke andere manier van 

vrijwilliger zijn binnen de kerk en ook over een an-
dere vorm van kerkenraad. Op 12 juni is er een bij-
eenkomst van de Classis, waarop dit onderwerp aan 

de orde komt. In het kader van Kerk2025 wordt de 
Kerkorde aanzienlijk gewijzigd m.b.t. de kerkelijke 
vergaderingen (zie vorige Wegwijzer). 
Ondanks de mogelijke wijzigingen wordt het groep-
je ‘leiders’ in de kerk wel steeds kleiner. In oktober 
treden een Jeugdouderling, Pastoraalouderling en 
een Ouderling kerkrentmeester (voorzitter) af. Ook 
al wijzigt de kerkenraad, betekent het niet dat we 

geen mensen meer nodig hebben om onze gemeen-
te te besturen.  
Verder keken we al naar het nieuwe seizoen, de 
startzondag en de nieuwe ActiviteitenWijzer.  
De zomer lijkt nu te beginnen. De kerkenraad komt 
in juli nog bij elkaar en gaat daarna met zomerre-

ces. We wensen u allemaal een mooie zomer. 
Teun van Zanten, Scriba 

 
 

 

 

Thuiskomen 

 

Wat is vriendschap 
wat is liefde 

anders dan 

het weten 
en ervaren 

 

ik kom thuis 
bij jou 

jij komt thuis 

bij mij 
 

gisteren 

en 
morgen 

veilig 

geborgen 
in 

het nu 

 
bij jou 

bij mij 

 

Oeke Kruythof 

 

JEUGD 
 

DROMEN 

 Waar droom jij van? 
Dat je de hele wereld aan  
of dat je de baas bent van het land 
of met je geliefde loopt, hand in hand 
 
waar droom jij van? 
dat je andere mensen helpen kan 

dat je die ene zwerver een goeie dag bezorgd 
of dat je in Afrika een weeskindje verzorgd 
 
waar droom jij van? 
het schrijven van een roman 
of dat je ontzettend rijk bent 
of dat je beroemde mensen kent 

 
waar droom jij van? 
Actie voeren voor mensen uit Afghanistan 
of van een wereld zonder oorlog en verdriet 
of dat je kan meehelpen in een rampgebied 
 

waar droom jij van? 
trouwen met je droomman 
of dat je een wereldreis maken kan 
word je dáár gelukkig van? 

 
VAKANTIEBIJBELSCHOOL! 
 Woensdag 26 april hebben wij de allereerste ‘va-

kantiebijbelschool’ ochtend gehad in Het Kruispunt. 
Dit was direct een groot succes!  
Samen met 9 kinderen hebben Nelleke de Ridder, 
Truus de Boer, en Flora Doeven het verhaal behan-
deld van Jona. Eerst werd het verhaal door Truus 
uitgebreid verteld aan de kinderen, begeleid door 
mooie platen op de beamer. Daarna kwam de ver-

werking met een drankje en een koekje.  
 

 
Er is geknutseld, gezongen, gekletst en gepuzzeld. 
Een leuke en creatieve ochtend die smaakt naar 
meer!  
Groeten,  
Flora Doeven 
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AGENDA VAN DE MAAND JUNI 
 
(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 2 juni   10.00 uur Koffie met noten / Het Kruispunt 
Vrijdag 9 juni   11.00 uur Oec. Beraad / Het Kruispunt 
_____________________________ 
Dinsdag 13 juni    19.30 uur Diaconie / Hannie Trenning 

_____________________________ 
Dinsdag 20 juni   vertrek 08.30 uur Uitje Diaconie, vertrek vanaf Het Kruispunt  
Dinsdag 20 juni   20.00 uur College van Kerkrentmeesters / Het Kruispunt 
Woensdag 21 juni  10.00 uur Koffieochtend / Het Kruispunt 

_____________________________ 
Dinsdag 27 juni   09.30 uur Ouderlingenberaad / Hannie Sijmons 
_____________________________ 

Dinsdag 4 juli   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 

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

Ouderling Hannie Sijmons, T: 020-4825120 

Wijkmedewerkers vacant 

 ‘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: 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 JUNI 
 
Zondag 4 juni Pinksteren – Feestelijke Dienst van Schrift en Tafel 

 Het Kruispunt 10.00 uur. 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 

 

 
 
Zondag 11 juni - Oecumenische Dienst in de Vermaning 
10.00 uur. Voorganger Ide van de Wijk 

Organist B. Lavooy  
Kinderoppas en kindernevendienst  

 
Zondag 18 juni  
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling H. Sijmons. Diaken G. Knibbe. Organist A. Rietberg  
Koster B. Bense. Kinderoppas en kindernevendienst  
Collecte voor: Binnenlands Diaconaat en de PG Landsmeer 

 
Zondag 25 juni  
 Het Kruispunt 10.00 uur. Dhr. J. Veltrop uit Vianen. 

Ouderling W. Lebbing. Diaken J.M. Trenning. Organist W. Levering  
Koster J. Rijswijk. Kinderoppas en kindernevendienst  
Collecte voor: Wereldhuis en de PG Landsmeer 

 
Zondag 2 juli  
Afscheid oudste kinderen van de kindernevendienst 
 Het Kruispunt 10.00 uur.. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling M. de Vries. Diaken J. Visscher. Organist S. Plemp  
Koster I. van Brenk. Kinderoppas en kindernevendienst  

Collecte voor: Jeugdwerk JOP 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 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 verschijnt op1 juli. 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 19 juni,18.00u.  

LET OP: VOOR 2 MAANDEN! 
E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de brievenbus 
bij één van de redactieleden.  
In september verschijnt De Wegwijzer op de 2

e
. 
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