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 OM TE BEGINNEN . . . 
 
OM TE BEGINNEN 
 Een nieuw jaar is ingezet. En de eerste maand is voorbij op het moment dat u 

deze Wegwijzer in handen krijgt. Januari begon met de laatste dagen van de 

Kersttijd. Halverwege februari start de tijd voor Pasen. Een vroege Pasen dus, 
dit jaar. Dat betekent een relatief snelle omschakeling van geboorte naar vol-
wassen worden, van kind naar een mens in de bloei van zijn leven.  

 
De maand januari begon stormachtig. Binnen twee weken legde de storm veel 
van het gewone dagelijkse verkeer stil. Het bepaalt je er weer eens bij, dat 
het allemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je je gemakkelijk verplaatsen kunt, 

als de treinen niet meer rijden en veel vluchten van vliegtuigen zijn geannu-

leerd. Op de fiets kun je zomaar omver geblazen worden, zo bleek. En je op 
straat begeven kon levensgevaarlijk zijn. Het kan stormen, niet alleen buiten, 
op straat. Ook in een mensenleven.  
 
Op weg naar Pasen zullen we opnieuw horen en zien hoe stormen ook mensen 
kunnen gaan beheersen. Je moet sterk in je schoenen staan om niet met alle 
winden mee te waaien. Jezus probeert mensen weerbaar te maken. Hij pro-
beert hen richting te geven, zodat zij bestand zijn en tegen een stootje kun-

nen. Zelf zorgt hij voor een innerlijke kracht, door telkens weer de stilte te 
zoeken en te overdenken wat nu de goede koers is. Kracht vindt hij bij de 
Eeuwige en bij wat hem door mensen die hem voorgingen is doorgegeven. 
Vanuit die kracht kan hij stormen trotseren en het zwijgen opleggen. 
 
„Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden die 
naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan‟,… zo dicht Willem Bar-

nard. Het is de weg die Jezus gaat en de weg die hij wijst aan wie in zijn voet-
spoor wil gaan. Een weg, die grote storm veroorzaakt, zo merkt hij gaande-
weg.  

Ds. Herrianne Allewijn 

 

 
 

De strandbeesten van Theo Jansen leren ons de schepping te doorgronden… 
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND FEBRUARI 
 

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.  

 
Zondag 11 februari, 6e na Epifanie 
kleur: groen 
2 Koningen 5, 1-3 en 9-15b 

Marcus 1, 40-43 
mmv interkerkelijk koor Ars Musica  
o.l.v. Marcel Settels 
 In Bijbelse tijden en ook later nog waren er ziektes, 

die mensen buiten de gemeenschap plaatsten. Dat 
maakt eenzaam en isoleert, op een moment in het 

leven, dat de aanwezigheid van anderen juist zo 
ondersteunend kan zijn. Vanmorgen, op de laatste 

zondag voor de 40-dagentijd, horen we hoe mensen 
de weg terug naar de gemeenschap vinden, door te 
vertrouwen op een enkel woord, een enkel gebaar… 

H.A. 
 
Woensdag 14 februari, Aswoensdag 
kleur: paars 
19.30 uur viering in de Schaapskooi 

 
Zondag 18 februari, 1e van de 40 dagen 
kleur: paars 
Genesis 9, 8-17 
Marcus 1, 12-15 
Dienst van Schrift en Tafel 
in bediening stellen van Walter Reitsma, als 
jeugdwerker in onze gemeente 

 Soms moet je eerst door veel heen, voordat je een 
nieuwe start kunt maken. Dat is het geval bij Noach 
en bij Jezus. „Ik zorg voor jou‟, is het thema, waar 
de kinderen mee aan de slag gaan de komende we-
ken. Ook dat hebben Noach en Jezus ervaren, dat 
er iemand is die voor hen zorgt, die hen door de 
diepte heen vergezelt. Vanmorgen wordt Walter dan 
officieel aan onze gemeente verbonden. Ook een 
nieuwe start… (H.A.) 

 

Zondag 25 februari, 2e van de 40 dagen 
kleur: paars 
1 Koningen 19, 9-18 

Marcus 9, 2-10 
 In de lezing vanuit Marcus horen we dat Jezus met 

drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze 

helemaal alleen. Maar het blijft niet zo. Mozes en 
Elia verschijnen en Jezus praat met hen. Nadat Je-
zus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit de 
hemel de stem van God. 

 

 
 
Zondag 4 maart, 3e van de 40 dagen 
kleur: paars 
Exodus 20, 1-17 
Johannes 2, 13-22 
 Soms zijn er zoveel belangen die door elkaar lopen, 

dat het onduidelijk wordt, wat de oorspronkelijke 

bedoeling was van iets dat mooi en veelbelovend 
begint. Dan moet er wel eens schoon schip gemaakt 
worden. En als mensen niet open staan voor een 
gesprek daarover, dan moet het maar met andere 
middelen, zo moet Jezus hebben gedacht. Hij grijpt 

in… dat zet ons aan het denken. 
H.A. 
 

16.30 uur:  
GREGORIAANSE VESPER voor de derde advent  
door de schola cantorum Purmerend o.l.v.  
Tjeerd van de Ploeg. 

    

 

MEELEVEN 
 
MEELEVEN 
 De rubriek „Meeleven‟ is alleen te lezen in de papie-

ren versie van de Wegwijzer. 
De redactie 

. 
 
Mevrouw Adrie de Lange (Wederikstraat) was geval-
len en had als gevolg daarvan veel pijn. Gelukkig 
gaat het intussen beter. 
 

Mevrouw Caty Samson onderging een ingreep. Het 
is nog niet duidelijk of de pijnklachten gaan vermin-
deren. 
 

Mevrouw Mieske Slik is geopereerd aan haar heup. 
Vooralsnog lijkt alles goed gelukt. Mieske herstelt 

thuis. 
 

Frans Sijmons is met een longontsteking weer op-
genomen in het VU-ziekenhuis. 
 
Dan zijn er verschillende mensen die allerlei onder-
zoeken ondergaan en wachten op uitslagen.  
Allen geduld, moed en kracht gewenst.  
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HUWELIJKSJUBILEA 
 Hierbij feliciteren wij de volgende bruidsparen 

03-03: Echtpaar Herour, 69 jaar 
          Vederkruidstraat 10, 1121 XN Landsmeer 
    05-02: Echtpaar Zwaan, 12½ jaar 

           J.J. Glasweg 109, 1035 ST Amsterdam 

Alvast van harte gefeliciteerd met het jubileum. 
Namens het ouderlingenberaad, 

Marianne de Vries-de Gier 
 
UIT DE GEMEENTE 
 Bij deze wil ik de Diaconie bedanken voor de bloe-

men die ik heb gekregen en het medeleven. 

Hartelijke dank, 
L.J. Brouwer de Koning 

 
 Ook namens kinderen en kleinkinderen laat ik u we-

ten dat wij met een warm gevoel terugdenken aan 

de dankdienst voor het leven van onze lieve Flip de 
Jager. Sommigen van u hadden daarin een groot 
aandeel. Ds. Herrianne Allewijn heeft de dienst op 
fijne wijze geleid en Anje Rietberg heeft mooi ge-

speeld en prettig samengewerkt met musici uit ons 
gezin.  
 

Anneke van Zanten, Ina Pluigers, Aytin Goede en 
Cor Knibbe, hebben de vele belangstellenden heel 
attent en zorgzaam ontvangen en Hannie Trenning 
heeft zorgvuldig de liturgie gemaakt. 
Tenslotte waren er ook veel gemeenteleden in de 

kerk. Dat deed ons goed. 
Hartelijk dank voor alles! 

Bep de Jager-Eusman 
 
VERDRIET 
 Dit jaar ondervonden wij in de eigen familie, dat 

een gelukkige start van het nieuwe jaar ook zo 

maar om kan slaan in een groot verdriet. 
Heel plotseling overleed mijn zuster (60 jaar). 
Het is dan mooi om te ervaren, dat in een periode 
van verdriet de gemeente om ons heen staat, dat je 
warme blijken van medeleven ontvangt en dat je 
weet dat je er niet alleen voorstaat. Mede namens 

Teun en Danny, dank ik u hier hartelijk voor. 
Anneke van Zanten 

 
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 
 Soms lijkt de tijd je bijna door de vingers te glip-

pen. Het nieuwe jaar is nog maar enkele weken te-
rug begonnen, de kerstperiode ligt nog maar net 
achter ons. Nog enkele herinneringen daaraan sie-
ren het huis: de kerstkaarten hangen nog. Veel 
dank voor de mooie wensen. De kerststerren koes-
ter ik nog. Maar het jaar is wel ingezet met veel 

mensen die zijn overleden. En dat bepaalt je telkens 
opnieuw bij de vergankelijkheid van het leven… 

Maar ook bij de rijkdom, die je in een mensenleven 
kunt tegenkomen.  
De eerste voorbereidingen voor de tijd van Pasen 
worden getroffen. Een vroege Pasen dit jaar. 
En bijzonder: Walter Reitsma is begonnen met zijn 
werk in onze gemeente. We hopen op een mooie 

tijd en een vruchtbare samenwerking! 
Een hartelijke groet voor u allen, 

Ds. Herrianne Allewijn 
 
KRINGWERK 
Bijbelkring 
 Dinsdag 13 februari en dinsdag 13 maart is er weer 

Bijbelkring. We verdiepen ons dit jaar in een paar 

gelijkenissen uit het Nieuwe Testament. Dat levert 
heel boeiende gesprekken op. U bent van harte 
welkom om hier aan mee te doen. 

We komen bij elkaar in Het Kruispunt, en beginnen 
om 20.00 uur. 

 
Leeskring Ouaknin, een Joodse gids in deze tijd 
 Op donderdagmorgen eens per maand komen we 

samen om onze gedachten te delen rondom het 
boek van Ouaknin, joodse rabbijn en psychothera-
peut, die op een verfrissende manier een aantal on-
derwerpen belicht. Mooi, om zo vanuit de joodse 
traditie kennis te maken met verschillende thema‟s.  
Van harte uitgenodigd: donderdag 15 februari, in-
loop 9.45 uur. 10.00 uur start, Het Kruispunt. 

Gesprekskring Open Deur  
 Rondom het blad Open Deur zijn er al verschillende 

bijeenkomsten geweest. Mooie avonden, waarop we 
elkaar ook beter leren kennen en veel kunnen uit-
wisselen. Donderdag 22 februari. 
Informatie: Ds. Herrianne Allewijn en/of Christa 
Hart en Joost Oortwijn 

 
KERSTGROET KEERNBEWONERS PURMEREND: 
 Er is mij gevraagd iets te vertellen over onze oecu-

menische groep van de gezamenlijke kerken van 
Landsmeer. Deze groep heeft vele jaren de oecume-
nische kerkdiensten in de Keern verzorgd. Het begon 
al met de dames van Erp en Knibbe–van Berge. Ei-
genlijk te veel om alle namen te noemen die hieraan 
meegewerkt hebben. Toch wil ik nog een paar na-
men noemen n.l. Ingeborg Klaasen, Suze Schriek, 
Ursula Bakker en dhr. Pragt. Hannie Trenning, zij 

heeft jaren de liturgieboekjes verzorgd, en dhr. van 
Baarsen hebben lange tijd met ons meegewerkt.  
Doordat de Keernbewoners tijdelijk naar Purmerend 
zijn verhuisd zijn deze diensten vervallen.  
Maar wat niet vervallen is, is het rondbrengen van 
kerstplanten met een Kerstgroet. Ook dit jaar heb-
ben we dat weer gedaan op woensdag 20 december 
2017. Dhr. Carol Knibbe heeft alle planten, net als 
vorig jaar, naar Purmerend gebracht. Omdat ons 

groepje, Gerda van Breemen, Mieske Slik en onder-
getekende, wat kleiner is geworden, en Mieske het 
wat bezwaarlijk vond i.v.m. haar heup, hebben we 
wat assistentie gevraagd om alles rond te brengen 
en zo mogelijk een praatje te maken met de bewo-
ners. De meesten hadden de plant al verwacht, dat 
heb je als je het al jaren doet. Er was ook dit jaar 
weer een mooie kaart met Kerstgroet van de geza-

menlijke kerken van Landsmeer, verzorgd door 
Mieske Slik. Trudy Bakker–Groot maakt ook al jaren 
de bijbehorende stickers. Ook een bedankje waard.  
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Deze keer hebben de dames Margret Bekebrede en 
Marian de Vries–van Nugteren ons geholpen. Ook 
jullie nog hartelijk bedankt. 
 

 
 
Alle bewoners waren er weer erg blij mee. Zo kun-
nen we als Oecumene wat betekenen voor deze 
mensen. Nu weet u ook waar het geld aan wordt be-

steed van de collectes van de Oecumenische dien-
sten. Zo mogelijk hopen we dit werk nog lang te 
kunnen doen. Het geeft veel voldoening. 
Een hartelijke groet van  

Cobie Beenhakker–de Bruine 
 
VEERTIGDAGENKALENDER 
 Het Oecumenisch Beraad Landsmeer heeft ook dit 

jaar een 40dagen kalender verzorgd. Elke kerk in 
Landsmeer heeft hier zijn medewerking aan gege-

ven. Dhr. G. Kellersmann heeft het boekje samenge-
steld. Hartelijk dank voor het vele werk hieraan. 
Deze kalender is te koop voor 1 euro.  
De kalender begint op aswoensdag 14 februari. 
 

De verspreiding begint op zondag 4 februari in de 
kerk.  
Wij hopen dat u ook dit jaar weer elke dag zult stil-
staan bij de stukjes van de kalender in deze lijdens-
periode. 

Namens het Oecumenisch Beraad Landsmeer, 

Ad Slik 
 
HET BOEK SPREUKEN IN MEDITATIE EN DANS 
 Toen Geartrude (dansdocente) en ik, Marja (medi-

tatie) op zoek gingen wat er in de Bijbel over het 
hart gezegd wordt, werden we getroffen door 
Spreuken 27 - vers 19: “Zoals het water je gezicht 

weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens 
de mens”. We werden nieuwsgierig naar wat het 
Boek Spreuken (van Salomo) ons nog meer te zeg-
gen had. We besloten dit boek eens helemaal te le-
zen en we werden steeds enthousiaster over de in-
houd.  
Uiteindelijk hebben we 5 Spreuken geselecteerd 

voor de komende 5 meditaties bij onze dansen. Wij 
doen dat door halverwege de dansen in een kring te 

gaan zitten rond een „stilleven‟ creatie die dit thema 
visueel maakt. Ik lees dan een korte overweging 
voor naar aanleiding van één van de Spreuken die 
we uitgekozen hebben. Daarna vervolgen we de 

dansen die doen denken aan eenvoudige volksdan-
sen. 
Ik hoop jullie nieuwsgierig gemaakt te hebben om 
op deze manier met de Bijbel bezig te zijn. Mis-
schien ook wel leuk voor nieuwe Landsmeerders die 
onze taal nog niet zo beheersen. Het is geen cursus 
of zo, je kunt altijd per keer beslissen om eens te 

komen kijken en/of mee te doen. 
De data zijn: maandag 5 februari, 5 maart, 9 april, 
7 mei, en 4 juni en vinden plaats in Het Kruispunt 
van 13.30 (inloop) 14.00 (start) tot 15.30 uur met 
een gezellige nazit onder genot van thee of koffie. 
Voor informatie Marja, T: 020-4820204 

of E: mwijntje@hotmail.com 

Misschien tot ziens? 
Marja Wijntje en Geartrude Brouwer. 

 

 

 

DIACONIE EN FINANCIEN  
 

BIJ DE COLLECTEN 
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 tijde-
lijk 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. 

 
 
 

11 februari: Missionair Werk en Kerkgroei 
 CrossPoint is de kerk in de wijk Getsewoud in Nieuw-

Vennep, maar dan anders dan anders. Een kerk zon-
der kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeen-
schap die samen een verschil wil maken: zorgen dat 
mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de „gewo-
ne‟ dagelijkse contacten met buren, collega‟s, 
sportmaatjes of overblijfmoeders zijn belangrijk. 
CrossPoint is één van de eerste pioniersplekken van 

de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 

2004 is CrossPoint gegroeid tot een gemeente waar 
ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn. CrossPoint 
daagt mensen uit de wijk uit om volgeling van Jezus 
te worden, om met Hem te leven en zich in te zetten 
voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georga-

niseerd zoals gezamenlijke maaltijden, een kerst-
wandeling, sport en spel, kleine groepen en tiener-
werk. De contacten met statushouders in de wijk is 
aanleiding geworden om te starten met een nieuwe 
pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op 
deze groep nieuwe Nederlanders. 
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18 februari: 40 dagentijd Noodhulp 
 Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ont-

vlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met 
kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Be-
kaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kin-

deren zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisi-
co‟s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen 
moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te 
beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International 
Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte 
moeders met verloskundige zorg, voorlichting over 
borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen 

en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewer-
kers van IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, 
maar ze helpen bovendien moeders om in alle onze-
kerheid hun kinderen toch de juiste zorg te beiden. 

 
25 februari: 40 dagentijd Diaconaat 

 Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of 
blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra 
kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met 
andere kerken en christelijke organisaties het project 

SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project wor-
den vrijwilligers tot „maatjes‟ opgeleid om mensen 
met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels 

zijn er zo‟n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo‟n 
6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krij-
gen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financi-
en. Ook is er een speciale website waar jongeren 
meer te weten kunnen komen over geldzaken en ri-
sico‟s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze 
schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen 

krijgen. De collecteopbrengst wordt onder meer in-
gezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed 
voorbereid zijn op hun taak. 

 
04 maart: 40 dagentijd Voorjaarszendingsweek 
 Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de 

ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig 

en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij 
waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een 
leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks op-
geleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar ver-
andering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, vol-
gen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over ge-

zonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan 
vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun 
kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak 
richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze star-
ten lokale cursussen in hun kerk.  

Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in 
hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk 
en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer 
door aan hun dochters. 

Namens de diaconie, Hannie 

 
COLLECTEOPBRENGSTEN DIACONIE 
 26-11: PIT Hulp voor Helden    € 213,45 

aangevuld tot € 250,00 
03-12: Werk en kerkgroei Drachten  € 165,47 

aangevuld tot € 200,00 
10-12: Pastoraat schippersfamilies  € 106,51 

aangevuld tot € 200,00 
17-12: Kinderen in de knel Syrie   €   88,80 
24/25-12: Kinderen in de knel Syrie  € 723,15 

aangevuld tot € 1.500,00 
31-12: KIA Noodhulp Bangladesh   € 210,16 

aangevuld tot € 1.000,00 

Met vriendelijke groet, 
Kees de Gooijer 
 
VIERING ‘OP WEG NAAR PASEN’ 

 De Diaconie nodigt u van harte uit om de „Op weg 
naar Pasen viering‟, met ons mee te beleven.  
De viering wordt georganiseerd door de Diaconie en 
vindt plaats op dinsdag 27 maart a.s., inloop van-

af 10.30 uur. Na een kopje koffie/thee beginnen we 
met het liturgische gedeelte welke verzorgd word 
door ds. Herrianne Allewijn, Anje Rietberg en de di-
akenen, daarna zal er een gezellig samenzijn zijn. 
We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke 
broodmaaltijd. In verband met de boodschappen 
willen we graag dat u zich opgeeft.  
Dit kan bij Hannie Trenning, T: 4824112 of vanaf 4 

maart op het bord in de hal.  
Opgeven kan tot vrijdag 23 maart. 

De diaconie 
 
BEDANKJE 

 Lieve dames en heren, 
Namens alle families die wij in 2017 geholpen heb-

ben, willen wij u en de leden van de kerken nog-
maals danken voor uw financiële en morele steun. 
Dankzij uw hulp konden wij hulp bieden aan men-
sen die tussen wal en schip vallen en aan jongeren 
kansen bieden voor een betere toekomst. 
Vriendelijke groeten, 

Herma van Geel en Diny Bakker 

Vluchtelingenwerk Landsmeer 

 
 
 

 INGEZONDEN 
 

STICHTING WIJZER LANDSMEER 
 Wijzer Landsmeer organiseert culturele activiteiten 

en is een open club voor alle 50-plussers. 

Voorjaarsprogramma 2018 

 Vrijdag 9 februari: „Zuid China‟,  
lezing door dhr. Peter van de Linde (dig.). 

 Vrijdag 23 februari: „Verdwenen leeuwen van het 
Centraal Station‟, lezing door Willem van Baarsen 
en Henk Dijkman. (dig.). 

 Vrijdag 9 maart: „Het Groene Hart‟,  
lezing door dhr. J.B.Broekhuizen (dig.). 

 Vrijdag 23 maart: „Zuid Tanzania‟,  
lezing door mw. Ans Quirijnen (dig.). 

 Vrijdag 6 april: „De Magie van het IJ‟,  

lezing door mw. Aafke Steenhuis (dig.). 
 Vrijdag 20 april: „De natuur in uw straatnaam‟, van 

Aalscholverstraat t/m Zwanenbloemweg,  

door mw. Lidy Ridder (dig.). 

Plaats en tijd: 14.00-16.00 uur in het Dienstencen-
trum, Dr. M.L. Kingstraat 2b, Landsmeer 
Entree: € 2,50 incl. koffie/thee 
Begeleidings 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 
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KERKENRAAD 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 Vorig jaar op 12 december was de laatste kerken-

raadsvergadering van dat jaar. 

Tijdens deze vergadering zijn de begrotingen van de 
Diaconie en het College van Kerkrentmeesters vast-
gesteld, met dank voor het vele werk van de pen-

ningmeesters Kees de Gooijer, Hans Klaasen en An-
neke van Zanten. (zie volgende Wegwijzer, red.) 
Bij het onderdeel vacatures is door de jeugdouder-
ling aangegeven dat Aytin Goede wilde toetreden in 
het ambt van Jeugdouderling. Dit is met algemene 
stemmen aanvaard en inmiddels is Aytin op 7 janu-
ari 2018 bevestigd tijdens de nieuwjaarsdienst. 
 

 
 
We hebben ook besproken hoe we het rooster van 
de ambtsdragers tijdens de diensten gaan vervul-

len. We willen leden aantrekken die de taak van de 
ouderling of diaken tijdens de kerkdienst willen ver-
vullen. Lijkt u dat leuk om zo nu en dan te doen, 
neem dan contact op met ondergetekende. 

De jeugdwerker is inmiddels een maand aan het 
werk en heeft als eerste project Sirkelslag. Sir-
kelslag is een landelijke competitie op 2 februari, 
tussen de jeugdteams van alle kerken (die hieraan 

mee doen) Hierover leest u meer in de jeugdru-
briek. 
We zijn weer vol goede moed begonnen aan 2018 
met heel veel nieuwe plannen en nieuwe mensen. 

Teun van Zanten 
 
EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE START. 
 Voor sommige mensen is het een afsluiting van een 

jaar wat je zo snel mogelijk wilt vergeten en voor 
anderen een jaar om te koesteren. 
De eerste weken van 2018 zijn weer voorbij en we 
staan voor mooie veranderingen. 
De jeugdwerker die ik tijdens de nieuwjaarstoe-

spraak van 2017 al aankondigde, is in december 
aangesteld. Op 7 januari is ook een nieuwe jeugd-
ouderling, Aytin Goede, bevestigd. Hierdoor neemt 

de slagkracht van ons jeugdteam heel erg toe en 
krijgt Herrianne meer de handen vrij om zich op 
pastorale zaken te richten. 
De jeugdwerker, Walter Reitsma, zal zich komende 
maanden voornamelijk richten op de jeugd vanaf de 
hoogste klassen van de basisschool en middelbare 
school. Daarnaast zal hij natuurlijk samen met de 
jeugdraad het jeugdbeleid verder vorm geven. Wal-
ter is trainee en werkt één dag in de week bij ons. 

Hij wordt begeleid en werkt samen met de jeugd-
werkers van Protestantse Gemeente Amsterdam. 
Verder hebben we tijdens de dienst al gekeken naar 

de activiteiten van het afgelopen jaar. Ik ben er al-
tijd trotst op en we kunnen als gemeente hier ook 
trots op zijn, als je aan het eind van het jaar de fo-

to‟s doorbladert en selecteert voor de presentatie. 
We doen zo geweldig veel. Dat blijkt natuurlijk ook 
altijd al uit de ActiviteitenWijzer die huis aan huis 
verspreidt wordt in onze kerkelijke gemeente. Kijkt 
u zelf ook maar eens terug op de website in het fo-
toalbum: www.pglandsmeer.nl/foto-album 
De kerkenraad is veel kleiner geworden. Het is 
meestal wel heel leuk, dat zag u hopelijk ook aan 

de foto in dit rijtje. De kerkenraad is dus veel klei-
ner geworden, maar de taken nemen niet af. We 
gaan steeds meer taken/functies creëren zonder dat 
je kerkenraadslid hoeft te zijn, waardoor de verga-
derdruk minder wordt. Voor met name het pastorale 
werk en bezoek werk zou het mooi zijn als daar 

aanvulling kwam. Het gaat dus niet om iedere dag 
of iedere week, maar een regelmatig bezoek aan 

een paar mensen. 
 
De kerk draait op vrijwilligers en we zien dat deze 
vrijwilligers ook naast de kerk nog heel veel andere 
vrijwilligerstaken hebben. 
Voor „Vrijwilliger in het Zonnetje‟ is dit jaar Aytin 
Goede voorgedragen. Aytin doet heel veel binnen 
onze gemeente en nu is zij ook nog Jeugdouderling 

geworden. We hebben nu zelfs een „Landsmeerder 
van het jaar‟ in ons midden. Het is niet zo gek dat 
er veel vrijwilligers een kerkelijke achtergrond heb-
ben. De kerk is, landelijk gezien, maar ook hier lo-
kaal nog steeds de grootste leverancier van vrijwil-
ligers. Dat is natuurlijk mooi en daarvoor wil ik u en 
ons allemaal weer bedankten. 

 

Naast de activiteiten die we in de presentatie zagen, 
wordt er natuurlijk nog veel meer werk gedaan op 
de achtergrond, onzichtbaar, maar het lijkt wel 
steeds noodzakelijker. Zowel voor de diakenen als 
ook de pastoraal bezoekers, is de vraag steeds gro-
ter. Buiten de schijnwerpers staan wij als kerk ook 
heel veel mensen bij. 
Het College van Kerkrentmeesters heeft ook niet stil 
gezeten. Zij houden zich onder andere bezig met 

het onderhoud van de kerk. Afgelopen jaar is de 
Voorhof helemaal geschilderd en het komende jaar 
is het plein voor de kerk aan de beurt. Ook hier 
wordt een groot deel gedaan door vrijwilligers en zo 
nu en dan een professional ingeschakeld. 
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Dan ga ik nu afronden en wil daarbij graag Joke 
Grevenstuk nog even noemen, Landsmeerder van 
het jaar. Het is voor ons een eer dat Joke in ons 
midden is en het is natuurlijk fantastisch dat zij met 
al haar werk zowel binnen onze Protestantse Ge-

meente als ook daarbuiten aandacht creëert voor 

zowel Nieuwe buren als ook voor onze kerk. Dit is 
heel belangrijk. 
De werkgroep nieuwe buren bestaat inmiddels één 
jaar, en natuurlijk doet Joke dat niet alleen, maar 
zij is wel één van de initiatiefnemers. Wij willen jou 
en je team heel veel succes toewensen, en ook daar 
zijn extra handjes welkom. 
Verder wensen we dat we met een open blik en lief-

de voor de ander omzien naar elkaar en een naaste 
kunnen zijn. Dat we kunnen luisteren naar de een-
zamen en hen de steun geven om verder te gaan. 
Wij wensen u een gezond jaar, een bruisende kerk 
…en een gezegend 2018. 

Teun van Zanten, Scriba 

 
VANUIT HET OUDERLINGENBERAAD 

 Gevraagd! 
Ouderlingen alleen voor de zondagse erediensten. 
Werkzaamheden o.a. opening dienst, helpen bij col-

lecte en avondmaal. 
Bij 2 aanmeldingen ong. 1x per 6 à 7 weken dienst. 
Tijd: Voorbereiding en uitvoering ong. 1 à 2 uur. 
Voor aanmelding of info Marianne de Vries 
Email mariannedevriesdegier@hotmail.com 
T: 020-4823491 

 Schrijf het vast in uw agenda. 
In de 40 dagen-tijd organiseren we weer een Sobe-
re maaltijd.  
Op 14 maart van 18.00–20.00 uur. 
Namens het ouderlingenberaad 

Marianne de Vries-de Gier 

 

 
 
DE WEGWIJZER GAAT VERANDEREN… 

 Dat betekent dat de mensen die kopij willen aanle-
veren het ook echt de voor de deadline aan moeten 
leveren, anders kan het niet meer geplaatst wor-
den. Achter de schermen is de redactie al druk be-
zig met de voorbereidingen. Er is een softwarecur-
sus 'knoppencursus' gevolgd voor de vaste schrij-

vers en de redactie is bezig met de opzet van de 

nieuwe lay-out. De deadline wordt iets naar voren 
geschoven en vooral voor De Wegwijzer voor de 
maand april moeten alle Wegwijzers op tijd bezorgd 
worden. De eerst zondag in april is het Pasen, een 
mooi nieuw begin toch… 

De Redactie 

 

 
 

JEUGD 
 

SIRKELSLAG 
 Het is vrijdagavond 2 februari, je zit met de jeugd-

groep bij elkaar. Niemand weet wat er vanavond 
precies gaat gebeuren. Het enige dat jullie wel 

weten, is dat jullie de strijd aangaan met duizenden 
andere jongeren ergens in Nederland.  

Sirkelslag YOUNG heeft ieder jaar een diaconaal 
thema, Deze keer is het thema 'onvoorwaardelijke 
liefde'. Kent u of ken jij nog tieners vanaf groep 8 
t/m 16 jaar die hier ook bij moeten zijn? Nodig ze 
uit!  
Wanneer? 2 februari 19:00 @ Het Kruispunt 

Hartelijke groet, 
Walter Reitsma 
jeugdwerker@pglandsmeer.nl 
 

 
 

 

 

Leren om te leven 

 

het kofschip en het alfabet 

Meneer Van Dalen en de wet 

de tafels dreunen, veters strikken 

ik mag niet jokken, ik mag niet klikken 

 

geen schapen meer op stille hei 

de geur van krijt is lang voorbij 

het schoolbord is nu digitaal 

en Engels kennen we allemaal 

 

een woordje Duits, een woordje Frans 

en straks wellicht een Spaanse dans 

we leren om iets op te zoeken 

op internet in plaats van boeken 

 

we reizen aan de maan voorbij 

weten niet meer van het getij 

we stampen kennis in ons hoofd 

want dat is macht, zo is beloofd 

 

maar soms denk ik – heel even – 

 

wie leert mij om te leven…? 

 
 

mailto:mariannedevriesdegier@hotmail.com
mailto:jeugdwerker@pglandsmeer.nl
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 AGENDA VAN DE MAAND  
 

(m.u.v. de schoolvakanties) elke donderdag in de Voorhof: 
15.15 uur Joebilo (kinderen met muziekinstrument)  

   17.00 uur Joebilo (kinderen zonder muziekinstrument) 
   18.00 uur Sunflowers (=besloten groep) 

 

 
Donderdag 1 februari  20.00 uur Leiding kindernevendienst / Carmen Raben 
Vrijdag 2 februari  19.30 uur Sirkelslag / Het Kruispunt 
 

Dinsdag 6 februari  09.30 uur Ouderlingenberaad / Marianne de Vries / Harpoenier 
Vrijdag 9 februari  10.30 uur Oecumenisch beraad / Het Kruispunt 
 
Dinsdag 13 februari  19.30 uur Vespergroep / Het Kruispunt 
Dinsdag 13 februari   19.30 uur Diaconievergadering /Hannie Trenning 
Dinsdag 13 februari  20.00 uur Bijbelkring Ouaknin, / Het Kruispunt 
Donderdag 15 februari 09.45 uur Oecumenische leeskring / Het Kruispunt 
Vrijdag 16 februari  10.00 uur Leeskring / Piet en Emma Gautier 

 
Dinsdag 20 februari  20.00 uur Jeugdraad 

Woensdag 21 februari 19.30 uur  Laatste classis 
Woensdag 21 februari 20.00 uur College van Kerkrentmeesters / Het Kruispunt 
Donderdag 22 februari 20.15 uur Gespreksgroep Open Deur / Joost Oortwijn en Christa Hart 
 
Zondag 25 februari   14.00 uur Ontmoeting Nieuwe Buren / Het Kruispunt 
 

Dinsdag 6 maart   09.30 uur Ouderlingenberaad / Joke Grevenstuk 
Vrijdag 9 maart   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 

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

Ouderling  

Wijkmedewerkers vacant 

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

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

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

Wijk 3 Luijendijk 

Pastoraal medewerkster Hanny-de Jong, T: 4823622 

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

Wijk 4 Plan Nieuwe Gouw, Van Beekstraat en Zuideinde tot nr. 17 

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

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

Wijk 5 Zuideinde, Kadoelen en Twiske-Oost 

Pastoraal medewerker Paula Kempff, T: 020-4820149 

Wijkmedewerker vacant 
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 AGENDA KERKDIENSTEN  
 
ZONDAG 4 FEBRUARI 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. B. Stobbelaar uit Driehuis 

Ouderling M. de Vries. Diaken J.M. Trenning. Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor „Najaarszendingsweek‟ en de PG Landsmeer 

 
ZONDAG 11 FEBRUARI 

mmv koor Ars Musica olv Marcel Settels 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling T. van Zanten. Diaken J. de Jong. Organist P.J. Aartsen 
Koster I. van Brenk. Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor „Missionair Werk en Kerkgroei‟ en de PG Landsmeer 

 
WOENSDAG 14 FEBRUARI - Aswoensdag, begin 40-dagentijd  

 De Schaapskooi, 19.30 uur 
Voorgangers: Diaken Jack Noë en Ide van der Wijk 
 

ZONDAG 18 FEBRUARI - dienst van Schrift en Tafel 
inleiden tot bediening van Walter Reitsma 

 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling F. Doeven. Diaken G. Knibbe. Organist P.J. Aartsen 
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor „40 dagentijd Noodhulp‟ en de PG Landsmeer 
 

ZONDAG 25 FEBRUARI 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. A. Hoekstra uit Amsterdam 

Ouderling W. Lebbing. Diaken J. Visscher. Organist A. Rietberg 

Koster J. Rijswijk. Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor „40 dagentijd Diaconaat‟ en de PG Landsmeer 
 

ZONDAG 4 MAART 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling M. de Vries. Diaken J.M. Trenning. Organist A. Rietberg 
Koster A. Bakker. Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst 

Collecte voor „Voorjaarszendingsweek‟ en de PG Landsmeer 

 
 16.30 uur: Gregoriaanse vesper van de derde zondag in de  

40-dagentijd 

 

 
 

 
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 3 maart 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 19 februari, 
18.00u. E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de 
brievenbus bij één van de redactieleden.  
De Wegwijzer van april verschijnt op 31 maart 
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