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 OM TE BEGINNEN . . . 
 
OM TE BEGINNEN 
 In de maand mei waren er vijf predikanten uit de Nederduitse Gereformeerde 

Kerk en uit de Verenigende Gereformeerde Kerk te gast in Nederland. De 

NGK is ooit,1665, in Zuid-Afrika gesticht en ondersteund door de Nederlandse 
kerken. De Verenigende Gereformeerde Kerk is een dochterkerk. In deze kerk 
kwamen tijdens de periode van de apartheid, de niet-blanken samen. 
Het is een pijnlijk deel in de geschiedenis van de kerken in Zuid-Afrika, dat er 
een scheiding plaatsvond op grond van huidskleur. De Verenigende Gerefor-
meerde Kerk heet Verenigend, omdat zij in staat van vereniging wil zijn. De 

grote wens en het verlangen is, dat beide kerken eens weer zullen samen-

gaan. 
In Zuid-Afrika is het nog niet vanzelfsprekend dat beide kerken op lokaal ni-
veau contact hebben met elkaar. Predikanten in beide kerken zijn druk bezet. 
Ze komen elkaar niet zomaar tegen. De groep die in Nederland te gast was, is 
wel afkomstig uit beide kerken. Er was dus eigenlijk een „dubbele‟ ontmoe-
ting: van Zuid-Afrikaanse predikanten met Nederlandse collega‟s en met Zuid-

Afrikaanse predikanten uit de NGK en de VGK. Dat heeft zeer bijzondere ge-
sprekken opgeleverd, waarin openheid van en erkenning voor elkaars „verha-
len‟ plaats vond. In een land, ver van huis, werden vele kanten uitgewisseld 
van de levensverhalen van ieder. 
„Deel je leven‟ is ons jaarthema. Soms zijn die verhalen en de pijn daarin zo 
groot, dat er meer nodig is, dan elkaar je verhaal vertellen. Zo heeft ieder een 
tekening gemaakt waarin vanuit een beeld werd aangegeven wat iemand wil-

de delen met anderen. Andere taal dan woorden spreekt op die manier. Net 
als muziek, die een eigen taal spreekt.  
Aan het einde van de vier dagen, waarin samen werd gestudeerd en ervarin-
gen werden gedeeld, sloot de groep af met een viering. Er was veel gebeurd 

in deze groep, zowel met de Nederlandse collega‟s als met de Zuid-
Afrikaanse. Ieder ging anders naar huis, dan hij of zij gekomen was. 

De afgelopen week waren de Nederlandse collega‟s nog eenmaal terug om el-
kaar te vertellen wat zij hadden ervaren en geleerd bij deze ontmoetingen 
met de Zuid-Afrikaanse collega‟s. 
Een van hen vertelde, hoe zij sindsdien de tekst met haar meedroeg van een 
van de bruine Zuid-Afrikaanse collega‟s. Hij was vanuit Nigeria gaan studeren 
in Zuid-Afrika en daar predikant geworden in de VGK. Hij gaf aan, dat hij zich 
niet meer helemaal thuis voelde in het land waar hij vandaan kwam, maar 

ook niet helemaal in het land waar hij nu woonde en werkte. Daar werd hij 
toch altijd gezien als iemand „van buiten‟. Hij illustreerde hoe dat voelde met 
een uitspraak: 
‘so, here you are 
too foreign for home 
too foreign for here 
never enough for both 

(zo, daar ben je… te vreemd voor thuis… te vreemd voor hier… nooit genoeg 

voor beide) 
Het geeft de spanning aan, waarin mensen leven die, al dan niet gedwongen, 
hun huis en haard achterlaten om ergens anders een bestaan op te bouwen. 
Herkenbaar, denk ik, ook voor velen die (nu) in Nederland wonen. 
Misschien een spreuk om met je mee te nemen, als je deze zomermaanden 

eigen huis verlaat. En hoe bijzonder is het dan, om daar na je reizen weer te-
rug te kunnen keren… 

 
Allen een goede zomer gewenst! 

Ds. Herrianne Allewijn 
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 
 

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 gevon-
den. 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 el-
kaar. H.A. 

 
Zondag 9 juli, 4e zondag na Trinitatis 
kleur: groen 

Jeremia 17, 5-26 

Lucas 6, 36-42 
 De profeet Jeremia staat bij de poort van Jeruza-

lem. Het is sabbat, een dag van rust die gewijd zou 
moeten zijn aan de Heer. Maar als je ziet hoe druk 
de mensen zijn…‟Het kan anders!‟ roept Jeremia. 
En als de mensen het ook echt anders gaan doen, 
zal de toekomst er veelbelovend uitzien. 

 
Zondag 16 juli, 5e zondag na Trinitatis 
kleur: groen 
Jeremia 15, 15-21 
Lucas 5, 1-11 
 De hele nacht hebben de leerlingen gevist en niets 

gevangen. Nu zegt Jezus dat ze hun netten nog 

eens uit moeten gooien. En ze doen het. Omdat  
Jezus iets in hen wakker roept, een geloof en ver-
trouwen dat blijkbaar ergens zit. „Geloof mij maar‟ 

lijkt hij te zeggen. En als ze dat doen, gebeurt het 
wonder: de netten zijn bijna te vol om te kunnen 
bevatten. 

 
Zondag 23 juli, 6e zondag na Trinitatis 
kleur: groen 
Jesaja 48, 12-22 
Matteüs 5, 20-26 
 Vier mannen brengen hun zieke vriend bij Jezus. Ze 

hebben er veel voor over. Wat kun je betekenen 

voor vrienden? 
 
Zondag 30 juli, 7e zondag na Trinitatis 
kleur: groen 
Jeremia 3, 21-4,2 
Marcus 8, 1-9 
 Zeven broden en wat vissen. Meer is niet in voor-

raad. Is dat genoeg? Jezus spreekt het dankgebed 
uit en dan is het genoeg. Waar mensen inbrengen 
wat ze kunnen bijdragen en God om hulp vragen, 
is er voor iedereen genoeg. 

 
Zondag 6 augustus, 8e zondag na Trinitatis 

kleur: groen 
Jeremia 7, 2-7 
Matteüs 7, 15-27 
 Een wijze man bouwt zijn huis op de rots. Dat blijkt 

een goede keuze, als het weer omslaat en de fun-
damenten van het huis op de proef worden gesteld. 

Zondag 13 augustus, 9e zondag na Trinitatis 
kleur: groen 
Jeremia 32, 37-42 

Lucas 16, 1-9 
 Wat is slim en wat is eerlijk? Dat is een vraag waar 

advocaten graag mee stoeien. Maar van een rech-
ter wordt iets anders verwacht. Die hoort recht te 
spreken. Met andere woorden: die hoort alle be-
langhebbenden te horen en dan af te wegen wat 
recht is in een speciale situatie. 
Maar deze rechter handelt niet eerlijk, in dit verhaal 
van Lucas. Toch wordt hij geprezen, omdat hij slim 

gehandeld heeft. wat is dus slim, en wat oneerlijk? 
Verwarrend, dit verhaal. Wat betekent dat voor ons 
nu? H.A. 

 
Zondag 20 augustus, 10e zondag na Trinitatis 
kleur: groen 

Jeremia 23, 16-29 
Lucas 19, 41-48 

 Wat maakt de kerk tot een kerk? Dat is een vraag 
die bij de lezingen van deze morgen opkomt. Jezus 
huilt over het lot van Jeruzalem en jaagt bij de 
tempel de handelaars weg. Zij onteren deze ruim-
te, die Gods huis genoemd wordt. Is de kerk een 

speciaal gebouw, op een speciale plek? 
Kortom: een uitnodiging vanmorgen om met elkaar 
stilte staan bij wat een kerk is en kan zijn… H.A. 

 
Zondag 27 augustus, 11e zondag na Trinitatis 
kleur: groen 
Daniël 3, 34-45 

Lucas 18, 9-14 
 In de lezing van vandaag komen we twee mensen 

tegen die aan het bidden zijn. De farizeeër dankt 
God omdat hij niet zo is las de andere mensen. De 
tollenaar durft niet eens omhoog te kijken en 
vraagt God om genade. Met een beetje zelfver-

trouwen is niets mis; het gaat pas mis als je jezelf 
hoger aanslaat dan een ander en die ander daarom 
minacht. 

 
Zondag 3 september, 12e zondag na Trinitatis 
kleur: groen 
Jesaja 6, 8-13 

Marcus 7, 31-37 
 Een dove man ervaart hoe door een woord hem de 

oren worden geopend. “Effata”, ga open! 
Het is een verhaal dat aan de ene kant verlangen 
oproept naar gehoor vinden, aan de andere kant 
roept het iets van ongeloof op: dit is te wonderlijk. 
en hoewel er veel kan, lukt het (nog?) niet om do-

ven te laten horen. Maar er zitten meerdere lagen 
in dit verhaal. en daarnaar op zoek gaan, maakt 
dat het verhaal blijft boeien. 

 
ZONDAGSLIED 
 2 juli   lied 944 

9 juli   lied 675 
16 juli   lied 673 
23 juli   lied 544 
30 juli   lied 995 
6 augustus  lied 841 
13 augustus  lied 823 
20 augustus  lied 272 

27 augustus  lied 816 
3 september  lied 103a 
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MEELEVEN 
 

 De rubriek „Meeleven‟ is alleen te lezen in de papieren versie van De Wegwijzer. 
De Redactie 
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE  
 

UIT HET GRUTTOLAANTJE 

 Een late Pinksteren was het dit jaar, en een laat be-
gin van de zomervakantie van de scholen. En dat, 

terwijl we zomerse temperaturen hebben deze 
maand juni.  
Het was een maand vol activiteiten. Het jaarlijkse 
reisje met de diaconie is geweest, en dat was een 
succes. Het bezoek aan de orchideeënboerderij en 

de rondvaart in de Weerribben waren bijzonder. Er 
was veel te genieten. Er werd goed gezorgd, ook 
voor degene die ongelukkig viel en een dokterspost 
moest bezoeken. Dank, leden van de diaconie! 
 

 
 

Het aantal vergaderingen is intussen minder gewor-
den. En dat is te merken in de avonden. Er is daar 
wat meer ruimte. En dat is prettig in de zomer-
maanden. 
Zojuist was er een gesprek met de twee tieners die 
afscheid nemen van de kindernevendienst dit jaar. 
Wat is het mooi, om te zien hoe kinderen in een 

nieuwe levensfase komen, en hun wereld vergroten. 
In de dienst van 2 juli staan zij even centraal… 

De maand juni gebruiken we ook om na te denken 
over het komende jaar, en de tijd die volgt. 
Het is een zegen, om het zo maar eens uit te druk-
ken, dat we een gemeente vormen waarin alle leef-

tijden te vinden zijn. En het is een uitdaging om ons 
in te zetten aantrekkelijk te blijven.. 
Daarvoor is het belangrijk dat er mensen zijn die 
mee willen denken over kerk zijn, vandaag en mor-
gen… 
Allen deze zomer- 
maanden toege- 

wenst, dat er  
ruimte is voor 
ontmoeting en  
opademen.  
Voor wie thuis is: 
dat er in ontspan-

nen sfeer genoten kan worden. Voor wie op reis 

gaat: dat de nieuwe indrukken energie en inspiratie 
geven voor de tijd na de zomervakantie… 
Dat wij allen behouden en wel elkaar weer mogen 
treffen! 

Ds. Herrianne Allewijn 
 

 
 

 
 
 

VAKANTIEBIJBELSCHOOL, 31 AUGUSTUS 

 Dit maal op een donderdagmorgen, in de laatste 
week voor dat de vakantie voorbij is, zal er weer 

vakantiebijbelschool zijn. We beginnen om 10.00 
uur en het is deze keer in de Vermaning. 
Daar is een grote tuin, zodat er ook bij goed weer 
een buiten programma kan zijn. 
Aanmelden hoeft niet en iedereen is welkom, van 4-

12 jaar. 
Contactpersonen zijn: ds. Truus de Boer en  
Nelleke de Ridder, voor onze gemeente  
Flora Doeven, of ds. Herrianne Allewijn. 
 

 
 

UITJE DIACONIE 2017 
 Het is zover. Vandaag 20 juni gaan we uit met de 

Diaconie. De groep is om half negen aanwezig en om 
8.40 uur vertrekken wij. In een comfortabele prach-
tige touringcar met airconditioning, temperatuur 23 
°C, rijden we het smalle Landsmeer uit. Op naar Lut-
telgeest. Diaken Jannica wenst ons een fijne dag toe. 
Vanaf onze hoge zitplaats hebben we een mooi uit-

zicht en Ellen, onze chauffeuse, wijst ons op veel be-
zienswaardigheden. Het begint al met de grote ver-
andering van wegen bij Muiden. Zij kiest de A6 langs 
Almere voor ons eerste reisdoel: Luttelgeest. We 
zien verschillende ooievaarsnesten voordat we langs  
Lelystad rijden en de hoge windmolen-masten bij de 
brug over het Keteldiep. Rijdend door de Noord- 

Oostpolder valt het verschil op in aanleg van wegen 

t.o.v. die in de Flevopolder. „s Avonds op de terug-
tocht, we rijden het eerste stukje toeristisch, wordt 
dat nog eens bevestigd. 
Keurig op tijd arriveren we bij de Orchidee Hoeve in 
Luttelgeest. In de serre van het hoofdgebouw is voor 
ons plaats gereserveerd en worden we getrakteerd 
op koffie of thee met gebak. Voor de liefhebbers is 
er nog een tweede kopje!  
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Nu krijgen we volop de tijd om op avontuur te gaan. 
 

 
 

In het Amazone-regenwoud komen we Tres, Monos 
en Sabios, de drie wijze aapjes tegen. We worden 
daar verrast door regelmatige „shots‟-nevelregen. 
Daardoor ervaren we extra de tropische warmte van 

het Amazone-gebied.  
De roodstaartmeerval laat zich (met pincet) voeren.  
In de Vlindervallei zien we o.a. prachtige blauwe 
vlinders 
 

 
 
Het is vermakelijk, andere bezoekers, met hun spie-

gelreflexcamera‟s te zien worstelen om die kleuren 
vast te leggen. Achteraf blijkt dat Toon hier een on-
fortuinlijke val maakte. 
Veel indruk maakt de Zwevende Bloementuin op 
ons. De combinatie van honderdduizenden bloemen, 
hangend in korven, en de spiegelwanden maken het 
fascinerend. 

 
 
Zittend op een bankje is dit puur genieten. Om kwart 
voor één komen we weer in de serre bij elkaar voor 
de lunch. Voor ons vertrek kunnen we in de shop 
nog een herinnering kopen met een keuze uit 50.000 

artikelen! 
Nu op naar de Weerribben om te varen in een speci-

aal gebouwde boot met een diepgang van 45 cm 
door een prachtig natuurgebied. We leren opnieuw 
een heleboel. Over het ontstaan van de weren als 
gevolg van turf steken. En de gevolgen van het te 
schone water. Hoe het fonteinkruid en de krabben-
scheer te uitbundig groeien en kleine sloten verdwij-

nen. Water wordt land en uiteindelijk moerasbos. De 
stuurman presenteert dit alles met een ingestudeer-
de humor waarvan Froukje constateert: “wat een ra-
re mopjes”. Ook in de Weerribben zetten zeldzame 
vlinders hun eitjes af, op de waterzuring. Tijdens het 
varen komt regelmatig een fris vitaminehapje van 
Hannie langs.  
 

 
 
In het voorjaar organiseert de stuurman „rietsnij-
derstochten‟. In het informatiecentrum van Staats-

bosbeheer is een interessante film over rietsnijden 
en rietdekken te zien. 

De weidsheid van de Noordoostpolder, met zijn wie-
len, overblijfselen van dijkdoorbraken, de kleinscha-
ligheid van dorpen completeren de thuisreis. 
“Volgend jaar weer” belooft Jannica. Wat beantwoord 
wordt met applaus. 
Met een orchidee in de hand wandelen wij huis-

waarts. Wij spreken, namens alle deelnemers, onze 
waardering uit aan alle leden van de diaconie die de-
ze dag voor ons hebben mogelijk gemaakt. 

Gerda en Aad Naves. 
(op de website vindt u mooie foto’s in kleur van dit uitje, de 

Redactie) 
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 INGEZONDEN 
 

MAARTEN LUTHER:   
Geen reformator, maar een hervormer! 
Deze uitspraak over Maarten Luther las ik in een recent 

verschenen boekje van een Duitse Kardinaal, dat ik ter 
lezing aangeboden kreeg. Nu we nog volop in het  
Luther jaar (2016-2017) zitten, is het belangrijk om de-
ze mening van een vooraanstaand R-K emeritus aarts-
bisschop over Luther te citeren. Het boekje is gelijk ook 
een mild verhaal over Luther zelf, ja zelfs een zekere 
vorm van schuldbelijdenis over de manier, waarop de 
R.K. kerk hem destijds veroordeelt heeft. Naar de me-

ning van deze Kardinaal heeft Luther in zijn strijd voor 
kerkhervorming iets wezenlijks over het christelijke ge-
loof naar voren gebracht, dat het waard is om vandaag 
door alle christelijke kerken te verdedigen. 
 Luther heeft mij voor altijd geraakt. Ik heb dat 

vooral gemerkt tijdens mijn bezoek aan Wittenberg-
Lutherstad in 1991, twee jaar na de Wende van de 
DDR. Dwalend door Wittenberg met een bezoek aan 

o.a.de beroemde slotkerk, het Luther Museum en 

het graf van Luther en Melanchton, voelde ik mij 
meer dan ooit met hem verbonden. Die houding te-
genover hem is in de jaren erna niet altijd hetzelfde 
gebleven. Ik wist wel dat Luther een moeizame re-
latie met de Joden en hun godsdienst had. Jaren la-
ter las ik de dissertatie(2006) van Dr. René Süss: 
„Luthers theologisch Testament: Over de Joden en 

hun leugens‟. In dit proefschrift heeft hij een inte-
grale vertaling opgenomen van Luthers boek „Over 
de Joden en hun leugens‟ (1543). Een boek waarin 
de Jodenhaat bijna van elke pagina afdruipt. Wat 
ben ik van die publicatie geschrokken. Luther als 
een antisemiet, waar de Nazi's eeuwen later nog 
iets van konden leren, wat ze dan ook volop gedaan 
hebben. Adolf Hitler heeft wel eens gezegd dat hij 

afgemaakt heeft wat Luther in dit boek van 1543 al 
geadviseerd had, zij het dat een totale uitroeiing 
van het Jodendom door Luther nooit gezegd of ge-

suggereerd is. Door dit antisemitische geschrift is 
hij in mijn beleving toch wel een stuk kleiner ge-
worden. Natuurlijk, Luther was een kind van zijn 
tijd. Een middeleeuwse Duitser, met alle grofheid er 
omheen. De R.K. kerk van toen stond bepaald niet 

vriendelijk tegenover de Joden. Integendeel! In die 
haat van Luther tegenover de Joden zat ook een 
element van teleurstelling. Teleurstelling dat de Jo-
den niet met zijn Reformatie meegingen en ze Jezus 
als de Messias afwezen, ja op hun eigen Messias 
bleven wachten. Drie jaar voor zijn dood schreef hij 
dit boek. Vrienden van hem hadden het boek afge-
raden, zij vonden het te scherp en te streng van 

toon over de Joden geformuleerd. Het boek blijft 
dan ook een schaduw op het kerkhervormende werk 
van hem, waarbij wel gezegd moet worden, dat het 
theologische klimaat in Europa toen erg anti-joods 

was. In dat opzicht was hij geen uitzondering, maar 
wellicht wel in zijn taalgebruik tegen het Jodendom, 
dat grof, vuilspuitend en vol van haat was.  

 

In de afgelopen maanden is Luther al groots her-
dacht. Met nieuwe publicaties over hem, waaronder 
een uitgebreide biografie door een Amerikaanse his-
torica Lyndal Roper, Ambo Amsterdam, 2016. Een 
heel ander boek over Luther is: „Het merk Luther‟ 
van Andrew Pettegree, Altlas, Amsterdam, 2016. 
Luther heeft, zo blijkt uit dit boek, een grote rol ge-
speeld voor de boekdrukkunst van de stad Witten-

berg. Hij was niet alleen een groot theoloog, maar 
ook een zeer praktische handelsman. Mede door 
zijn vele publicaties bloeide de boekdrukkunst in 

Wittenberg als nooit te voren. Wittenberg is er zelfs 
beroemd door geworden. Dit element in zijn leven 
was voor mij helemaal nieuw. Heel boeiend om het 
allemaal in dit boek van Pettegree te lezen. Een 
eerder verschenen boek over Luther van René 
Süss: Luther, een sympathieke potentaat‟ (2012), 
als een soort naschrift op zijn dissertatie, laat ons 
de mens Maarten Luther in zijn kleinheid en groot-

heid zien, waardoor het zeer negatieve beeld van 
hem weer wat rechtgetrokken wordt. 
 

 
 
Toch blijf ik, zij het met enige reserve, hem bewon-

deren. Vanwege zijn geestelijke moed om tegen-
over die machtige Rooms Katholieke kerk toch zijn 
eigen geloofsbelijdenis op de rijksdag in Worms te 
laten horen. Om zijn diepe schriftkennis, om zijn 
geloof, waardoor hij geestelijk bijna „alles‟ aankon. 
Om zijn geestelijke worsteling en twijfel. Om zijn 
Bijbelvertaling en vooral ook om zijn strijd tegen de 
duivel. Voor Luther was de duivel een bittere reali-

teit. Zijn leven lang heeft hij ertegen gevochten. 
Soms krijg je bij hem de indruk dat hij bijna achter 

alles de werking van de duivel zag. Zijn visie op 
demonen is bepaald niet meer de onze. Hij zag de 
duivel als dé grote tegenstander van God, wat wij in 
de kerk van vandaag veelal vergeten zijn. Ook van-
daag maakt die tegenmacht tegenover Gods macht 
nog veel kapot. Luther heeft dat veel beter begre-
pen dan onze hedendaagse theologen. Hij heeft de 

strijd tegen de R.K. kerk niet opgezocht. Hij wilde 
bepaalde misstanden, zoals die hele aflaathandel, 
hervormen. Een breuk met de kerk wilde hij niet, 
die is hem dan ook opgedrongen. Daarom is Her-
vormer voor hem een beter woord dan Reformator! 
Die Hervorming door hem hebben we het afgelopen 
jaar herdacht. Theologisch kan vandaag niemand 
om hem, Maarten Luther, heen. Het is dan ook te-

recht dat hij in dit jaar, oktober 2017, 500 jaar na 
het begin van de Reformatie, wereldwijd herdacht 

wordt. God heeft door hem veel aan de christelijke 
kerken geschonken. Hij is voor mij nog altijd hét 
voorbeeld hoe een mens door Gods kracht en geest 
een wereld, ja zelfs een kerkelijke wereld, kan ver-
anderen. In gedachten sta ik nu weer even bij zijn 
graf in de slotkerk van Wittenberg met een groet 

van dankbaarheid voor alles, nou ja ook weer niet 
alles, wat hij in Gods kracht voor de christelijke 
kerken heeft gedaan. 

Piet Koenes 
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DIACONIE EN FINANCIEN  
 

BIJ DE COLLECTEN 
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‟.  
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! 
 

09 juli: Totale werk 
 Het klimaat verandert. Dat merken we ook in ons 

Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen of zwa-
re regenbuien. Maar echt last hebben we er nog niet 
van. In een land als Ghana is dat anders, vooral in 
het noorden. Door extreme droogte wordt het 
steeds moeilijker om voedsel te verbouwen. De 
vrouwen verzamelen daarom kariténoten. Ze maken 
er boter van om te verkopen op de markt. De kerk 
van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De landbouw-

organisatie van deze kerk geeft trainingen, leert 
nieuwe methodes aan om de noten te verwerken en 
zorgt voor kleine fabriekjes waar ze de boter kun-
nen maken. Kerk in Actie steunt de kerk van Ghana 
bij hun werk. 

 
16 juli: Kinderen in de Knel 
 Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet 

voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana 
Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, 
en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. 
De organisatie heeft inmiddels drie vestigingen (in 
Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo‟n 2.400 
kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. 
Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlich-

ting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen. 
In 1995 werd het merendeel van de kinderen wees 
door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees 
geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een 
belangrijke taak van de stichting. Er wordt voorlich-
ting gegeven aan de leraren en leerlingen van de 
vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en pre-

dikanten. Er zijn boekjes uitgebracht over huiselijk- 
en seksueel geweld. Regelmatig worden er seminars 
over allerlei thema's georganiseerd. 

 
23 juli: Choice Cambodia 
 CHOICE Cambodja is een geregistreerde non-profit 

organisatie (NPO), opgericht door expats in 2006. 

De meeste vrijwilligers wonen in Phnom Penh en 
streven er naar een verschil met de extreem arme 
en achtergestelde mensen van Cambodja te maken. 
De allerarmsten hebben geen huis, land of een 
baan. Ook is er geen goede gezondheidszorg. Wij 
bieden ondersteuning voor deze mensen: medisch, 
onderwijs, beroepsopleiding, kinderopvang, veilig 
drinkwater, voedsel, kleding, huisvesting. De orga-

nisatie zet zich ook in voor de aanpak van de situa-
tie van kinderen. Degenen die wezen zijn, mishan-
delde en dakloze kinderen van wie de ouders niet 

meer voor hen willen zorgen. We worden gedreven 
door een zeer sterke betrokkenheid van het bij el-
kaar houden van families. Wij zorgen voor extra 

ondersteuning aan de ouders van kinderen, in 
plaats van de kinderen te scheiden van hun families 
bij grote armoede. Het team (trustees) bestaat uit 
Australiërs, Engelsen, Nederlanders, Duitsers, Ame-
rikanen en Cambodjanen. Wij hebben uw financiële 
hulp en steun hard nodig en als u een bezoek  
brengt aan Cambodja en in Phnom Penh, neem dan 
contact met ons op om mee te gaan op een van on-

ze reizen, of met onze dagelijkse water leveringen, 
hulp in de kleuterschool of ge-
woon in ons centrum.  
Mark Ledegang (neef van  
Hannie Trenning) is ongeveer 9 
maanden per jaar als vrijwilliger 

aanwezig om hulp te bieden 
waar mogelijk. Zij hebben al 

veel bereikt door middel van 
sponsoren. 
 

30 juli: Dom Helder Camera 
 Tijdens ons verblijf in Brazilië en ook nu nog jaren 

na onze terugkomst, bent u de mensen in Brazilië 
niet vergeten. De giften die wij krijgen zijn fantas-
tisch, maar ook de vragen van u en uw gedachten 

aan deze mensen doen ons goed. Omdat wij nog 
steeds van zoveel mensen giften mogen ontvangen 
voor de Stichting in Brazilië hebben wij besloten om 
op 11 juni 2013 een Nederlandse Stichting, Stich-
ting Vrienden Omarmen Mutirão, op te richten om 
de Stichting in Brazilië nog beter financieel te kun-

nen ondersteunen. U kunt zich voorstellen dat we 
de giften die wij van u krijgen en de uitgaven die in 

Brazilië worden gedaan zo beter kunnen controleren 
en tegelijkertijd de mensen in Brazilië beter kunnen 
voorzien van het geld. Wij vinden het belangrijk om 
u te laten weten dat 100 % van uw gift naar Brazilië 
gaat. De kinderen in de wijk Mutirão worden nog 

steeds liefdevol opgevangen door de medewerkers 
van de Associação Dom Hélder Câmera. Dit gebeurt 
bij twee schooltjes en bij de „naschoolse‟ opvang. 
Hier kunnen zij naast de zo nodige educatie ook 
ontspanning krijgen. Voetbal, capoeira, dansen, te-
kenen, judo, muziek maken en ook computerles. 
Daarnaast heeft de Associação een huis voor oude-

ren. Hier kunnen de ouders, opa‟s en oma‟s, van de 
kinderen zich vermaken. Tuinieren, handwerken, 
biljarten, gymnastiek en gewoon even kletsen met 
elkaar. Maar ook hier kunnen de mensen leren le-
zen en schrijven en computerles volgen. 

Het is mooi om te zien dat het harde werk van de 

Associação vruchten afwerpt. Er is nog steeds veel 
contact met oud leerlingen die nu een goede baan 
hebben. De wijk wordt langzaam steeds wat beter 
en veiliger. Het gaat allemaal langzaam maar kleine 
stapjes vooruit is altijd beter dan stapjes achteruit. 
Wij willen u danken, ook namens de mensen in de 
wijk Mutirão, voor uw betrokkenheid.  

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden Om-
armen Mutirão. 

Lotty Goede-Jeronimus 
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06 augustus: Cake voor Kenia 
 Jambo!  

Mijn naam is Arianne Visser. In 2011 heb ik vier 
maanden vrijwilligerswerk gedaan in Mombasa, 
Kenia. Hier heb ik Sofia en haar familie ontmoet.  

Zij wonen in de sloppenwijk „Bangladesh‟. 

Aangezien haar moeder nauwelijks genoeg geld 
verdiende voor 1 maaltijd per dag moesten Sofia en 
haar broertjes Hamisi en Moddy bedelen op straat. 
Zij gingen niet naar school en kwamen in contact 
met verkeerde mensen. 
Deze familie heeft mij zo geraakt dat ik op zoek ben 
gegaan naar een manier om deze kinderen naar 
school te krijgen. Toen ik daar was had ik al wat 

sponsorgeld van vrienden en familie uit Nederland 
meegekregen. Dit geld heb ik gebruikt om de drie 
kinderen per direct naar school te krijgen. Zij zijn 
toen gestart op de kleuterschool. Inmiddels volgen 
alle vijf de kinderen van dit gezin onderwijs en 
hebben zij onder andere geleerd om Engels te 
spreken. 
Eenmaal terug in Nederland wilde ik dit gezin graag 

blijven ondersteunen. Inmiddels heb ik een aantal 
vaste donateurs die maandelijks / jaarlijks een 
bedrag naar keuze doneren en ben ik nog altijd op 
zoek naar mensen die donateur willen worden. 
Daarnaast ben ik begonnen met Cake voor Kenia. 
Mensen kunnen bij mij taarten en cupcakes met een 
thema naar wens bestellen. Cake voor Kenia 
organiseert ook ieder jaar een bijzondere high tea 

en is regelmatig te vinden op kerstmarkten.  
Op deze manier zorgen wij er samen voor dat Sofia, 
Hamisi, Moddy, Shadia en Husna naar school 
kunnen gaan, waar zij weer kind mogen zijn en 
waar zij een kans krijgen op een beter leven.  
Voor informatie kunt u terecht op 
www.facebook.nl/CakevoorKenia 

  

 
 
13 augustus: Zending 
 Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden 

het lastig om zich staande te houden in de islamiti-

sche omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen 
ze graag meer leren over de Bijbel en over het ge-

loof. Die kennis helpt hen om steviger in hun 
schoenen te staan. De bijbelquiz van het Egyptisch 
Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is dan 
ook een groot succes. Het Bijbelgenootschap orga-
niseert de quiz al jaren via zondagsscholen. Afgelo-
pen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen 

in de leeftijd van 9 tot 12 jaar mee aan de quiz. Zij 
bestudeerden het boek Handelingen en vulden de 
vragen in het quizboekje in. Achtduizend kinderen 
wonnen en ontvingen als beloning een prachtig geïl-
lustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbel-

genootschap opnieuw zo‟n competitie houden. Nu 
zullen zo‟n honderdvijftigduizend kinderen het    
Bijbelboek Matteüs bestuderen. Opnieuw ontvangen 
winnaars een Nieuw Testament. De collecteop-
brengst is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenoot-

schap en andere zendingsprojecten van Kerk in Ac-

tie. Geef ook, zodat meer kinderen op een speelse 
manier over de Bijbel leren. Want juist dan kan ge-
loof groeien en onderdeel worden van het dagelijks 
leven. 

 
20 augustus: Stichting Heifer 
 Al 15 jaar zetten we ons in voor kwetsbare, maar 

ondernemende Afrikaanse boeren en boerinnen. En 

met succes. In de afgelopen 15 jaar zijn al ruim 
40.000 gezinnen betrokken geweest bij onze pro-
jecten. 
Wat kunt u doen? 
Met regelmaat ontvangen wij mooie donaties van 
kerken, parochies en gemeenten. Soms eenmalig, 

soms voor een langere periode. We geven u graag 
een paar voorbeelden: 

De Thomaskerk in Amsterdam heeft het werk van 
Heifer een jaar lang, aan de hand van diverse por-
tretten, besproken tijdens de dienst. Na afloop werd 
gecollecteerd.  
Onze projecten zijn ook aansprekend voor kinder-

diensten. Het sparen voor een dier is leuk om te 
doen en biedt een eenvoudige kennismaking met 
ontwikkelingswerk. 

 

 
 

Wat betekent uw steun? 
Met uw eenmalige of structurele steun ontvangen 
Afrikaanse boeren en boerinnen trainingen, bomen, 
zaden, gereedschappen en dieren. Middelen waar-
mee zij zelf hun armoede kunnen overwinnen. Zo 
veranderen we samen hele gemeenschappen en be-
reiken we échte verandering 

 
27 augustus: Paarl Zuid-Afrika 
 Tijdens het bezoek van ds. Tony Massent in 2015 

zijn afspraken gemaakt een Trust fonds op te richten 
voor minderbedeelde kinderen in Zuid-Afrika. Iedere 
zondag wordt in het busje, in de kerk door kinderen 
van de kindernevendienst, gespaard voor deze kin-
deren in Paarl. De Diaconie helpt hier aan mee door 

dit fonds te steunen en zal nu en dan collecteren 
voor dit doel. 
 

03 september: Missionair Werk en Kerkgroei 
 Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen 

vormen de ingrediënten van Kloosterwelle, een pio-

http://www.heifer.nl/word-donateur
http://www.heifer.nl/word-donateur
http://www.heifer.nl/word-donateur
http://www.heifer.nl/word-donateur
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niersplek van de Protestantse Kerk. Op deze plek 
voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving rond de 
Corneliuskerk in het hart van Noordwelle (Zeeland) 
kun je even loskomen van de wereld. De wekelijkse 
vesper op woensdagavond biedt veel tijd voor stilte. 

Tijdens de maaltijd na de vespers is er tijd voor ge-

sprek en ontstaat er echt een band tussen mensen. 
Niemand van de deelnemers wil dit meer missen! 
Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is 
gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat het iets 
met je doet; er ontstaat ruimte voor God. Hanna is 
lange tijd van de kerk verwijderd geweest. Haar er-
varingen met Kloosterwelle brachten haar weer te-
rug. Anderhalf jaar geleden heeft ze zich weer inge-

schreven. Het mystieke geeft haar meer ruimte. 
Door de stilte ervaart ze het goddelijke en krijgt ze 
meer innerlijke rust. Met de opbrengst van de collec-
te steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als 
Kloosterwelle, waar mensen samen komen en het 
geloof delen, waar het goddelijke kan worden erva-
ren, én waar een band tussen mensen ontstaat. 

De Diaconie 

 
DANK 1 
 Hartelijk dank voor de gift van uw gemeente van     

€ 500,00 voor het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Uw kerk heeft gecollecteerd en mede dank zij uw 
bijdrage maakt u het mogelijk dat we door kunnen 
gaan met onze expertise op het gebied van Bijbel-
vertaling en uitgeven. We vinden het fijn dat u het 

bijbelwerk op deze manier steunt. Daardoor levert u 
een belangrijke bijdrage aan onze missie: de Bijbel 
dichtbij brengen. 

Riewerd Buitenwerf, Directeur NBG 
 
DANK 2 
 In februari dit jaar is er in onze kerk gecollecteerd 

voor de Stichting Zebra. Op de eerste bladzijde van 

deze Wegwijzer heeft U een impressie kunnen lezen 

van de cursus die de deelnemers volgden na eerst 
een week te hebben meegelopen in de gemeen-
te/instelling van de gastpredikant. Deze uitwisselin-
gen worden mogelijk gemaakt door bijdragen van 
particulieren, instellingen en kerkgenootschappen.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Jan Rijswijk, penningmeester Stichting Zebra 
 
 

OVERZICHT COLLEKTEN CVK 
 31-12: €    87,10   01-01: €    58,85 

08-01: €  135,90   15-01: €    80,35 
22-01: €    96,82   05-02: €  169,20 
12-02: €    72,55   19-02: €  125,55 

26-02: €    77,75   05-03: €    88,00 
12-03: €  112,15   19-03: €    67,26 

26-03: €    68,11   02-04: €    84,65 
09-04: €  108,05   16-04: €    90,10 
23-04: €    72,65   30-04: €    92,37 
07-05: €  100,30   14-05: €    81,90 
21-05: €    71,80   28-05: €    74,19 
04-06: €   122,55   11-06:  nvt 
18-06: €     71,55   25-06: €    73,35 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hans Klaasen 

 
COLLECTEOPBRENGST DIACONIE 
 09-04: KIA Palmzondag Myanmar    € 157,60 

Aangevuld tot € 200,00 
13-04: Eigen diaconie     €   39,10 
16-04: PKN JOP      € 160,15 

  Aangevuld tot€ 200,00 

23-04: PKN Eredienst en Kerkmuziek € 109,91 
    Aangevuld tot € 200,00 

30-04: Nederlands Bijbelgenootschap € 114,30 
Aangevuld tot€ 500,00 

07-05: Missionair werk en kerkgroei     € 100,30 
    Aangevuld tot € 200,00 

     Spaarbusjes     € 159,62 
14-05: Stichting Regenboog   € 113,58 

    Aangevuld tot € 2.000,00 
21-05: Stichting Care for Children  € 161,65 

Aangevuld tot € 1.000,00 
28-05: Rooseveldthuis    €   97,95 

Aangevuld tot € 500,00 

04-06: KIA zending Pinksteren  € 147,55 
Aangevuld tot € 200,00 

11-06: Oecumenische dienst   nvt 

18-06: KIA Binnenlands diaconaat   € 110,06 
Aangevuld tot € 200,00 

Met vriendelijke groet, 
Kees de Gooijer 

c.gooijer5@upcmail.nl 
 
 

 

 

 AGENDA VAN DE MAANDEN JULI en AUGUSTUS 
 
Dinsdag 4 juli   20.00 uur Kerkenraad / Het Kruispunt 

Woensdag 5 juli  v.a. 17.00 uur Zomerfeest in de Vermaning 
Vrijdag 7 juli    10.00 uur Koffie met noten, Voorhof 
Zaterdag 8 juli   17.00 uur Kerkenraadsbarbeque / Hannie Trenning 
____________________________ 
Dinsdag 18 juli   19.30 uur Diaconie / Hannie Trenning 

____________________________ 
Donderdag 24 augustus 20.00 uur Werkgroep eredienst, Kruispunt 

____________________________ 
Woensdag 30 augustus 10.00 uur Werkgroep nieuwe buren, Kruispunt 
Donderdag 31 augustus 10.00 uur Vakantiebijbelschool, Vermaning 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.gooijer5@upcmail.nl
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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 

 

AGENDA KERKDIENSTEN JULI EN AUGUSTUS 
 
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 

 
Zondag 9 juli 

 Het Kruispunt 10.00 uur. Mevr. A. Winter uit Amsterdam 
Ouderling S. Mulder. Diaken J. de Jong. Organist P.J. Aartsen 
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Totale werk en de PG Landsmeer 

 
Zondag 16 juli 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. Van Popering uit Aalsmeer 

Ouderling F. Doeven. Diaken G. Knibbe. Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Kinderen in de knel en de PG Landsmeer 

 
Zondag 23 juli 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. A. Schrage uit Ouderkerk a/d Amstel 

Ouderling W. Lebbing. Diaken J. Visscher. Organist W. Levering 
Koster A. Bakker. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Choice Cambodja en de PG Landsmeer 

 
Zondag 30 juli 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. M ter Hoeve uit Zaandam 

Ouderling T. van Zanten. Diaken J.M. Trenning. Organist K. Posthuma 

Koster B. Bense. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Dom Helder Camera en de PG Landsmeer 
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Zondag 6 augustus 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds P. Koenes uit Amsterdam 

Ouderling H. Sijmons. Diaken J. de Jong. Organist A. Rietberg 
Koster I. van Brenk. Kinderoppas en kindernevendienst 

Collecte voor Cake voor Kenia, Jambo en de PG Landsmeer 
 
Zondag 13 augustus 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. H. Allewijn. 

Ouderling F. Doeven. Diaken J.M. Trenning. Organist A. Rietberg 
Koster A. Bakker. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Zending en de PG Landsmeer 

 
Zondag 20 augustus 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds H. Allewijn 

Ouderling E. Knibbe. Diaken G. Knibbe. Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Kinderoppas en kindernevendienst 

Collecte voor Stichting Heifer en de PG Landsmeer 
 
Zondag 27 augustus 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Drs P. Pronk 

Ouderling M. de Vries. Diaken J.de Jong. Organist W. Levering 

Koster I. van Brenk. Kinderoppas en kindernevendienst 

Collecte voor Paarl Zuid Afrika en de PG Landsmeer 
 

Zondag 3 september 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Dhr. A. van Hilten 

Ouderling S. Mulder. Diaken J. Visscher. Organist P.J. Artsen 
Koster J. Rijswijk. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Missionair werk en kerkgroei en de PG Landsmeer 

 
Zondag 10 september 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling W. Lebbing. Diaken G. Knibbe. Organist A. Rietberg 
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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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.  
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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 op.2 september 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 21 augus-
tus,18.00u.  
E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de brievenbus 
bij één van de redactieleden.  
In oktober verschijnt De Wegwijzer op de 7

e
. 
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