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 OM TE BEGINNEN . . . 
 
OM TE BEGINNEN    
➢ Open huis, dat was het op 17 september. Een mooie start van een nieuw 

kerkelijk seizoen.  
En dit keer een start met de drie kerken van Landsmeer. We ontmoeten elkaar 
al bij verschillende activiteiten: bij de oecumenische diensten, de eet- en ont-
moet bijeenkomst, die dit keer in oktober gehouden wordt, waarin nieuwe Ne-
derlanders en Landsmeerders voor elkaar koken en samen eten. 
In de herfstvakantie is er weer vakantiebijbelschool voor de kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd. En zo zijn er meer momenten, waar we elkaar als verschil-
lende kerken treffen. 

 
Wat gebeurt er in dat huis? Als het goed is, dan heeft u intussen de activitei-
tenwijzer ontvangen, met daarin het programma voor de komende maanden. 
De deuren van de kerk staan regelmatig open en ieder die eens wil kennisma-
ken met de ruimte die het gebouw biedt, is van harte welkom. En voor wie er-

gens bij aan wil sluiten: dat is altijd mogelijk.  
 

Elke zondag komen in elk geval mensen bij elkaar om samen te leren, te vie-
ren, te zingen. De Bijbel gaat open en er klinken eeuwenoude verhalen over 
God en mensen. Hoe kunnen die verhalen spreken tot mensen van nu? Wat 
kunnen ze bieden aan inspiratie, aan perspectief? Wat vertellen ze over de 
weg die mensen kunnen gaan, over de richting van die weg? En wat geeft Je-

zus mee aan de mensen die hem toen volgden, aan de mensen die nu in zijn 
voetsporen willen gaan?  

 
Het blijkt een bijzondere zoektocht: samen je verdiepen in de achtergrond van 
wat geschreven is en uitwisselen wat dat vandaag kan betekenen. Niet alleen 

op zondag, ook op andere momenten, zoals bij de Bijbelkring of een andere 
gesprekskring, is er veel te bespreken en veel te leren. Zo hebben we een 
mooie avond gehad rondom het thema: wachten. Verschillende verhalen uit 

de Bijbel werpen hun eigen licht op dit thema. En in de loop van de tijd heb-
ben kunstenaars musici, dichters op hun eigen wijze tot uitdrukking gebracht 
wat bepaalde Bijbelverhalen bij hen oproepen. 

 
De dichter Rainer Maria Rilke schrijft dat er vragen zijn waarop niet meteen 
een antwoord te vinden is. Soms kom je niet verder dan het stellen van vra-
gen. Op een antwoord moet je wachten, je moet geduld hebben. Al zoekend 
kun je dan onverwacht toch iets ontdekken dat je verder helpt… Rilke zegt het 

zo: 
 

Men moet geduld hebben met het onopgeloste in het hart  
en proberen de vragen zelf lief te hebben als ontoegankelijke ruimtes,  
als boeken, geschreven in volkomen onbekende taal. 
Wanneer men die vragen leeft, leeft men misschien geleidelijk, 

zonder het te merken, 
op een ongewone dag binnen in het antwoord. 

 
Ds. Herrianne Allewijn 
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND OKTOBER 
 
Zondag 8 oktober, 3e zondag van de herfst 
kleur: groen 
Jesaja 5, 1-7 

Lucas 14, 1-11 
➢ Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor 

een bruiloft, moet je niet meteen op de beste plaats 

gaan zitten. Je loopt kans alsnog weggestuurd te 
worden, wanneer er iemand binnenkomt die meer 
recht heeft op een goede plaats. Beter is het om je-
zelf klein te maken; wie weet ben jij de laatste die 
de eerste wordt.  

 
Zondag 15 oktober, 4e zondag van de herfst 
kleur: groen 

Ezechiël 34, 20-31 
Matteüs 22, 34-46 
➢ Zo op het eerste gehoor lijkt het alsof we in een 

woordenstrijd belanden, als we de woorden horen, 
die worden uitgewisseld tussen Jezus en de Farizee-
en. Waar gaat dit over? En zit er meer achter dan 

een debat op het scherpst van de snede? Gaande-

weg wordt Jezus meer en meer uitgedaagd om te 
laten zien wie hij is en waar hij voor staat. En Jezus 
neemt ons mee op die weg en gaat ons voor in het 
maken van keuzes en het vinden van een richting, 
die ons dichterbij zijn doel brengt: het koninkrijk 
van God gestalte geven….Vanmorgen verdiepen we 
ons in de achtergrond van het gesprek tussen Jezus 
en de Farizeeën, dat vooralsnog raadselachtig is… 

H.A. 
 
Zondag 22 oktober, 5e zondag van de herfst 
kleur: groen 
Jeremia 8, 4- 6 en vers 11 en 9, 2-4 en 8-9  
en 22-23 
Matteüs 9, 1-8 

➢ Jezus zegt tegen een verlamde man: “Wees gerust. 
Uw zonden worden u vergeven. Wat verkeerd ging 

in uw leven, mag u achterlaten”. De man staat op 
en gaat naar huis. Ook in ons leven gebeuren din-

gen die je graag achter je wilt laten. Het is prachtig 
dat Jezus zegt dat dat kan. 

 

Zondag 29 oktober, 6e zondag van de herfst 
kleur: groen 

Jeremia 31, 31-34 
Matteüs 22, 1-14 
➢ Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruilofts-

feest dat de koning geeft voor zijn zoon. Er zijn 
mensen uitgenodigd die niet komen. Sommigen re-
ageren zelfs woedend op de uitnodiging. Uiteindelijk 
worden mensen van de straat uitgenodigd. Waarom 
is het zo moeilijk gehoor te geven? 

 
Zondag 5 november,7e zondag van de herfst 
kleur: groen 
Ezechiël 18, 1- 4  en 21-23 
Johannes 4, 47-54 
➢ “Ga met me mee”, zo vraagt een hoveling Jezus. Hij 

wendt zich tot Jezus, omdat hij geen andere uitweg 

ziet en hij vraagt Jezus om met hem mee te lopen, 
mee te gaan naar zijn huis, om daar zijn kracht aan 
te wenden om het ongeluk te weren. De lezingen 
van vandaag plaatsen ons middenin het leven. Er 
zijn tijden dat het goed gaat, dat het leven je toe-
lacht. Er zijn ook tijden dat het tegenzit. Dat je te-
genslag op tegenslag krijgt. En regelmatig gaan de-
ze tijden samen op of door elkaar heen.  

Vandaag wordt ons een inkijk geboden op waar het 
heen gaat…, hoe groot is de waarde van elk men-
senleven. 

H.A. 
 
ZONDAGSLIED 
➢ 8 oktober lied 117a 

15 oktober lied 320 

22 oktober lied 863 
29 oktober lied 747 

5 november lied 760 
Ds. Herrianne Allewijn 
 

 

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE  
 
UIT HET GRUTTOLAANTJE 
➢ September is een maand geweest met veel ontwik-

kelingen op allerlei gebied.  
In de gemeente is er weer een start gemaakt met 
het nieuwe seizoen. Gespreksgroepen zijn begon-
nen. Er was lief en leed om te delen met elkaar, en 

vaak ook kwam dat in de tijd dicht bij elkaar.  
Het zorgt ervoor, dat je er nog eens extra bij stil-
staat hoe bijzonder het is, om een huwelijksjubile-
um te kunnen vieren, zoals een aantal mensen in de 
gemeente dat onlangs hebben mogen doen. 

Er zijn plannen uitgewerkt voor de toekomst. En we 
mogen terugkijken op een mooie startzondag, 
waarin vele talenten iets hebben kunnen laten zien 

van wat zij in huis hebben. we mogen ons verheu-
gen in een nieuw bestuur van Interjel, dat uitstraalt 
dat ze zin heeft om de klus te klaren. 
De laatste zondag van de maand was er weer 
‘Nieuwe buren’ in de Voorhof. En daar waren ook 
nieuwe families, die de afgelopen maanden in Land-
smeer zijn komen wonen. Zij kijken al uit naar de 
maaltijd van 18 oktober. 

De scholen zijn ook weer begonnen. Dat geeft in de 
regel meer een ‘ritme’ aan het dagelijks leven van 
velen. En ook in de kerk heeft dat invloed.  
In de persoonlijke sfeer mochten we deze maand 
een nieuwe generatie welkom heten: een kleindoch-
ter is geboren. Veel dank voor alle blijk van meele-

ven! 
Bij de gesprekskring rondom het blad Open Deur, 
sloten we de avond af met een gedicht, nadat we 
allerlei manieren van ‘wachten’ met elkaar hadden 
verkend en uitgewisseld. Het wachten van de wijze 

en de dwaze meisjes, het wachten van Jezus in de 
woestijn en later op zijn vonnis, toen hij gevangen 
genomen was, onze eigen ervaringen met wach-

ten… 
Het gedicht is van M. Vasalis en staat in de bundel: 
Gedichten, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1967 
 

Eb 
Ik trek mij terug en wacht. 

Dit is de tijd die niet verloren gaat. 
Iedre minuut zet zich in toekomst om. 

Ik ben een oceaan van wachten, 
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waterdun omhuld door ’t ogenblik. 
Zuigende eb van gemoed, 

dat de minuten trekt en dat de vloed 
diep in zijn duisternis bereidt. 

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? 

Ds Herrianne Allewijn 

 
KRINGWERK: 
KOFFIE MET NOTEN,  
➢ Op iedere eerste vrijdagmorgen van de. maand, 

tenzij anders aangegeven, is er koffie met noten. 
Onder het genot van een kopje koffie verdiepen we 
ons in de achtergrond van een van de liederen uit 

het liedboek. De afgelopen tijd waren dat liederen 
van Maarten Luther, omdat we dit jaar 500 jaar Re-
formatie gedenken. Dat levert een boeiende ken-
nismaking op met wat hij dacht, wat hij geloofde, 
en de tijd waarin hij leefde. Ook de melodieën ver-
kennen we. Soms zijn die uit de oude christelijke 
traditie van het Gregoriaans, soms zijn het volks-
melodieën uit de tijd van Luther. Al met al: de 

moeite waard om aan te schuiven. Aanmelden hoeft 

niet. En goed kunnen zingen is ook geen vereiste.  
Volgende data: 6 oktober, 3 november,  
1 december  
Plaats: Het Kruispunt 
Tijd: 10-11 uur 

 
BEZOEK AAN HET CATHARIJNECONVENT 

➢ Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden 
dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerk-
deur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de 
grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis 
ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij de-
ze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoon-
stelling over deze veelbesproken ‘man van het 

jaar’.  
Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste 
marketingman, antisemiet, fundamentalist, vrou-

wenhater, vervloekt of heilig? Wie was Maarten Lu-
ther en wat maakt hem tot man van het jaar? Mu-
seum Catharijneconvent gaat in de tentoonstel-

ling Luther op zoek naar de onbekende man achter 
de icoon van 500 jaar Reformatie. 
Extra: Hanna Rijken, theoloog, musicus en promo-
vendus aan de Protestantse Theologische Universi-
teit te Amsterdam, geeft om 14.00uur een muzikale 
lezing over Luther. Haar verhaal wisselt ze af met 
prachtige Lutherliederen, met samenzang.  Ervaar 

tijdens deze muzikale lezing wat Luther deed met 
de taal, de muziek en de religie. 
De lezing is gratis op vertoon van een geldig en-
treebewijs voor de tentoonstelling. 
 
We vertrekken op 31 oktober om 9 uur vanaf Het 
Kruispunt. Graag aanmelden bij Ellen de Paauw, 

voor 20 oktober  ellendepaauw@gmail.com 
 
OECUMENISCHE LEESKRING 
‘God is niet te vangen’ en Marc-Alain OUaknin 
➢ Eens per maand, op donderdagmorgen, komen we 

bij elkaar en nemen samen een boek door. Het af-
gelopen jaar was dat het boek: “God is niet te van-
gen”. Dat boek ronden we in de maand oktober af.  

Dan starten we in november met een nieuw boek: 
“Marc-Alain Ouaknin, De joodse gids van deze tijd”, 
geschreven door Christine Berkvens-Stevelinck.  
 

 
Marc-Alain Ouaknin (1957) is een Franse rabbijn en 
filosoof. Het boek biedt een kennismaking met het 

gedachtegoed van Ouaknin.  
In de inleiding staat: Onze tijd vraagt om gidsen die 
de weg wijzen naar verrassende ontdekkingen, om 
leermeesters die de gave hebben onvermoede per-
spectieven te openen en in onbekende ruimten bin-
nen te leiden. Mensen die het hart verruimen, de 
geest aanscherpen en de ziel verheugen. de Franse 

filosoof, rabbijn, psychoanalyticus, dichter en kin-

derboekenschrijver Marc-Alain Ouaknin lukt het tel-
kens weer. Als je een boek van hem leest, betreed 
je als het ware een onbekend gebied… Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Informatie en/of 
aanmelden bij Ds. Herrianne Allewijn. 
Gewoon een keer binnenstappen, kan ook. 

Data: 12 oktober, 16 november, 7 december…. 
Plaats: Het Kruispunt, 9.45 uur staat de koffie klaar. 
10.00 uur beginnen we. Rond 11.45 uur ronden we 
af. 
 

LEESKRING OP VRIJDAGMORGEN -“Geduld met God” 

➢ Ongeveer eenmaal per maand komen we bij elkaar 
bij een van de deelnemers thuis rondom het boek 
‘Geduld met God’, van Tomas Halik. We zijn al eni-
ge tijd op weg met dit boek en ronden dat af dit 
jaar. 
In januari starten we met een nieuw boek.  

Wie belangstelling heeft kan zich melden bij Piet en 

Emma Gautier of Ds. Herrianne Allewijn.  
Data: 13 oktober (bij Piet en Emma Gautier) en 10 
november (bij Aad Naves) 

 
BIJBELSTUDIEGESPREKSKRING 
➢ Eenmaal per maand, op dinsdagavond, komt de bij-

belstudiegroep bij elkaar. Het komende jaar zullen 

we ons verdiepen in een aantal gelijkenissen uit de 
bijbel. Wat is de achtergrond bij die gelijkenissen? 
Wat willen ze zeggen/ Wat betekenen ze voor ons 
nu? 
We zullen met elkaar in gesprek gaan aan de hand 
van het boekje: “Tien beelden van hoop, bemoedi-

ging en troost”, van Bernard Luttikhuis.  
Data: 17/10, 14/11, (19/12) en 16/1 om 20.00 uur 
in Het Kruispunt. 

 
VAKANTIEBIJBELSCHOOL 
➢ In de herfstvakantie is er weer een vakantiebijbel-

school, dit keer in de Schaapskooi. Alle kinderen in 

de leeftijd van de basisschool worden van harte uit-
genodigd om een Bijbelverhaal te horen en ermee 
aan het werk te gaan. 
Datum: dinsdag 24 oktober, 10-12 uur 
Plaats: de Schaapskooi 
Ds. Truus de Boer, Flora Doeven, Nelleke de Ridder, 
Ds. Herrianne Allewijn en Corry Stellema.. 

Aanmelden mag, maar is niet nodig. 

mailto:ellendepaauw@gmail.com
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SINT MAARTEN: MARKT 
➢ Het is nog even. Maar over ruim een maand is het 

weer Sint Maarten. Dit jaar valt Sint Maarten op een 
zaterdag. Sint Maarten is een goede bekende ge-

worden in Nederland. Eens deelde hij zijn mantel 
met een man, die zich niet kon beschermen tegen 
de kou. En hij heeft zich veel meer ingezet voor wie 
te weinig had om te kunnen rondkomen. Vanouds is 
11 november de dag, waarop Sint Maarten centraal 
staat. Het is een dag geworden om te delen. Dat 
willen we dit jaar ook letterlijk doen: vanaf onge-

veer 15.30 uur willen we een markt organiseren, 
waar het delen uitgangspunt is. Ieder wordt van 
harte uitgenodigd iets aan te bieden, dat hij of zij 
wil delen met anderen. 
Dat kan van alles zijn: de een kan iets lekkers ma-
ken, de ander kan goed naaien, de volgende heeft 

spullen die gedeeld kunnen worden, een ander kan 
goed schilderen of tekenen, of kaarten maken… 
Aan het eind van de middag zijn er pannenkoeken, 
is het Sint Maartenverhaal te zien en te horen en 

dan gaan de kinderen op pad om langs de deuren te 
gaan. Contactpersonen: Aytin Goede, Gera Knibbe 
en Ds. Herrianne Allewijn 

 
EET EN ONTMOET, 18 oktober  
met medewerking van PEP,  
➢ Velen kijken ernaar uit: naar de bijeenkomst waarin 

we samen eten met ‘oude’ en ‘nieuwe’ Landsmeer-
ders. Het is heel bijzonder, om te ervaren en te zien 
hoeveel culturen er in ons dorp vertegenwoordigd 
zijn. Een aantal jaren terug zijn we gestart met de 

ontmoeting van elkaar rondom de maaltijd, waarbij 
we voor elkaar koken. En dit jaar mogen we ook 
een mooie muziekgroep begroeten: ensemble PEP. 
Hieronder stellen zij zich voor: 

 
Wie denkt aan Nederland, denkt aan tulpen, molens 

en... fietsen! Om dit oer-hollandse fenomeen te vie-

ren gaan de 10 jonge (semi) professionele muzikan-
ten van ensemble PEP  iedere zomer fietsend op 

tournee. De bezetting bestaat uit strijkkwartet, 
blaaskwintet en trombone. Deze combinatie maakt 
het mogelijk om allerlei stijlen muziek te spelen; 
van klassiek tot klezmer en van jazz tot bekende 
meezingers.  

Ensemble PEP speelt graag op onverwachte plekken 
en op plaatsen waar het niet altijd mogelijk is om 
even naar een concert te gaan. Zo speelden ze on-
der andere in ziekenhuizen, zorginstellingen, asiel-
zoekerscentra, op scholen en ook gewoon op straat. 
Iedere zomer, en af en toe ook spontaan door het 
jaar heen, stappen ze op de fiets en verblijden ze 

de mensen die ze onderweg tegenkomen met hun 
muziek.  

 
Maaltijd: 18.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk. 
(dat kan in de kerk of bij Corrie Stellema) 
Muziek: 19.30 uur in Het Kruispunt. 

 
ZINGEN 

➢ Voor de komende tijd zijn er een paar projecten in 
voorbereiding. Wellicht voor zondag 26 november, 

de laatste zondag van het kerkelijk jaar, om dan 
één stuk te zingen, en ook op kerstmorgen. 
Informatie en aanmelden:  
Pieter-Jan Aartsen, p.j.aartsen@planet.nl 

 
VRIJWILLIGERSAVOND 

➢ Zoals in de vorige Wegwijzer vermeld stond, is de 
vrijwilligersavond op vrijdag 13 oktober, aanvang 
20.00 uur. 
U kunt zich daarvoor opgeven op het bord in de hal. 
Ook is het mogelijk dit telefonisch of per email te 
doen bij Wim en Netty Lebbing. 
T: 075- 7721765, E: w.lebbing@upcmail.nl. 
Of bij Cor Knibbe. T: 06 34014205 

Alle vrijwilligers, groot of klein, die een taak verrich-
ten, van harte welkom. 

Netty Lebbing 

 

 

 INGEZONDEN 
 
WIJZER LANDSMEER 

➢ Wijzer Landsmeer organiseert culturele activiteiten 
en is een open club voor alle 50-plussers. 
Programma najaar 2017 
Vrijdag 22 september: ‘La Ruta Maya’  
door dhr. Frank van den Berge. (dia’s) 
Vrijdag 6 oktober: ‘Over Leven op Antarctica’ 
door dhr. Lex van Groningen. (dig.) 

Vrijdag 20 oktober: ‘Twiske Molen’  
door dhr. Marcel Koop. (dig.) 
Vrijdag 3 november: ‘Venetië en de Veneto’   
door dhr. Henk Butink. (dig.) 

Vrijdag 17 november: ‘Westelijk Amsterdam, van 
1345 tot nu’ door dhr. Ton Smit (dig.) 

Vrijdag 1 december: ‘Ierland’  
door Gea en Harry Zuiderent. (dig.) 

 
Plaats en tijd: alle genoemde vrijdagen van 14.00-
16.00 uur in het Dienstencentrum,  
Dr. M.L. Kingstraat 2b, Landsmeer 
Entree: € 2,50 incl. koffie/thee 

Beg.commissie: de dames D. Pragt, T: 4824062 en 
L. Ridder, T: 4824091 
Coördinatie: Dienstencentrum Landsmeer 

Programmaboekjes met uitgebreide beschrijving 

verkrijgbaar in het dienstencentrum en de biblio-
theek. 

Diny Pragt 

 
KLEDINGINZAMELING 2017 
➢ Zaterdag 4 november vindt de jaarlijkse kleding-

inzameling plaats voor de stichting Mensen in Nood 
in Landsmeer en Amsterdam-Noord.  
Deze stichting helpt met de opbrengst van de 

ingezamelde kleding de allerarmsten in de Derde 
Wereld en in noodgebieden. Naast kleding zijn 

schoenen, gordijnen, lakens en dekens ook welkom. 
De spullen dienen wel bruikbaar te zijn. Graag wat u 
kwijt wilt, verpakken in een plastic zak en niet in 
een doos en inleveren tussen 10.00 en 12.00 uur 

op één van de volgende adressen. 
Landsmeer: De Goede Herder, Zuideinde 34 
Midden-Noord: De Ark, Aakstraat 60 
Tuindorp Oostzaan: Bethelkerk, Plejadenplein 44 

P. Roemer 
 

mailto:p.j.aartsen@planet.nl
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MEDITATIEVE DANS 
➢ Vanaf maandag 2 oktober 2017 wordt er één maal 

per maand in Het Kruispunt een meditatieve dans-
middag gehouden. Het zijn eenvoudige kringdansen 

vol symboliek, die gedanst worden op klassieke, re-
ligieuze of volksmuziek o.l.v. Geartrude Brouwer in 
samenwerking met Marja Wijntje. Het is de start 
van een serie van 3 keer met als thema: ons Hart 
als wegwijzer. 
De volgende 2 data zijn op elke eerste maandag 
van de maand: t.w. 6 november en 4 december.  

Inloop vanaf 13.30- welkom met koffie en thee. 
 Om 14.00 starten we met dansen tot 15.30, waar-
na u nog even bij kunt komen in een gezellige nazit 
tot 16.00. 
Kosten zijn op vrijwillige basis (richtlijn ca. 5 euro). 
Als deze Wegwijzer uitkomt hebben we al één 

dansmiddag gehad, maar aarzel niet om te komen, 
want u kunt per keer beslissen of u meedoet of 
voorzichtig eens kijken of dit iets voor u is. 
Voor informatie en of aanmelding kunt u terecht bij: 

T: 020-4820204 of per E: mwijntje@hotmail.com 
 

(bekend gezicht oa bij de musicals en Open Deur 
Kring bij Christa Hart) 

Marja Wijntje 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

DIACONIE EN FINANCIEN  
 
BIJ DE COLLECTEN 
08 oktober: Leefkringhuis Amsterdam Noord 
➢ Het Leefkringhuis kan alleen duizenden keren per 

jaar helpen en dag en nacht klaar staan voor men-

sen in nood met behulp van steun van goede 

vrienden: bedrijven, scholen, fondsen en particulie-
ren, die ons gedenken of acties voor ons houden. 
Dat gedenken bestaat uit financiële bijdragen, 
maar ook speciale acties om voedsel voor de voed-
selbanken in te zamelen, mensen te leveren voor 
speciale projecten, enz. De diaconie van onze kerk 

steunt het leefkringhuis van harte. 
 
15 oktober: Wereldvoedseldag 
➢ Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-

Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij 
moeten met hun gezin overleven in een vaak uit-

zichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een bur-

geroorlog, bovendien lijden vrouwen onder discri-
minatie en armoede. Vaak verbouwen ze op kleine 
schaal voedsel om wat extra’s te verdienen. Om 
hun inkomen te vergroten, volgden de meest 
kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van de 
landbouworganisatie ERP, partner van Kerk in Ac-

tie. Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze 
meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Dit 
jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het 
houden van bijen. De vrouwen krijgen een eigen 
bijenkorf en leren hoe ze honing kunnen verwer-

ken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, 
dit betekent een broodnodige aanvulling op hun 
gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrou-
wen hun armoede 80 procent kunnen terugdringen. 

Met deze collecte steunt u het werk van ERP en 
andere wereld diaconale projecten van Kerk in Ac-
tie doorgaan.  

 
22 oktober: Najaarscampagne, versterk de kerk in 

het Midden-Oosten 
➢ De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk. In 

Syrië en Irak zijn christenen blijvend op de vlucht 
voor oorlog en geweld. In Libanon en Jordanië 

kloppen ze massaal op de deur van kerken. In 
Egypte zorgen aanslagen voor angst en neemt de 
druk toe om ook weg te gaan. De Koptische kerk, 
partner van Kerk in Actie, schreef: “ondanks de 

brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk 
zich vast aan wat Jezus ons leerde: “Maar ik zeg u, 
houd van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe 
goed aan degenen die u haten en bidt voor dege-
nen die u misbruiken.” Zij blijven geloven in delen, 
ondanks de pijn en het verdriet. Kerken in het Mid-
den-Oosten hebben onze steun immens hard no-

dig. Daarom vraagt Kerk in Actie komend najaar 
opnieuw aandacht voor kerken in nood in het Mid-
den-Oosten. 

 
29 oktober: Hervormingsdag 
➢ Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf 

eeuwen hervorming. Centraal in de collecte staat 

daarom het vernieuwde werk van het Open Theo-
logisch Seminarie in Pakistan, OTS. In Pakistan 
vormen christenen een kleine, maar groeiende 
minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfdui-
zend studenten en voorgangers meer over het 
christelijk geloof en de Bijbel, Kerk in Actie-partner 

OTS ontwikkeld ook lesmaterialen voor zondags-
scholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursus-
sen discipel schap en zelfs een doctoraalstudie the-
ologie. Veel cursussen en materialen zijn beschik-
baar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde 

mailto:mwijntje@hotmail.com
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moslims en hindoes die meer willen weten, over 
het christendom. Met deze collecte steunt u het 
zendingswerk van Kerk in Actie, zodat OTS meer 
voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en toe-
rusten. 

 
05 november: Najaarszendingsweek 
➢ Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong 

Kong in China volgen ruim 560 studenten een op-
leiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust 
het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen 
met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie 

uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan 
het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, 
China en uit andere Aziatische landen zoals Cam-
bodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studen-
ten zijn al gemeentepredikant of theologiedocent 
en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong 

te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoe-
ven studenten niet naar het westen.  

 

 
 

Met deze collecte steunt u het werk van het Lu-

thers Theologisch Seminarie en andere zendings-
partners van Kerk in Actie. 

De diaconie

 
Inzameling voedsel  
voor het leefkringhuis op 6 oktober 
➢ In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen 

onder de armoede grens.  

De voedselbanken helpen de armsten door ze tijde-
lijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klan-
ten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken 
zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en 
particulieren. Zo wordt gezamenlijk armoede be-
streden, voedseloverschotten weggewerkt en wordt 
het milieu minder belast. Met als motto: 

 
“Oog voor voedsel, hart voor mensen”. 

 
In 2016 werden door de inzet van 11.000 vrijwil-

ligers wekelijks 38.500 voedselpakketten vanuit 166 
lokale voedselbanken uitgedeeld en waren ongeveer 
135.000 Nederlanders afhankelijk van de voedsel-
bank. 
De afgelopen periode hebben wij weer veel voedsel 
ingezameld voor de Voedselbank van het Leefkring-

huis. En ook op Dankdag, 5 november a.s., willen 
wij u weer vragen een bijdrage te leveren.  
Het ideale boodschappenlijstje van de Voedselbank 
is: 
• groente of fruit in blik of pot ·  
• volkoren pasta  
• couscous  
• zilvervlies- of meergranenrijst  

• peulvruchten uit blik of pot   
• (20+) smeerkaas  
• eieren  
• olie 
• toiletartikelen 
Wij rekenen weer op uw bijdrage!! 

De diaconie 
 

 

Optredens tijdens het 

startweekend 
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KERKENRAAD 
 
UIT DE KERKENRAAD 

➢ Startzondig hebben we gezamenlijk met de kerken 
van Landsmeer gevierd. Bruisend zijn we aan het 
nieuwe seizoen begonnen. 
In de kerkenraad hebben we besloten, geheel in lijn 
met de landelijke kerk, met een kleinere groep 

ambtsdragers door te gaan. Zoals u weet nemen 
Hannie Sijmons, Saskia Mulder en Eric Knibbe op 1 
oktober afscheid als ambtsdrager. Afgesproken is 
dat we de kerkenraadsvergaderingen met 2 diake-
nen, 1 pastoraal ouderling, 1 jeugdouderling, 2 ou-
derling-kerkrentmeesters, 1 ouderling-scriba, de 
dominee en een technisch voorzitter (geen ambts-

drager) gaan voortzetten. Op dit moment hebben 
we dus 2 vacatures voor de kerkenraad, namelijk 
een Ouderling-kerkrentmeester en een Technisch 
voorzitter (geen ambtsdrager). 
Daarnaast moeten de taken die nu opengevallen 

zijn in de jeugdraad en op het vlak van de pastorale 
zorg natuurlijk ook ingevuld worden, maar die zijn 

dan geen ouderling (ambtsdrager). We hopen hier-
mee de open functies eenvoudiger te kunnen invul-
len. Weet u iemand of wilt u zelf meer informatie 
over de nieuwe functies neem dan a.u.b. contact 
met mij op. 
 

De beslissing over de Jeugdwerker is ook genomen. 
We gaan nu definitief samenwerken met Jeugdwerk 
van de Protestantse Gemeente Amsterdam en dan 
voornamelijk met de protestantse kerken in Am-
sterdam-Noord. We denken dat de overlapping daar 
het grootst is. Het merendeel van onze jeugd gaat 
tenslotte in Amsterdam-Noord naar school. Er moe-

ten nog een paar puntjes glad gestreken worden en 
dan hopen wij u voor de kerst periode onze jeugd-
werker te kunnen voorstellen. Meer informatie over 

het Jeugdwerk in Amsterdam leest u op 
http://blikveld.org. 
 
De ActiviteitenWijzer is uitgekomen. Mocht u deze 

niet ontvangen hebben neem dan contact met mij 
op en neem er een mee uit de kerk. We willen hier-
bij alle vrijwilligers bedanken die de ActiviteitenWij-
zer weer huis-aan-huis rond gebracht hebben. 
We kijken uit naar een mooie doorstart van een 
kleinere kerkenraad. 

Teun van Zanten, Scriba 
 
VERSLAG GENERALE SYNODE 22 SEPTEMBER 2017 
Kerk 2025 – Kerkordevoorstellen deel I – tweede 
lezing 
➢ Hoe zat het ook alweer in elkaar? Kerk 2025 – Back 

to basics: Een leuze die de kerk in al haar geledin-

gen oproept: Waar doen we het voor? Wat, wie is 

de Bron van ons geloof? Een oproep om in alle ver-
banden van kerkzijn op zoek te gaan naar de in-
houd, betekenis, warmte, de inspiratie van ons ge-
loof. 
In dit verband is het nodig om de kerkorde van on-
ze kerk te updaten. Back to basics, dat houdt in dit 
geval in: een kerkorde die transparanter en ruimer 
is dan de huidige. Onnodige ballast kan overboord 

en rekening gehouden moet worden met krimpende 
financiën en menskracht.  

Deze wijziging van de kerkorde gaat in drie ronden 

(in kerktaal ‘tranches’). Telkens stelt de synode de 
wijzigingen in ‘eerste lezing’ vast, vervolgens mo-
gen alle classicale vergaderingen (met inbreng van 
de kerkenraden) hun mening geven (‘considere-
ren’), daarna stelt de synode de wijzigingen in 
‘tweede lezing’ en daarmee definitief vast. 

Tussen de eerste en de tweede lezing zit dus de be-
langrijke ronde consideraties, de basis aan het 
woord. 
De vraag was op de synode: is de stem van de ba-
sis in voldoende mate gehoord en gehonoreerd? 
Heeft het Generale College voor de Kerkorde (echte 
specialisten) zijn werk naar behoren gedaan? 
Ik zal u niet vermoeien met alle details. De echte 
liefhebbers verwijs ik naar de website van onze 

kerk. Te zijner tijd zullen alle kerkenraden ongetwij-
feld van alle veranderingen op de hoogte worden 

gesteld. 
Heeft het genoemde College zijn werk goed ge-
daan? De synode sprak helder uit: Ja! En dat is een 
groot compliment, want de reacties vanuit de clas-
sicale vergaderingen waren in aantal overweldi-
gend, en vaak van een hoog niveau. Daaruit blijkt, 

dat er aan de basis mensen zitten die ook voor 
kerkorde belangstelling hebben en inzien, dat het 
echt wel over iets gaat. Ook onze classis Edam-
Zaandam heeft zijn best gedaan, en vele kerkenra-
den in onze regio eveneens. Het goede van het 
werk van het Kerkordecollege bestond in een door-
vertaling in kerkordetaal van de aan de basis ge-
noemde opmerkingen. Uiteraard ná een weging er-

van. Ongeveer één derde van de classes hebben 
globaal positief gereageerd, ongeveer één derde 
(zeer) kritisch, de overige classes zitten daar tus-
senin. De opdracht van het Kerkordecollege was dus 

om waar het in redelijkheid mogelijk is, tegemoet te 
komen aan de bezwaren en de bezwaarden, zonder 
het positieve dat velen ervaren, te niet te doen. Een 
enorme klus! In grote lijnen kun je zeggen: de 

voorstellen tot aanpassing van de ‘eerste lezing’ zijn 
voor ’t grootste deel door de synode overgenomen. 
Daarmee staat dit deel van de kerkordeaanpassing 
dus vast.  
 

 
 

Enkele veranderpunten t.o.v. de eerste lezing 
zijn: 
De classispredikant (deze nieuwe kerkelijke func-
tionaris komt er nu echt) is niet meer tegelijk de 
voorzitter van de classicale vergadering; alle accent 
komt te liggen op het ‘geestelijk leiderschap’; het 

http://blikveld.org/
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gaat niet om een kerkelijke ‘bobo’ of een manager, 
maar om een geestelijk leider, die hart heeft voor 
het geestelijk leven van gemeenten, ook in hun sa-
menhang in de regio, en predikanten en kerkelijk 
werkers; 

De ontmoeting van gemeenten in een regio hing 

in de ‘eerste lezing’ nogal in de lucht; er werd gesp-
roken over de taak van ringen, maar dat was alle-
maal nogal vaag; nu wordt dat meer ingevuld, zon-
der dat regio’s in keurslijven worden geperst; de 
synode vindt het erg belangrijk dat het tot ontmoe-
ting tussen gemeenten in de regio komt. 
Het historische In zekere zin heeft de synode 
hiermee een historische beslissing genomen. Wat is 

er dan zo historisch aan? Sinds de oertijden van de 
Reformatie in ons land (halverwege de 16e eeuw) is 
het altijd zo geweest, dat elke gemeente vertegen-
woordigd was in de classis (nu 75), en dat elke 
classis vertegenwoordigd was in de synode. Dat is 
echt een oer reformatorisch uitgangspunt, dat nu 
verlaten wordt. Reden voor meerdere classes om 
daar bezwaar tegen aan te tekenen. Amendemen-

ten die dit wilden verhinderen, werden overigens 
met ruime meerderheid verworpen. Het nieuwe is 
nu, dat elke gemeente weliswaar meedoet met de 
verkiezing van classisafgevaardigden, maar niet 
meer rechtstreeks vertegenwoordigd is in de classis 
(het aantal van elf staat nu vast). Dat is een breuk 
met het verleden. Menigeen betreurt dit. Maar het 
is een (vindt een ruime meerderheid) noodzakelijke 

aanpassing, vanwege de financiën en de mens-
kracht. Maar ook om een positieve reden: de kleine-

re regio’s kunnen zich nu concentreren op de onder-
linge ontmoeting, hoeven niet aan allerlei kerkorde 
 
lijke verplichtingen te voldoen en een bestuur te 
bemensen; bovendien verwacht de synode veel van 

de nieuwe classispredikant, die geen bisschop zal 

heten, maar wel pastoraal ingezet wordt in het 
‘episcopaat’ in de zin van: omzien naar elkaar, pas-
toraal toezien. Of het wat wordt met deze reorgani-
satie zal de toekomst leren. 
Iedereen tevreden? 
Is nu iedereen tevreden? In de synode niet, en 
(vermoed ik) aan de basis ook niet. Er bestaat 
weerstand, maar ook is er meermalen sprake van 

een verkeerde voorstelling van zaken en gebrek aan 
kennis. Daarom heeft de synode besloten om het 
moderamen (dagelijks bestuur) op te dragen om 
vanaf nu een ronde te maken langs de nieuwe elf 
regio’s. Om aan kerkenraden en classicale vergade-
ringen uit te leggen wat er nu besloten is en op 
welke manier er geluisterd is naar de basis. Ook be-
sloot de synode dat de moderamenleden zich bij 

deze rondtocht laten bijstaan door synodeleden, die 
immers wortelen in de betreffende regio. Niet om 
mensen met weerstand a.h.w. plat te praten, maar 
om in alle openheid uit te leggen, nog eens te ho-
ren, om zo tot meer eenheid en wellicht enthousi-
asme te komen voor deze gewijzigde kerkorde – 
met nogmaals(!) als doel: Back to basics, terug 
naar de kern, naar de Bron. 

Ds. Martien Pettinga (Monnickendam) 
afgevaardigde naar de generale synode namens de 
classis Edam-Zaandam 

 

JEUGD 
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AGENDA VAN DE MAAND OKTOBER  
 

(m.u.v. de schoolvakanties) elke donderdag in de Voorhof: 
15.10 uur tot 16.10 uur (z.s.m. uit school) Alle Joebilo-kinderen 

17.30 uur tot 18.30 uur The Sunflowers (=besloten groep) 
NIEUWE, JONGE ZANGERS/ZANGERESSEN VOOR Joebilo zijn welkom vanaf 7 jaar 

 
Donderdag 5 oktober   20.00 uur  Werkgroep eredienst en liturgie / Het Kruispunt  
Vrijdag 6 oktober    10.00 uur  Koffie met noten / Het Kruispunt 

_______________________________  
Dinsdag 10 oktober   19.30 uur  Diaconievergadering / Hannie Trenning 
Donderdag 12 oktober  10.00 uur Oecumenische Leeskring / Het Kruispunt 
Vrijdag 13 oktober   10.00 uur Leeskring “Geduld met God”/ Piet en Emma Gautier 
Vrijdag 13 oktober   20.00 uur Vrijwilligers avond / Het Kruispunt 
________________________________ 
Dinsdag 17 oktober    9.30 uur Ouderlingenberaad / Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145 

Dinsdag 17 oktober   20.00 uur Bijbelkring / Het Kruispunt 
Woensdag 18 oktober   17.00 uur Eet en ontmoet / Het Kruispunt 
________________________________ 

Dinsdag 24 oktober   10.00 uur Vakantie Bijbelschool / De Schaapskooi 
20.00 uur College van Kerkrentmeesters / Het Kruispunt 

Zondag 29 oktober    14.00 uur  Ontmoeting Nieuwe Buren / Het Kruispunt  
________________________________ 

Dinsdag 31 oktober   09.00 uur Bezoek Catharijneconvent / Utrecht 
Vrijdag 3 november   10.00 uur Koffie met noten / Het Kruispunt 

 

 

 

 

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

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

Pastoraal medewerker Petra Tasseron, T: 020-6331457 

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

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

Ouderling vacant 

Wijkmedewerker Hannie Sijmons, T: 020-4825120 

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

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

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

Wijk 3 Luijendijk 

Pastoraal medewerkster Hanny-de Jong, T: 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  
 
ZONDAG 8 OKTOBER 
➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Dhr. N.G. Scholten uit Amsterdam 

Ouderling W. Lebbing. Diaken J.M. Trenning. Organist W. Levering 
Koster A. Bakker. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor ‘Leefkringhuis Amsterdam Noord’ en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 15 OKTOBER 

➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 
Ouderling T. van Zanten. Diaken G. Knibbe. Organist S. Plemp 
Koster I, van Brenk. Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Wereldvoedseldag en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 22 OKTOBER 

➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Pastor C. Ofman uit Amsterdam 
Ouderling M. de Vries. Diaken J de Jong. Organist A. Rietberg 
Koster J. Rijswijk. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor ‘Najaarscampagne: Versterk de kerk in het Midden-
Oosten’ en de PG Landsmeer 

 

ZONDAG 29 OKTOBER 

➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. B. Stobbelaar uit Driehuis 
Ouderling F. Doeven. Diaken J.M. Trenning. Organist P.J. Aartsen 
Koster R. de Jongh. Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Hervormingsdag en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 5 NOVEMBER 
mmv blokfluitensemble Amarylli’s Sunshine 

➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 
Ouderling W. Lebbing. Diaken J. Visscher. Organist A. Rietberg 
Koster B. Bense. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Najaarszendingsweek en de PG Landsmeer 

 

 
Twee maal 60 jaar getrouwd: in het midden echtpaar Molenaar, 
links en rechts echtpaar Kellersmann 

 
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,  
Waterput 56, 1511 JC Oostzaan 
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 op.4 november 
Kopij inleveren uiterlijk 
maandag 23 oktober,18.00u.  
E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de brievenbus 
bij één van de redactieleden.  
In december verschijnt De Wegwijzer op de 16e. 
LET OP: VOOR ZES WEKEN!. 
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