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 OM TE BEGINNEN . . . 
 

 
 

 OM TE BEGINNEN 
    De weg naar Kerst is ingeslagen. De eerste kaars is aangestoken en de 
komende weken volgen er meer, totdat het feest aanbreekt waarop we voluit 
mogen vieren en vele lichten ons tegemoet stralen. Het mooie van het Kerst-
feest is, dat je er langzaam naar toe kunt leven. Terwijl het buiten steeds 
donkerder wordt, de dagen korter, worden er van week tot week meer lichten 

aangestoken, tegen dat donker in. Het is niet voor niets een geboortefeest. 
Een kind groeit maanden in het verborgene om dan in het volle licht te komen 

en gezien te worden door allen die het verwachten. 
Dat wachten is aan de ene kant spannend: hoe zal dit kind zijn? Is het ge-
zond? Zal de geboorte goed gaan?  
Aan de andere kant is het een mooie tijd: vol verwachting uitzien naar wat 
komt. Hoe het precies zal zijn, dat weet je niet. Wel, dat het totaal anders is 
dan je je kunt voorstellen. 

 
‘Een Kind ons geboren’, zo wordt er gezongen op Kerstmorgen. Dat is wat we 
vieren. Die woorden luiden de Kersttijd in. Een tijd, die begint met een nacht 
waarin plotseling gewone herders een Licht opgaat. Zij zien wat ze nooit eer-
der hebben waargenomen. Hun leven krijgt een totaal andere wending.  
En ze gaan op weg om met eigen ogen te kunnen zien wat hun is aangezegd. 
Wat zien ze die nacht? Een pasgeborene met zijn ouders. Nog niets te zien 
van wat er van dit kind worden zal. Maar de taal van het kind en zijn ouders is 

een taal zonder woorden: het is een kwetsbaar, intiem tafereel, daar in die 
stal. En alleen al dat spreekt tot die herders en doet een beroep op hun le-
venservaring en vaardigheden. Zij weten hoe ze hun schapen moeten verzor-

gen. Zij weten hoe ze hen moeten hoeden en behoeden. Het is alsof deze pas-
geborene en zijn ouders willen zeggen: sta voor ons in. We kunnen het niet al-
leen. De wereld is groot en vol gevaar voor wie kwetsbaar is en een mogelijke 
bedreiging voor wie nu aan de touwtjes trekt. In de nacht worden de herders 
aangesproken op hun verantwoordelijkheid.  

 
In de tijd naar Kerst toe zijn er verschillende momenten om stil te staan bij 
kinderen in de knel. Er zijn veel kinderen die geboren zijn op plekken waar het 
niet veilig voor hen is. Er zijn veel kinderen die niet met open armen worden 
welkom geheten. Er zijn kinderen die de hongerdood sterven, omdat volwas-
senen over hun hoofden heen conflicten uitvechten, zoals in Jemen… 
In al hun kwetsbaarheid spreken zij….Wie zal voor hen instaan? Zijn ook daar 
herders die zich geroepen voelen in de nacht om op weg te gaan? Jemen is 

ver weg, maar ook dichtbij spreken kinderen vanuit hun kwetsbaarheid… 
 

Het Kind in de stal spreekt voor al die kinderen in de knel. En, eenmaal vol-
wassen, zal Hij dat blijven doen. Bij de tentoonstelling over Luther in het Ca-

tharijne convent in Utrecht is een schilderij te zien van Lucas Cranach de ou-
dere. Het is speciaal voor deze tentoonstelling naar Nederland gekomen vanuit 
Kopenhagen. Op het schilderij heeft Cranach de kern weergegeven van wat 
volgens Luther belangrijk is: Laat de kinderen tot mij komen en leg hen niets 

in de weg…. 
 

Allen een mooi en aandachtig Kerstfeest gewenst rondom  
de geboorte van het Kind! 
 Ds Herrianne Allewijn 
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BIJ DE DIENSTEN VAN 17 DECEMBER t/m 4 FEBRUARI  
 
Zondag 17 december, 3e zondag van Advent 
kleur: lila/paars 
Jesaja 35, 1-10 

Matteüs 11, 2-10 
➢ Jesaja houdt mensen in zijn dagen een wonderlijk 

beeld voor: een woestijn, die zal bloeien. Een dorre 

vlakte die verandert in vruchtbare grond. Hij schetst 
mensen een wereld die haaks staat op wat zij om 
zich heen zien en ervaren. Juist op het breukvlak 
tussen waar alles zonder uitzicht lijkt, geeft Jesaja 
nieuw perspectief. We groeien langzaam toe naar 
de geboorte van een nieuw Kind…(H.A. 

 
Zondag 24 december, 4e zondag van Advent 
kleur: paars 
Jesaja 62, 8–63, 4 

Lucas 1, 26-38 
➢ God stuurt een engel naar Maria. Hij brengt haar 

een heel bijzonder bericht. Ze zal een kind krijgen, 
dat zoon van God genoemd wordt. Jezus zal zijn 

naam zijn, want hij zal mensen laten zien dat God 
redt. 

 

Zondag 24 december, Kerstnacht,  
kleur: wit 
Jesaja 8, 23b-9, 7 
Lucas 2, 1-20 
➢ Een bijzondere nacht. Dat wordt wel duidelijk. Een 

os en een ezel getuigen ervan. Ze nemen ons mee 

naar een plek, waar we ons vol verwondering mo-
gen verzamelen. Een spannende onderneming 
waarin we worden meegenomen: het kerstverhaal 
komt tot leven, en wij worden erin betrokken… 
 

 
Maandag 25 december, Kerstdag, aanvang 9.50 
(kerstliederen zingen) 
kleur: wit 

Jesaja 52, 7-10 
Lucas 2, 1-20 
mmv projectkoor olv Pieter-Jan Aartsen 

Thema: het wordt licht 
➢ We hebben vier weken lang telkens een kaars aan-

gestoken. Vanmorgen mogen we in het volle licht 
vieren. Een Kind ons geboren! Wat een wonder… 

Wat zegt dat ons in deze donkere dagen van het 
jaar? wat ons neerdrukt en belast mogen we losla-
ten. Vanmorgen horen we dat in de geboorte van 
het Kind nieuwe hoop gloort. Dat ons toekomst be-
loofd wordt. Dat stemt vrolijk en dat komt tot uiting 
in deze dienst, waarin voluit gezongen kan worden.  

H.A. 

Zondag 31 december, zondag na Kerst, Oude-
jaarsdienst 
kleur: wit 

Jesaja 61, 10-62, 3 
Lucas 2, 33-40 

mmv voorgangers uit de drie Landsmeerse kerken 
➢ Vandaag valt Oudejaar op zondag. Daarom is de 

oudejaarsdienst dit keer op de morgen en is er na 
de dienst een traditionele oudejaarstraktatie. Van-
morgen staan Simeon en Anna centraal. Mensen op 
leeftijd. Met hen kijken we terug naar wat er achter 
ons ligt. Wat heeft het afgelopen jaar gebracht?  

Het mooie van Simeon en Anna is. dat ze nog 
steeds vol verwachting zijn. En dat levert hen een 
scherpe blik op. Ze hebben oog gekregen voor wat 
er echt toe doet. En voor wie er echt toe doet…. 
Vanmorgen kijken we door hun ogen. Wat zien we  
H.A. 

 
Zondag 7 januari, Epifanie, Driekoningen 

kleur: wit 
Jesaja 60, 1-6 
Matteus 2, 1-12 
Nieuwjaarsbegroeting 
➢ Dat er een nieuwe tijd aanbreekt hebben drie 

vreemdelingen goed in de gaten. Ze hebben een 
ster gezien. En dat zet hen ertoe aan in actie te 
komen en het onbekende tegemoet te gaan. Ook 
wij gaan het onbekende tegemoet, nu we een nieuw 
jaar ingaan. Veel is nog verborgen. Maar we krijgen 
vandaag wel iets mee dat ons het vertrouwen geeft 
om te gaan….. 

Na afloop van de dienst is er alle gelegenheid elkaar 
het goede te wensen voor het nieuwe jaar dat voor 
ons ligt. 

H.A. 
 
Zondag 14 januari, 2e zondag na Epifanie 

kleur: wit 
Jesaja 62, 1-5 
Johannes 2, 1-11 
➢ De ceremoniemeester proeft het water en het is 

wijn geworden. Dit is het eerste wonderteken van 
Jezus. Niemand weet wat er is gebeurd en hoe. Het 
feest is met geheimen omgeven. Maar die geheimen 

maken wel, dat het feest niet ophoudt en dat er ge-
vierd kan worden, zonder dat iemand zich zorgen 
hoeft te maken. 

 
Zondag 21 januari, 3e zondag na Epifanie 
kleur: wit 
1 Samuël 3, 1-10 

Marcus 1, 14-20 
➢ Jezus begint aan zijn werk. Dat doet hij niet alleen. 

Hij zoekt er mensen bij met wie hij een team kan 

vormen. En hij sluit aan bij mensen die bepaalde 
ervaringen hebben opgedaan in hun werk. Die erva-
ringen en vaardigheden blijken erg bruikbaar bij 

wat Jezus voor ogen staat. Het is een aanmoediging 
om ook naar onze gemeente en onszelf te kijken: 
wat hebben wij in huis? En hoe kunnen we dat in-
zetten? Jezus moedigt aan om het beste naar boven 
te halen. 

H.A. 
 

 



 3 

Zondag 28 januari, oecumenische dienst in de 
Vermaning 
voorganger: Ide van der Wijk 
 
Zondag 4 februari, 5e na Epifanie 

kleur: groen 
2 Koningen 4, 18-21 en 32-37 
Marcus 1, 29-39 
➢ Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de 

hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat 
ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om 
‘het goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en 

dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt 
voorstellen.  

 
 

ZONDAGSLIED 
➢ 17 december lied 760 

24 december lied 437 
25 december lied 470 
31 december lied 474 

 7 januari lied 518 
14 januari lied 526 
21 januari lied 517 

Ds Herrianne Allewijn 

 
 
 
 
 
 

 

MEELEVEN 
 

Deze rubriek is alleen te lezen in de papieren versie. 

De redactie 

 

 

 

 

 

Wilt u dat de redactie een officieel bericht van 
een familiegebeuren plaatst (trouwen, geboor-
te, etc.)?  

Lever dit dan in bij een van de redactieleden 

 

 

 

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE  
 
UIT HET GRUTTOLAANTJE 
➢ De maand november ligt achter ons.  

Een maand, met aan de ene kant het Sint Maarten-

feest, dat deze keer een bijzondere invulling kreeg 
door een markt van “delen”, die vooraf ging aan het 
lopen door het dorp van de kinderen. Het was een 
mooi geheel, met bijzondere ontmoetingen op zo’n 
zaterdagmiddag in november… 
In de diensten was er de oecumenische dienst in de 
Schaapskooi, waar in een goede sfeer samen ge-

vierd werd. Er was de laatste zondag van het kerke-

lijk jaar, waar we hen hebben herdacht, die het af-
gelopen jaar zijn overleden: een bijzondere viering 
steeds weer, om zo stil te staan bij wie ons voor-
gaan en hun sporen achterlaten. Het boek met de 
namen, dat we sinds onze intrek in het Kruispunt in 
gebruik hebben genomen, wordt gaandeweg ge-
vuld, en vertelt ons wie deel uitmaken van onze 
gemeente door de tijden heen… 

En Advent is begonnen. De dienst met de kinderen 
is altijd een prachtig moment om dat in te luiden. 
Een toeleven naar dat Kerstfeest. Een feest, dat op 
vele manieren kan aanspreken. Zowel wie uitbundig 
vieren wil, als ook wie liever wat meer bezinnend 
dat feest viert. 
Middenin de tijd van Kerst (24 december – 6 Janua-
ri) is er dan die overgang van het oude naar het 

nieuwe jaar. Waar voor de een het afgelopen jaar 
veel bracht om blij van te worden, is het voor een 
ander een jaar, dat liefst zo snel mogelijk afgeslo-
ten wordt. Meestal ligt dat minder ver uit elkaar: er 
is zowel het zuur als het zoet. Maar voor het nieuwe 
jaar zou het een wens zijn dat we de verbinding 
met elkaar blijven zoeken. En dat we de moed niet 
verliezen als dat niet meteen lukt. 

Soms moet er eerst een scheiding zijn om duidelijk 
te laten worden wat van belang is en wat je niet 

kwijt wilt. Hoe dan ook: mijn wens is, dat we als 
gemeente mogen blijven groeien in hoop en ver-
wachting en dat we naar anderen mogen uitstralen 
dat het bijzonder is, om deel uit te maken van een 
kerk, die gedragen en gevoed wordt door een Kind 
dat zoveel eeuwen terug geboren werd… 

 

Allen een zegenrijk nieuw begin gewenst, 

Ds. Herrianne Allewijn 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MEEZINGEN 
➢ Twee momenten zijn er om mee te zingen in het 

kerstkoor: 
op zondagavond 24 december: repetities zondag 

10 december, na de kerkdienst en maandag 18 de-
cember van  

19.00 tot 20.00 uur in het Kruispunt. aanmelden bij 
Eric Knibbe 
En op maandagmorgen eerste Kerstdag: repeti-
tie zondag 17 december 20.30 uur, Gruttolaantje 2 

en een nog nader af te spreken moment. aanmel-
den bij Pieter-Jan Aartsen, p.j.aartsen@planet.nl 
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KERST VOOR BABY’S 
➢ Een nieuw initiatief dit jaar. Kerst is een feest waar-

in de geboorte centraal staat. En na de geboorte 
gaat de ontwikkeling snel. Baby’s vanaf ongeveer 

drie maanden nemen al veel waar. Ze horen, zien, 
volgen bewegingen en bewegen zelf, zijn gevoelig 
voor sfeer….Daar gaan we op inspelen.  
Bewegende beelden, een grote kerstboom met licht-
jes en versiering, stemmige live-muziek…alles in 
kerstsfeer… 
Een half uur, en een hapje en een drankje toe (voor 

de ouders en grootouders) 
De ervaring leert dat dit het beste aansluit bij ba-
by’s vanaf ongeveer drie maanden tot ongeveer an-
derhalf jaar.  
Waar? In het Kruispunt 
Wanneer? Zaterdag 23 december, om 16.00 uur 

Voor wie? Baby’s en hun ouders, grootouders en 
wie het leuk vindt om dit mee te maken 
Van harte welkom! 

Namens Gerlieke Aartsen, 
Fleur van Brenk en Ds Herrianne Allewijn 
 
KERSTAVOND 2017 

➢ Ga nog even met ons mee in gedachten naar kerst-
avond 2016. Op het kerkplein aangekomen werd u 

door Romeinse wachters verwelkomd. Buiten 
brandde het kampvuur en binnen kon u zich laten 
inschrijven.  
Binnengekomen in de kerk trof u de herder met zijn 
schapen, en Mickey de geit.  
De stampvolle zaal was sfeervol verlicht. In de kerk 
was er een prachtig toneelspel, met Jozef en Maria 
en het kindje in de kribbe.  

Ook dit jaar willen we de recent gevormde traditie 
van kerstavond in onze kerk weer luister bijzetten. 
Engeltjes, herders, The Amazing Christmas Singers 
zijn slechts enkele ingrediënten voor deze sfeervolle 
avond. 

We willen het kerstverhaal toegankelijk presenteren 
voor jong en oud en dit jaar zullen we dat doen 
vanuit het oogpunt van de os en de ezel. Aan de 

hand van een prachtig prentenboek zal toneelspel 
en (samen)zang hand in hand gaan met de zoetge-
vooisde stem van onze verteller.Na afloop van deze 
dienst voor jong en oud zal Amicitia op ons kerk-
plein de kerstsfeer nog verder muzikaal omlijsten. 
Met de inmiddels uitgedeelde glühwein of warme 
chocolademelk kunt u hier extra van genieten. 

Vanaf 20.00u mag u naar binnen gaan, en om 
20.30u zal de dienst beginnen in het Kruispunt. 
Neem gerust uw familie, buren of vrienden mee!  
Kerstengeltjes, herders of Amazing Christmas 
singers kunnen en mogen zich nog aanmelden 

bij Aytin, Anneke of Eric 

David Knibbe 
 

OUDEJAARSDIENST 

➢ Dit jaar valt oudejaar op zondag. In de kerkenraad 
hebben we overleg gehad over de invulling van de-
ze zondag. We hebben daar besloten om dit jaar de 
oudejaarsdienst ’s morgens te houden en niet in de 
avond. Daarbij lijkt het ons leuk als er dit keer ook 
iets van het oude jaar te proeven zal zijn: 

wie wil een paar oliebollen bakken, of kopen 
en meenemen voor de koffie na de dienst? 
(lijst in de hal) 
En verder: deze dienst zal gehouden worden in oe-
cumenisch verband. Het is niet gebruikelijk om op 
Oudejaar en viering te hebben in de Vermaning of 
de Schaapskooi. Daarom is er voor iedereen gele-

genheid om naar het Kruispunt te komen. Dit keer 
een dienst met de drie voorgangers uit de verschil-
lende kerken in Landsmeer. 

 
NIEUWJAARSBEGROETING 
➢ Op zondag 7 januari is het zover: dan mogen we el-

kaar het beste wensen voor het nieuwe jaar. In de 
dienst staan de drie koningen centraal, die ons 
meenemen op weg naar de plek waar het Kind ge-
boren is, van wie zij veel verwachten. Vol vertrou-
wen verlaten zij het Kind en gaan de wereld in om 
op hun eigen wijze door te geven wie zij hebben  
gezien. 

 
 
 

 
  

Wij hebben in de dienst van 3 december Walter 
Reitsma mogen begroeten, die zich in onze ge-

meente gaat inzetten voor met name de tieners. In 
deze dienst zullen we hem op een meer officiële 
manier verbinden aan onze gemeente en de zegen 
vragen over zijn werk. 
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WERKGROEP NIEUWE BUREN – 1 JAAR 
➢ Het was zondag 26 november feest in Het Kruis-

punt. Werkgroep Nieuwe Buren bestaat 1 jaar. 
Op 11 november 2016 is de werkgroep met 10 vrij-
willigers opgericht en inmiddels zijn er 20 vrijwil-

ligers die ondersteunen met inburgeren, taal, klus-

sen en fietslessen. Tareq heeft iedereen in het Ara-
bisch verwelkomd. Joke Grevenstuk grapt hierna 
dat zij de toespraak heeft vertaald. “Het was even 
werk, maar het is me toch gelukt.” 
Voor alle bezoekers was er een Sinterklaascadeau 
met allerlei welkome gebruiksvoorwerpen gespon-
sord door Hegron Cosmetics uit Purmerend. 
Komende periode staat voor een aantal nieuwe Ne-

derlanders in het teken van het examen in het Ne-
derlands luisteren, spreken en schrijven. Zoals we 
allemaal weten is Nederlands nou niet de aller een-
voudigste taal. Veel sterkte deze week. 
Joke Grevenstuk is genomineerd voor “Landsmeer-
der van het jaar”. Met de andere leden van werk-
groep Nieuwe buren helpt ze de ‘Nieuwe buren’ aan 
huisraad, leert ze Nederlands, stimuleert ze om in 

te burgeren en betrekt ze bij het dorp. Ook als pas-
toraal medewerkster bij onze gemeente is zij actief 
in de wijk.  
Bij het CDA is zij bestuurs-, fractie- en commissie 
lid. 
Door haar niet aflatende energie en betrokkenheid 
in al deze activiteiten levert zij een grote bijdrage 
aan onze en de Landsmeerse gemeenschap. 

Joke is één van de 8 genomineerden, u kunt op 
haar stemmen via: 
https://lokaleomroeplandsmeer.nl/verkiezing-
landsmeerder-van-het-jaar/ 
 

Teun van Zanten 
 
 

 

 

 
 
 
VANUIT HET OECUMENISCH BERAAD  

➢  
 
‘Recht door zee’  
➢ Dit is het thema voor de Week van Gebed voor de 

Eenheid van de Christenen. Dit jaar vindt de ge-

bedsweek plaats van 21 tot en met 28 januari. Het 
thema is afkomstig uit het Caribisch gebied. Chris-
tenen daar herkennen zich in het verhaal van het 
volk dat door de Rode Zee werd geleid op weg naar 
het beloofde land. Gods rechterhand leidde het volk 
‘recht door zee’ en op die manier werd recht gedaan 

aan een volk dat jarenlang onderdrukt was. 

Op 24 januari bent u, zoals gebruikelijk, hartelijk 
welkom voor een maaltijd met soep en brood en 
een vesper o.l.v. ds. Herrianne Allewijn. Daarna 
volgt een lezing over Marc Chagall door ds. Tom 
Rijken. Hij heeft zich intensief verdiept in deze 
schilder. In diens werken zijn zijn joodse wortels 

zichtbaar en de link die hij heeft naar het christen-
dom.    
Plaats  de Schaapskooi 
Datum  24 januari 
Inloop  vanaf 17. 30 uur  
Maaltijd  18.00 uur    
Vesper  19.00 uur en aansluitend 

ds. Tom Rijken over Marc Chagall  

Ds. Truus de Boer 
 

https://lokaleomroeplandsmeer.nl/verkiezing-landsmeerder-van-het-jaar/
https://lokaleomroeplandsmeer.nl/verkiezing-landsmeerder-van-het-jaar/
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 INGEZONDEN 

 
SINT MAARTENMARKT 

 
Op zondag 5 november jl.  
➢ bezocht ik de kerkdienst in Het Kruispunt. Ik was 

tot nu toe geen vaste bezoekster en ben ook geen 
lid van een kerkgemeenschap. Voorheen was ik al 

eens bij een dienst aanwezig hier in Landsmeer, 
maar ik ben nog steeds op zoek naar een "vaste 
plek". De aankondiging van de Sint Maartenviering 

op 11 november deed mij besluiten mijn kleinkind 
daarvoor uit te nodigen. Zij is bijna 4 jaar en had op 
het kinderdagverblijf een lampion gemaakt. Wat 
hebben wij genoten en wat was het goed georgani-
seerd. Lekkere appeltaart, soep, pannenkoeken en 

allemaal aardige mensen in een warme, ontspannen 
sfeer. Met andere kinderen langs de deur om snoep 
op te halen was helemaal nieuw voor haar, maar ze 
had al heel snel door hoe dat werkte. Mijn compli-
menten voor de mensen die dit op touw hebben ge-
zet en zeker een uitnodiging om wat vaker naar de 
kerk te gaan.  

Vriendelijke groeten, 

Lisette van Twisk, Geijenbreek, Landsmeer 

 
GROOT ZAANS KERSTCONCERT 
➢ Het Zaans interkerkelijk mannenkoor geeft op don-

derdag 21 december a.s. haar jaarlijks kerstconcert 

in het zaantheater in Zaandam o.l.v. hun vaste diri-
gent Martin Mans. 
Verder wordt medewerking verleent door een aantal 
bekende en talentvolle solisten: 
Lucas Kramer  bariton 
Martin Zonnenberg vleugel 
Martin Snel  slagwerk 

Jantine Kalkman  trompet 
Eveline Keesmaat saxofoon 
Aanvang van het concert is 20.15 uur toegangsprijs 
€22.00   donateurs €17.50 ( inclusief garderobe en 
drankje). 
Kaarten verkrijgbaar bij Zaantheater Zaandam,  

tel: 0900-334553 en website ZIM www.zimmk.nl 
 
 

 
MEDITATIEVE DANS LANDSMEER.  
➢ Wegens de succesvolle start in oktober 2017 in Het 

Kruispunt gaat Meditatieve Dans door in 2018! Het 
betreft eenvoudige kringdansen rond een speciaal 
thema, gebaseerd op Sacred Dance, die gedanst 

worden op klassieke, spirituele of volksmuziek on-

der leiding van Geartrude Brouwer. Deelnemers er-
varen het als tijd voor zichzelf om nieuwe energie 
op te doen; zichzelf even “op te laden” in de drukte 
van het bestaan! We dansen één maal per maand 
op maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in het 
Kruispunt.  
Je kunt per keer meedoen en danservaring is niet 
nodig. Vóóraf en er na is er gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten onder genot van koffie of thee, met 
wat lekkers. 
De data in zijn: 8 januari, 5 februari,  
5 maart, 9 april, 7 mei, en 4 juni. 
De kosten zijn op vrijwillige basis( rond 5 euro) 
Voor informatie of aanmelding: Marja Wijntje, tel. 
020-4820204 of e-mail: mwijntje@hotmail.com of 

kom gewoon spontaan langs. 

Marja Wijntje 

 

http://www.zimmk.nl/
mailto:mwijntje@hotmail.com
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KERSTKAART 
Er zijn van die dagen die je niet snel vergeet. Diederik 
en zijn zussen zijn vanavond speciaal voor een optre-
den van hun vroegere buurmeisje naar hun geboorte-
dorp gekomen. De afspraken in hun studentenhuizen 

hebben ze er maar wat graag voor afgezegd. Het is 

een vrolijk uurtje met prachtige Keltische kerstmuziek 
geworden. Madelief als mezzosopraan, begeleid door 
harp en viool. 
Diederik bleef maar naar haar kijken, dat open ge-
zicht, zij zingt zo recht je hart in. 
Na afloop praten ze elkaar thuis bij de ouders van 
Diederik bij, op kussens zittend rond de kerstboom, 
met net zoals vroeger warme chocolademelk en tul-

band. 
‘Prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar en dan de 
groeten erop, vind ik zo stom, nietszeggend,’ zegt 
Madelief weldra nadat ze een slok choco heeft geno-
men. ‘Daarom sturen wij in onze familie onszelf de 
laatste jaren een kerstkaart die we als moment van 
bezinning in de boom hangen. Als je niet weet wat je 
voor jezelf wenst, kun je een ander toch ook niks 

wensen?’  
‘Fantastisch Madelief. En dit idee zullen wij vanavond 
ook gelijk uitvoeren.’  
Diederiks vader was vroeger al onder de indruk van 
zijn buurmeisje geweest. Waar zij al heel jong wist dat 
ze naar het conservatorium wilde, had Diederik zelfs 
in zijn eindexamenjaar nog geen flauw idee wat hij 
zou gaan studeren. Het werd uiteindelijk bouwkunde, 

omdat zijn vader dat zo graag wilde. Als Madelief weer 
naar huis is, lezen ze één voor één de kerstkaarten uit 
de boom voor. Zijn moeder wil eindelijk op pianoles. 
Zijn zussen graag een keer met z’n allen naar New 
York. ‘Dan spreken we elkaar tenminste meteen ook 
weer eens wat langer.’  
Maar zijn vader heeft geen wensen, is tevreden. ‘Dat 
heb je met kerst hè.’  

Hij denkt weer eens leuk te zijn, maar dit is gewoon 

een verkapte vorm van starheid.  
‘En jij Diederik?’  
‘Kappen met mijn studie.’  
‘Wat?’  
‘Ja, ik ben er klaar mee. Ga eindelijk mijn hart vol-
gen.’ 
Zijn vader buldert. ‘En daar kom je als derdejaars nu 

pas mee?’  
‘Ik zei het toch. Die jongen is niet gelukkig,’ zegt zijn 
moeder onverwacht. 
‘En wat moeten de mensen wel niet denken?’  
Diederik zegt: ‘Wat een flut-argument.’  
Zijn moeder zwijgt. Zijn zussen zitten over hun iPho-
nes gebogen, met hun hoofd allang in New York. 
Zijn vader staat op: ‘En wat dacht je dan te gaan 

doen?’  
‘Nou, mensen wassen, aankleden, iets voor hen pro-

beren te betekenen, daar springt mijn gezicht van 
open. Laatst nog. Een demente vrouw wilde niet ge-
wassen worden, haar man werd gek van haar gekrijs, 
maar toen ik eerst wat water over mijn eigen armen 
liet lopen, werd ze rustig. Later heb ik even met haar 
man over zijn machteloosheid zitten praten. Je moet 

ook aandacht hebben voor de naasten die het soms 
net zo zwaar hebben. Toen ik die avond fluitend stond 
te koken, vroeg een huisgenoot of ik soms verliefd 
was. Dat zette me aan het denken en vanavond heeft  
 

Madelief me net het laatste zetje gegeven. Ik ga de 
wijkverpleging in, heb na mijn snuffelstage al een op-
leidingsplaats aangeboden gekregen.’  
Zijn vader valt stil. Zijn moeder zegt: ‘Fantastisch 
Diederik.’  

Christine van Reeuwijk 

 

Mens ben ik, 

onderdeeltje van een super 

megalichaam: het heelal. 

De Schepper van het heelal 

schiep mij verscheidene krachten. 

Hij legde in mij de behoefte 

te leven met al mijn krachten 

van gemoed, van lichaam, 

en van geest. 

Zijn ze niet geïntegreerd in mij, 

ik raak uit mijn evenwicht. 

Ik ben één uit een wereldwijd 

gemêleerd gezelschap: de mensheid. 

Ik ben een kind van die Ene, de Eeuwige 

die God wordt genoemd. 

Hij maakte mij een sociaal wezen. 

Sluit ik mezelf uit, 

ik kom achter in ontwikkeling. 

Ik kan leven en groeien 

slechts vanuit mijn Oorsprong 

en in relatie met mensen. 

God, help mij 

mijn levenstaak toegewijd 

te vervullen; 

moed en volharding 

puttend uit U, 

Bron van alle leven. 

Amen 
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DIACONIE EN FINANCIEN  
 
17 december: Kinderen in de Knel 
➢ Veel Syrische kinderen in Libanon zijn getraumati-

seerd. Kerken bieden psychologische hulp. Kinderen 

krijgen individuele begeleiding of leren in groepsbij-
eenkomsten hoe ze met hun emoties kunnen om-
gaan. Ook begeleiden sociaal werkers kinderen en 

hun ouders in de gezinssituaties. 
 
 
24 en 25 december: Kinderen in de Knel  
(Kerstcollecte) 
 
 

 
 
 

➢ De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kin-

deren groeien er op met de dagelijkse angst voor 
geweld of hebben op de vlucht alles wat vertrouwd 
was achter zich moeten laten. Sommige kinderen 
hebben zelfs nooit vrede gekend. Naast al het leed 
dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toe-
komst op het spel. Door al het geweld zijn duizen-
den scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige 
gebieden zijn klassen door de grote toestroom van 

vluchtelingen overvol en is lesgeven bijna onmoge-
lijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toe-
komst van hun kinderen. Met het project ‘Geen ver-
loren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het 
Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Sy-
rië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen 
met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit 
arme gezinnen met schooluniformen en boeken, 

knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te 
midden van deze oorlog toch les te kunnen geven 
en ondersteunt ouders en kinderen met traumaver-
werking. We mogen deze generatie van Syrische 
kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, 
juist met de Kerst! 

 
31 december: Noodhulp Bangladesh 

➢ Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen mensen getrof-
fen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en 

India. Door onder meer modderstromen zijn er min-
stens 1200 doden. ICCO en Kerk in Actie bieden 
samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel 
en schoon drinkwater.  
In het interview met Radio 1 Journaal vertelde Pe-
pijn Trapman die namens Kerk in Actie en ICCO als 

regiomanager in het gebied actief is over de huidige 
situatie: "We kunnen nog niet iedereen bereiken, 
maar wel heel veel mensen. Door onze permanente 
hulp in Nepal en Bangladesh weten we de routes 
goed te vinden en hebben we al vele noodhulppak-

ketten uit kunnen delen. De hulp richt zich nu echt 
op het bieden van voedsel en veilig drinkwater. 
Waar het kan zorgen we ook voor onderdak, maar 

gezien de grootte van de ramp is dat heel lastig." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
07 januari: Stichting Hartekind 
➢ Dagelijks worden in Nederland 4 kinderen geboren 

met een hartafwijking. Dagelijks krijgen 3 kinderen 
een openhartoperatie om te kunnen overleven en 
helaas overlijdt er in Nederland nog elke 2 dagen 
een kind aan de gevolgen van een hartafwijking. 

Stichting Hartekind wil door middel van het finan-
cieren van wetenschappelijk onderzoek de overle-
vingskansen van Hartekinderen vergroten en de 
kwaliteit van leven verbeteren. 
De meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen 
zijn tegenwoordig goed operabel en de overlevings-
kansen zijn enorm verbeterd. Een heleboel dingen 
begrijpen we nog niet goed. Hoe ontstaan aangebo-

ren hartafwijkingen eigenlijk en waarom krijgen 
kinderen last van ernstig hartfalen of hartritme-
stoornissen na een operatie. Wat voor medicijnen 
kunnen we dan het beste aan kinderen geven en 
wat kunnen we nog meer doen om te zorgen dat ze 
op school goed mee kunnen komen en later een zo 
normaal mogelijk mee kunnen draaien. 
Allemaal vragen die we graag beantwoord willen 
krijgen. Dan kunnen we nieuwe behandelingen be-

denken of de problemen voor zijn. 
Hiervoor is geld nodig om dit soort onderzoeken te 
kunnen doen. 
Kinderen met een aangeboren hartafwijking hebben 
recht op een gezond leven, overleven is niet ge-
noeg! 

 
 

14 januari:Vluchtelingenwerk Landsmeer 
➢ Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland is de onaf-

hankelijke organisatie die de belangen behartigt van 
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf 
het moment van binnenkomst tot en met de inte-
gratie in de Nederlandse samenleving. Zo’n tiendui-
zend vrijwilligers (ook in Landsmeer) zetten zich in 

om voor deze mensen, waarmee dan ook hulp te 
bieden. 
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21 januari: Oecumene 

➢ Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en 
migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), 
de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen 
praktische ondersteuning, onder meer met een toe-
rustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het op-
zetten en versterken van lokale en regionale inter-
kerkelijke netwerken. SKIN wil internationale ker-
ken met elkaar, maar ook met autochtone Neder-
landse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee 

de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lo-
kaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis 

naar onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met 
de Vrije Universiteit aan een postdoctorale ambts-
opleiding voor leiders van internationale kerken en 
vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken 
door hen te presenteren naar andere kerken, (chris-
telijke) organisaties, media, overheid, politiek en 

samenleving. Collecteer mee zodat SKIN migran-
tenkerken kan ondersteunen om ten volle kerk te 
zijn. 

 
28 januari: Oecumenische dienst 
 
04 februari: Werelddiaconaat 
➢ In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk 

werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, 
vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen 
en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo 

groot is als Nederland, vastgehouden door hun sla-
venmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om 
aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. 

Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze 
kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tij-
delijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen 
met intensieve psychologische hulp en onderwijs 
voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin 
en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging 
Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen 

onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer 
naar huis. 

 

 
 
 

COLLECTEOPBRENGSTEN DIACONIE 
➢ 27-08: Paarl Zuid Afrika        € 135,45 

o       Aangevuld tot  € 200,00 
03-09: PKN Misssionair 

o       Werk en kerkgroei        €  91,40 

o       Aangevuld tot  € 200,00 

10-09: Eigen Jeugd          € 143,68 
o       Aangevuld tot  € 500,00 

17-09: Oecumenische dienst   zie elders 
24-09: KIA Noodhulp  

Bangladesh        € 302,78 
o      Aangevuld tot  €1000,00 

01-10: St. Leefkringhuis 
Amsterdam Nrd        € 178,50 

o      Aangevuld tot  €2000,00 
15-10: KIA Wereldvoedseldag        € 125,05 

o      Aangevuld tot   € 200,00 
22-10: KIA Kerken in nood 

Syrïe en Irak         €.118,50 
o      Aangevuld tot   € 200,00 

29-10: KIA Hervormingsdag  

Pakistan          € 118,72 

Aangevuld tot    €200,00 
05-11: KIA Najaarszending  

Hong Kong      €117,11 
Aangevuld tot    €200,00 

12-11: KIA Binnenlands diaconaat 
kinderen AZC     €117,90 
Aangevuld tot    € 200,00  

19-11: Oecumenische dienst   zie elders 
Met vriendelijke groet, 

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

 
OECUMENISCH BERAAD 
➢ Jaaroverzicht 2017  Collecten  

22-01: RK.  1e Nieuwe Buren        € 187,40 
     2e Eigenwerk         € 149,40 

11-06: DG.  1e Wereldhuis              € 108,10 

2e Eigenwerk              €   61,70 
17-09: PKN. 1e Musicians  

Without Borders       € 258,33 
2e Eigenwerk         € 120,71 

19-11: PKN 1e Vluchtelingenwerk 
  Landsmeer               € 163,40 
2e Eigenwerk              €   94,90 

Het Oecumenisch Beraad wil alle gulle gevers héél 
hartelijk bedanken voor hun giften en hoopt dat u 
dat blijft doen om de mooie activiteiten, zoals o.a. 
“Eet en Ontmoet” te kunnen laten doorgaan. 
Wij wensen u gezegende dagen toe. 

Corry Stellema .Penningmeester. 

 
WERELDHUIS AMSTERDAM  
➢ Wereldhuis Amsterdam zoekt buddy’s voor mensen 

zonder papieren 

Het Wereldhuis centrum voor informatie, scholing 
en cultuur voor migranten zonder papieren 
In Amsterdam leven naar schatting ongeveer 
15.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen 
van 
hen zijn arbeidsmigranten, maar ook mensen die 
asiel zochten, via huwelijksmigratie of mensen die 
slachteroffer zijn geworden van vrouwenhandel. 

Ongedocumenteerde migranten kunnen elkaar ont-
moeten in het Wereldhuis. Wij zijn hiervoor op dit 
moment op zoek naar: Buddy’s voor mensen zonder 



 10 

papieren. Neem contact op via 06 13966445 of 
stuur een e-mail naar info@wereldhuis.org  

Bron: Vlugschrift Vluchtelingen van Kerk in Actie 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

➢ Allereerst een bedankje voor Ben Bense. 
Ben heeft na een aantal jaren trouwe dienst als kos-
ter afscheid genomen. Wij zijn hem zeer erkentelijk 
voor zijn kosterschap en willen hem daarom ook 
namens de gemeente hiervoor bedanken. Het twee-
de bedankje geldt voor iedereen die ons via Aktie 
Kerkbalans weer gesteund heeft. Wij zijn daar heel 

blij mee en zijn mede daardoor o.a. in staat ons 
kerkgebouw in goede conditie te houden. Onlangs 
kregen de Voorhofzaal en de hal een schilderbeurt 
en in het nieuwe jaar zal het parkeerterrein onder 
handen worden genomen. Daar hebben we te ma-

ken met wateroverlast en alles zal dus opgehoogd 
moeten worden. Verder is er apparatuur aange-
schaft om de beelden van de dienst via internet zo 
optimaal mogelijk te krijgen en is er per 1 decem-
ber een jeugdwerker aangesteld. U begrijpt, aan al 

deze dingen hangt een prijskaartje en wij zijn dus 
heel blij met uw financiële steun. Hartelijk dank 
voor uw gift. 
 

UITNODIGING. 
➢ Na de dienst van zondag 7 januari kunnen we el-

kaar weer alle goeds voor het nieuwe jaar wensen. 

U wordt hierbij dan ook uitgenodigd voor de nieuw-
jaarsborrel.  
Allen hartelijk welkom. 

Netty Lebbing, namens CvK 

 
 

KERKENRAAD 
 
UIT DE KERKENRAAD 

Op 31 oktober kwam de kerkenraad voor de eerste 
keer in de nieuwe vorm bijeen. 
Het was ook Hervormingsdag en we stonden stil bij 
de herdenking van 500 jaar Reformatie. Het was 
500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellin-
gen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te 

Wittenberg. 
Ter gelegenheid van deze gebeurtenissen hebben 
we een stukje taart bij de koffie genomen. 

 
 

 

 
 

De nieuwe kerkenraad bestaat uit 2 diakenen, 2 ou-
derlingen-kerkrentmeester, 1 pastoraal-ouderling, 1 
jeugdouderling, de dominee en de ouderling-scriba.  
We hebben echter nog steeds een vacature voor 

een ouderling-kerkrentmeester en een technisch 
voorzitter (geen ambtsdrager). Voorlopig neemt 

Wim Lebbing, voorzitter van het College van Kerk-
rentmeesters, ook de voorzittershamer van de ker-
kenraad ter hand. 

Het was even wennen in zo een klein groepje, we 

hebben dan ook direct besloten minstens twee keer 
per jaar met alle pastoraal medewerkers, diaconale 
rentmeesters, kerkrentmeesters, de jeugdraad, de 
redactie van de Wegwijzer, de denktank en andere 
bestuurlijk betrokkenen bij de kerk samen te ko-
men. Hier kunnen dan grotere beslissingen eerst in 

een ruime samenstelling besproken worden, voor-
dat ze op de kerkenraad agenda komen. Denk hier-
bij met name aan de langere termijn planning. 
Verder hebben we geweldig nieuws. We praten al 
ruim twee jaar over de Jeugdwerker en per 1 de-
cember 2017 is de jeugdwerker (Student-Trainee) 
aangesteld binnen onze gemeente. Hij heet Walter 
Reitsma, 23 jaar en komt uit Leiden. Hij stelt zich 

kort aan u voor op de Jeugdpagina. 
Walter is 1 dag per week in dienst bij onze gemeen-
te. Hij is specifiek aangesteld voor de jeugd van het 

Basisonderwijs (groep 8) en het Middelbaar onder-
wijs. Daarnaast zal hij natuurlijk ook kennismaken 
en samenwerking zoeken met de jongere groepen 
en Interjel. 
Walter is dus trainee en dat betekent dat hij nog in 

opleiding is. Op dit moment studeert hij Theologie 
aan de VU. Hij heeft al een studie Economie afge-
rond en zijn Master Internationale Economie is bijna 
afgerond. 
Samen met de Jeugdwerkers van Amsterdam wordt 
de bijscholing m.b.t. het Jeugdwerk verzorgd door 
de Jeugdwerkcoördinator van de Protestantse Ge-
meente Amsterdam. Hieruit zullen waarschijnlijk 

ook samenwerkingen met deze groepen plaats gaan 
vinden. 
Weer heel wat wijzigingen binnen onze kerk. Met de 
nieuwe kerkenraad en een jeugdwerker gaan we dit 
jaar afsluiten en in 2018 met Gods zegen een nieuw 

jaar tegemoet. 
Ik wens u allen een Gezegende Kerst en een voor-
spoedig 2018. 

Teun van Zanten 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@wereldhuis.org
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JEUGD 
 

       
 
JEUGDWERKER 

➢ Ik ben Walter Reitsma, 23 jaar en ik studeer theo-
logie. Komende tijd ga ik mij met heel veel plezier 
inzetten voor de tieners in Landsmeer en omgeving. 
In mijn studententijd merkte ik dat ik het hartstikke 
leuk vind om activiteiten neer te zetten 
Zo hebben wij in Leiden op het stationsplein met 

hele grote stoepkrijt-letters de Alpha-cursus ge-
promoot. Vanaf een hoog gebouw heb ik een foto 

genomen en vervolgens hebben wij door het mas-
saal op Facebook te delen en via de kranten super-
veel mensen bereikt. Zulk soort dingen organiseren 
geeft mij veel energie.  
Verder houd ik van lezen, Bijbelstudie en van spel-
len (van Monopoly tot Fifa). 
De komende tijd ga ik met veel plezier meedenken 
en meehelpen bij het organiseren van activiteiten 

voor de tieners. Er zijn veel kansen voor onze tie-
ners om samen met de jeugd uit Amsterdamse ker-
ken een hele mooie tijd te hebben. Ook hoop ik jul-
lie als gemeente de komende tijd beter te leren 
kennen.  
Ik kijk ernaar uit!  

Walter Reitsma – jeugdwerker@pglandsmeer.nl  

 

 
KINDERDIENST 
➢ Al een paar weken zijn we druk bezig geweest met 

de kinderdienst. We, of eigenlijk de kinderen, heb-
ben heel erg hard geoefend op hun teksten en de 
liedjes. 
In de dienst van 3 december heeft u allemaal kun-

nen genieten van “hotel Toekan”, de plaats waar je 
naar toe kan. Nou ja, kunt maar dat rijmt niet. 
Hannes en Herbert, beiden inwoners van 
Bethlehem; de één met een herberg en de ander 
een timmerman die wel wat bij wil verdienen.   
Herbert die zijn herberg helemaal vol heeft met toe-

risten met zijn springbokverenmatrassen, airco door 
het raam en karnemelk uit de minibar en Hannes 
die zijn vrouw en zoon weggestuurd heeft naar 

oma, om veel geld te gaan verdienen. Die allemaal 
spullen koopt van zijn laatste centen waardoor zijn 
huis helemaal vol is. 

 
Maar dan komen er 2 reizigers, een man en een  
vrouw. De vrouw is zwanger, ze willen heel graag 
slapen, ze zijn moe van de lange reis. Hannes 
stuurt ze naar de schuur. 
De volgende ochtend komt een herder hem wekken 
en zegt dat er bij hem een kind geboren is. Maar 

dat kan toch niet er is niemand in zijn huis. Nee, 
niet in zijn huis maar wel in zijn schuur. Snel gaan 
ze naar de schuur en daar in zijn mooiste voeder-
bak ligt hij dan, de koning. Een koning in de schuur 
van Hannes. Die hoort toch in een kasteel? Maar 
nee, niet deze koning vertelt de herder hem. Deze 
koning is er voor alle mensen ongeacht hoe je eruit 
ziet of dat je arm of rijk bent. Zo zijn we de advent  

periode begonnen. We lezen de komende weken uit 
Jesaja en u zult een mooi projectboek voor in de 
kerk zien waar we elke week bij stil staan voor we 

naar onze eigen ruimte gaan. 
Mocht u ons mooie toneelstuk gemist hebben dan 
kunt u hem nog altijd terug kijken op de website 
van onze gemeente. 
Natuurlijk ook leuk voor de kinderen die zo ontzet-

tend goed gespeeld hebben, je kan je zelf terug 
zien op de website. 

Groet, Saskia namens de kindernevendienst 

 
Kerk voor kids! 
➢ In de herfstvakantie waren wij een ochtend te gast 

in de Schaapskooi.  
Daar werd een verhaal verteld over een vrouw die 
Jezus kende. Al spinnend op haar spinnenwiel ver-

telde zij over haar ontmoeting met Jezus. Daarna 
werd geknutseld, er werden schaapjes gemaakt en 
puzzels opgelost. In de kerstvakantie, op donder-

dagmorgen 4 januari, is er opnieuw een vakantie-
bijbelochtend voor de kinderen. Samen muziek ma-
ken staat deze keer centraal en wie weet volgt er 
ook nog een verhaal. Tot ziens! 

Wanneer:  donderdag 4 januari 2018 
Waar: Het Kruispunt 
Tijd:  van 10.00 tot 12.00 uur 
Info bij ds. Truus de Boer, tel. 06 12897184 of 
email naar trijntjedeboer@gmail.com    

mailto:jeugdwerker@pglandsmeer.nl
mailto:trijntjedeboer@gmail.com
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    KLEURPLAAT 
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 AGENDA VAN 17 DECEMBER T/M 4 JANUARI 
 

 
(m.u.v. de schoolvakanties) elke donderdag in de Voorhof: 
15.10-16.10 uur Alle Joebiloe-kinderen 

    Nieuwe jonge zangers/zangeressen v.a. 7 jaar zijn welkom 
17.30-18.30 uur The Sunflowers (=besloten groep). 
 

  

 

 
Donderdag 14 december  v.a. 16.00 uur Adventsmiddag / Het Kruispunt 
Vrijdag 15 december   20.00 uur Kerstconcert HOLYSOUND / Het Kruispunt 
Zaterdag 16 december  13.00 uur Levende Kerststal / De Schaapskooi 

_______________________________  
Dinsdag 19 december   19.30 uur Kerstzangavond / Doopsgezinde Vermaning 
Donderdag 21 december  14.30 uur Kerstviering met bewoners van De Keern / Jaap van Praaghuis 
       20.00 uur Jeugdraad / Carmen Raben 
       20.15 uur Kerstconcert Zaans.Interkerkelijk.Mannenkoor / Zaantheater Zaandam 
Zaterdag 23 december  16.00 uur Kerst met baby’s / Het Kruispunt 
 

Ivm de feestdagen is er geen bijeenkomst  Ontmoeting Nieuwe Buren 

 

 

 

 
 
________________________________ 
Donderdag 4 januari   10.00 uur Vakantie Bijbelschool / De Schaapskooi 
_______________________________ 
Zondag 7 januari        v.a. 11.30 uur Nieuwjaarsbegroeting / Het Kruispunt 

Dinsdag 9 januari   19.30 uur Diaconie / Hannie Trenning 
       20.00 uur Jeugdraad / Flora Doeven 
Vrijdag 12 januari   10.00 uur Koffie met Noten / Het Kruispunt 
________________________________ 
Dinsdag 16 januari   09.30 uur Ouderlingenberaad / Hanny de Jong 
 
       20.00 uur Bijbelkring / Het Kruispunt 

Donderdag 18 januari     9.45 uur Oec. leeskring, Quaknin: de Joodse gids van deze tijd / Het Kruispunt 
Vrijdag 19 januari   10.00 uur Leeskring Tomas Halik, Geduld met God, / Aad Naves 
________________________________ 

Woensdag 24 januari  v.a. 17.30 uur  Maaltijd, Vesper (19.00 uur) en lezing. / De Schaapskooi 
Donderdag 25 januari    20.00 uur Werkgroep Eredienst / Het Kruispunt 
________________________________ 
 

Zondag 28 januari     14.00 uur Ontmoeting nieuwe buren / Het Kruispunt 
Donderdag 1 februari     20.00 uur Leiding Kindernevendienst / Carmen Raben 
Vrijdag 2 februari     10.00 uur Koffie met noten 
Vrijdag 2 februari     19.30 uur Sirkelslag 
________________________________ 
Dinsdag 6 februari      9.30 uur Ouderlingenberaad / Marianne de Vries – de Gier 
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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 

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 

 
 

AGENDA KERKDIENSTEN  
 
ZONDAG 17 DECEMBER-3e Advent 
➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling T. van Zanten. Diaken G. Knibbe. Organist P.J. Aartsen 
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor ‘Kinderen in de Knel’ en de PG Landsmeer 

 

ZONDAG 24 DECEMBER-4e Advent 
➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. H. v. Popering uit Aalsmeer 

Ouderling M. de Vries. Diaken J. Visscher.  
Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Kinderoppas en kindernevendienst  
Collecte voor Kinderen in de knel en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 24 DECEMBER-KERSTNACHT 
➢ Het Kruispunt 20.30 uur, zaal open om 20.00 uur 

Ds. T.H.M. Allewijn 
Ook dit jaar willen we de recent gevormde traditie van kerstavond in 
onze kerk weer luister bijzetten. Engeltjes, herders, The Amazing 
Christmas Singers zijn slechts enkele ingrediënten voor deze sfeervolle 

avond. 
We willen het kerstverhaal toegankelijk presenteren voor jong en oud 
Kerstverhaal voor jong en oud dmv toneel en zang 
Ouderling T. v. Zanten. Diaken G. Knibbe.  

Organist Anje Rietberg 
Koster Aad Bakker 
Collecte voor Kinderen in de knel (Kerstcollecte) en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 25 DECEMBER-KERSTMORGEN 
MMV PROJECTKOOR OLV Pieter Jan Aartsen 
➢ Het Kruispunt 9,50 uur (Kerstliederen zingen). Ds T.H.M. Allewijn 

Ouderling W. Lebbing. Diaken H. Trenning. Organist P.J. Aartsen 
Koster J. Rijswijk. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Kinderen in de knel (Kerstcollecte) en de PG Landsmeer 
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VERVOLG AGENDA KERKDIENSTEN 
 
ZONDAG 31 DECEMBER-OUDEJAARSDIENST 
➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T. de Boer, Dhr. I. v. d. Wijk en 

Ds. H.M. Allewijn 

Ouderling M. de Vries. Diaken H. Trenning. Organist A. Rietberg 
Koster I. v. Brenk. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Noodhulp Bangladesh en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 7 JANUARI-DRIEKONINGEN 
met aansluitend Nieuwjaarsbegroeting 
➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling T. v. Zanten. Diaken J. de Jong. Organist A. Rietberg 
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Stichting Hartekind en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 14 JANUARI 
➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. M. ter Hoeve uit Zaandam 

Ouderling F. Doeve. Diaken J. Visscher. Organist A. Rietberg 
Koster A. Bakker. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Vluchtelingenwerk Landsmeer en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 21 JANUARI 
➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling W. Lebbing. Diaken G. Knibbe. Organist S. Plemp 

Koster J. Rijswijk. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Oecumene en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 28 JANUARI – Oecumenische Dienst 
➢ De Vermaning 10.00 uur. Dhr. I. v.d. Wijk 

Collecte voor Oecumenische dienst en het Oecumenisch Beraad 
 

ZONDAG 4 FEBRUARI 
➢ Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. B. Stobbelaar uit Driehuis 

Ouderling M. de Vries. Diaken H. Trenning. Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor Werelddiaconaat 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 

 

DE REDACTIE WENST U GEZEGENDE KERSTDAGEN  

EN EEN VOORSPOEDIG 2018 

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 februari 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 22 januari18.00u.  
E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de brievenbus 
bij één van de redactieleden.  
In maart verschijnt De Wegwijzer op de 4e. 
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