
  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

Indeling 

In het boekje presenteren we onze activiteiten gericht op de jeugd, daarna voor de iets 

oudere jeugd, gezinnen en volwassenen. 

In kleuren wordt dit aangegeven met: 

 

Startzondag 2 

Jeugd 3 

Kringwerk 14 

College van Diakenen, Kerkrentmeesters  22 

en Ouderlingen 

Vrijwilligers 25 

Verhuur kerkgebouw 26 

 

Het laatste nieuws en een update van de activiteiten in en rond Het Kruispunt  

kunt u volgen via: 

 

www.pglandsmeer.nl 

www.facebook.com/HetKruispuntLandsmeer 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een uitgave van de 

Protestantse Gemeente te Landsmeer 

http://www.pglandsmeer.nl/
http://www.facebook.com/HetKruispuntLandsmeer
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VOORWOORD 

 

U heeft een nieuwe ActiviteitenWijzer in handen. Daarin kunt u van alles vinden over 

wat er het komende seizoen gaat gebeuren in het Kruispunt. Het Kruispunt is een plaats 

van ontmoeting, waar mensen elkaar treffen op zoek naar zin, inspiratie vanuit 

christelijke bronnen. In de bijbel staan talloze verhalen en getuigenissen, die ons leven 

hier en nu anders kunnen kleuren.  

Wat is geloven nu? Wat kan het betekenen om bij een geloofsgemeenschap te horen? 

Al enige jaren ben ik werkzaam in de Protestantse Kerk van Landsmeer. Het is 

bijzonder om te mogen werken in een gemeenschap, waar je mensen ontmoet, die aan 

het begin van hun leven staan, en mensen die hun laatste levensfase zijn ingegaan.  

Je kunt een mensenleven zien als een reis. Er is een begin van de weg en een einde, 

met daar tussenin een veelheid aan persoonlijke belevenissen en ervaringen.  

Samen een stukje oplopen kan van veel betekenis zijn. 

Muziek, stilte, aandacht, concentratie, duurzaamheid, een thema doordenken, samen 

eten, samen leren, vieren, delen van lief en leed. Een paar woorden die opkomen als ik 

denk aan wat er zoal in Het Kruispunt gebeurt. Een open huis willen de mensen bieden 

die er komen. Een open huis wil de kerk bieden, ook voor wie niet leeft vanuit een 

christelijke traditie.  

 

Van harte welkom! 

 

Ds. Herrianne Allewijn 

020 - 4822490 

dominee@pglandsmeer.nl 

mailto:dominee@pglandsmeer.nl
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Startzondag 

 

Het jaarthema is “Een Open Huis” 

 

 

Zondag 17 september 2017 - Startzondag 

Dit jaar zetten wij letterlijk onze deuren open tijdens ons Open Huis! Het nieuwe 

thema van 2017/2018.  

Traditiegetrouw beginnen we de zondag om 09:00 uur met ons Startzondag-Ontbijt.  

Daarna een oecumenische dienst, want de deur is geopend voor ons allen!  

Verder hebben we tijdens dit Open Huis een Open podium, je kunt je laten rondleiden 

door het kerkgebouw door één van onze tourguides. Je kunt een expositie van de 

kunstenaars uit onze gemeente bekijken en met elkaar in gesprek gaan. Misschien wel 

onder het genot van een drankje en een hapje aan de bar. Het Open podium is voor 

iedereen, jong en oud, met een talent!  

Kunt u zingen, dansen, dichten of heeft u een speciale hobby? Geef u dan op! Ook 

mensen uit uw omgeving zijn van harte uitgenodigd zich op te geven!  

Als afsluiting eten we rond 13:30 uur een heerlijk hapje met elkaar!  

Dus kom vooral langs, er is voor ieder wat wils!! U bent van harte uitgenodigd voor de 

start van ons nieuwe seizoen. 

Opgave voor het Startontbijt, Open Podium en/of Expositie en lunch mag middels de 

borden in de hal van Het Kruispunt of mailen/bellen naar: 

 

Saskia Mulder 

06 - 13542863 

 

Flora Doeven 

06 - 42537107 

jeugdouderling@pglandsmeer.nl 

  

mailto:floradoeven@gmail.com
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Jeugdwerk: 0 – 4 jaar 

CRÈCHE 

Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst een crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Terwijl ouders/verzorgers de kerkdienst bijwonen kunnen de allerkleinsten spelen, 

tekenen, boekjes lezen, luisteren, kijken of gewoon lekker slapen. Er is altijd 1 

begeleider aanwezig die zorgt voor een ontspannen sfeer en een veilige omgeving.  

 

Door samen te spelen leren de kinderen elkaar kennen en raken ze vertrouwd met 

elkaar en de kerk. Het is leuk om te zien dat ze op een gegeven moment eraan toe zijn 

ook naar de kerkdienst te gaan en aan te sluiten bij de kindernevendienst. Het draaien 

van de crèche is een gezellig uurtje waarin we proberen de eerste kennismaking van 

een kind met het kerkgebeuren zo plezierig mogelijk te maken. Wil je wat meer weten 

over de oppasdienst of lijkt het je leuk om af en toe eens op te passen, dan hoor ik het 

graag. 

 

Christa Hart  

06 - 51127136 

christahart8@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:christahart8@gmail.com
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Jeugdwerk: 4 – 12 jaar 

KINDERNEVENDIENST 

Met je papa en mama naar de kerk, maar eigenlijk duurt dat best lang als je de hele 

dienst moet zitten. Daarom gaan wij na de opening van de kerkdienst naar boven. Er is 

dan kindernevendienst voor de jongere kinderen (groep 1-4) en de oudere kinderen 

(groep 5-8 van de basisschool). 

Eerst luisteren we in de kerk naar een kinderverhaal en zamelen we geld in voor een 

goed doel. Dit geld gaat naar Zuid-Afrika naar de gemeente waar onze dominee is 

geweest. Van dit geld krijgen de kinderen daar één keer per jaar een hele leuke dag 

met eten, spelletjes en een cadeautje. Vaak is dit ook het enige cadeautje wat deze 

kinderen krijgen. 

Als we boven zijn in onze eigen ruimte lezen we een bijbelverhaal en praten hier 

samen over. Daarna gaan we iets knutselen, doen we een spelletje, of gaan iets op 

internet uitzoeken/onderzoeken.  

 

In de tijd van Pasen en Kerst hebben we altijd een project. 

De kindernevendienst is voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar en jullie zijn van harte 

welkom. De leiding (Karin, Saskia, Desiree, Eric, Carmen, Wilma, Corrie en Joost) kijkt 

naar jullie uit. 

Saskia Mulder 

06 - 13542863 

KND@pglandsmeer.nl   

mailto:KND@pglandsmeer.nl
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Jeugdwerk: 4 – 12 jaar 

SINT MAARTEN, ZATERDAG 11 NIOVEMBER 

Het lijkt nog erg ver weg, nu het nog zomer is, maar we schrijven er toch alvast over: 

want op 11 november, na de herfstvakantie, is het Sint Maarten. Het wordt dan feest in 

en rondom de kerk. Want Sint Maarten is iemand die we niet moeten vergeten. 

Het feest van Sint Maarten is al erg oud. Het feest wordt gevierd als de oogst is 

binnengehaald. De winter staat voor de deur. Omdat het voor veel mensen in de 

winter moeilijker was om het hoofd boven water te houden, werd er op Sint Maarten 

met een ruim hart uitgedeeld. 

DIT JAAR ZAL ER EEN SINT MAARTENMARKT GEHOUDEN WORDEN.  

Een markt, waar zelfgemaakte artikelen worden aangeboden, waar geruild kan 

worden, met pannenkoeken. 

Het verhaal van Sint Maarten in woord en beeld is om 17.30 uur mee te beleven. 

Daarna kan ieder het dorp in om langs de huizen te gaan. 

Wanneer: zaterdag 11 november 2017 

Tijd: vanaf 16:00 uur start de Sint Maartenmarkt. 

 

Aytin Goede 

020 - 6311301 

tischje@upcmail.nl  

 

Saskia Mulder 

06 - 13542863 

mulder6@upcmail.nl  

 

Ds. Herrianne Allewijn 

020 - 4822490 

dominee@pglandsmeer.nl 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tischje@upcmail.nl
mailto:mulder6@upcmail.nl
mailto:ds.herrianne.allewijn@pglandsmeer.nl
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Jeugdwerk: 4 – 12 jaar 

KINDERDIENST 

Gedurende het jaar organiseren we drie kinderdiensten. Deze diensten worden in 

samenwerking met de kindernevendienstleiding in elkaar gezet en zijn speciaal bedoeld 

voor de kinderen. Meestal hebben de kinderen ook een (grote) rol in deze dienst. Ze 

blijven dan gedurende de gehele kerkdienst aanwezig in de kerk en gaan niet naar de 

kindernevendienst. 

De eerste kinderdienst die we tegenkomen is in de adventperiode, dit is de periode 

voor Kerst. In deze periode kijken we uit naar de geboorte van Jezus. We volgen met 

de kindernevendienst in deze periode ook een project en het is het leukst als je deze 

ook alle weken meemaakt. In een van de weken voorafgaand aan de kerst organiseren 

we de kinderdienst, vaak met een klein toneelstukje. Ben je benieuwd naar de datum, 

houd dan de mail en de poster bij school in de gaten. 

De tweede keer dat we een project hebben is in de 40-dagen tijd. Dit is de periode 

voor Pasen, dan bereid Jezus zich voor op zijn lijden en sterven en na drie dagen staat 

hij op uit de dood. Ook dan is er een project en een kinderdienst. We zullen natuurlijk 

weer laten weten wanneer deze is. 

Aan het eind van het schooljaar hebben we een overgangsdienst en in deze dienst staan 

de kinderen centraal die van de basisschool overgaan naar de middelbare school. 

Samen met deze kinderen bereiden we dan ook deze dienst voor. Voor de jongste 

kinderen is er dan wel kindernevendienst, dit in tegenstelling tot de andere 

kinderdiensten. Voor de oudste kinderen is dit een leuke dienst om mee te maken. 

We zien jullie graag in een van deze diensten! 

Saskia Mulder 

KND@pglandsmeer.nl 

VAKANTIEBIJBELSCHOOL, 4-12 JAAR 

In de bijbel staan prachtige verhalen. vind je het leuk om die verhalen beter te leren 

kennen en er meer over te weten? 

Kom dan naar de bijbel vakantieochtend: 

• Dinsdag 24 oktober 2017 

• In De Schaapskooi 

• 10:00 -12:00 uur.  

• Opgeven hoeft niet. 

Je bent van harte welkom! 

 

Ds. Truus de Boer, ds. Herrianne Allewijn, Flora Doeven, Nelleke de Ridder. 

dominee@pglandsmeer.nl  

mailto:KND@pglandsmeer.nl
mailto:dominee@pglandsmeer.nl
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Jeugdwerk: 7 – 12 jaar 

KINDERKOOR JOEBILO 

Joebilo is de naam van het kinderkoor c.q. instrumentengroepje voor kinderen van  

7 tot 12 jaar.  

We oefenen hier kerk- en algemene liederen en daarnaast studeren we ook samen 

stukjes in op allerlei verschillende instrumenten.   

Daarvoor krijgen de spelers les met hun eigen fluit-, piano- of andere muziekleraar. 

Samenspelen is extra leuk bij muziek, maar niet echt makkelijk. 

Enkele keren per jaar werken we mee aan een kerkdienst in Het Kruispunt en 

bijvoorbeeld in de Levende Kerststal in de Schaapskooi, met zang én instrument. 

Een nieuw plan is om enkele keren per jaar een koffieconcertje te gaan geven, ná de 

kerkdienst van een zondag, waarbij de opbrengst voor een goed doel zal zijn. 

We repeteren op alle donderdagen in de Voorhof in de Calkoenstraat (niet in de 

schoolvakanties). We starten op 14 september 2017: 

• Van 15:10 uur  (zo snel mogelijk na schooltijd) tot 16:10 uur voor kinderen 

die al redelijk hun instrument bespelen. 

• Van  17:00  tot 18:00 uur voor kinderen die geen, of nog maar kort een 

instrument bespelen. 

• Vanaf 18:00  tot 19:00 uur  oefenen de Sunflowers (dit is een voorlopig nog  

besloten groep van middelbare scholieren). 

Nieuwe enthousiaste zangers/muzikanten zijn altijd welkom, natuurlijk ook als je niet 

verbonden bent met de kerk maar wel van muziek houdt.  

Anje Rietberg 

j.rietberg2@chello.nl 

 

 

 

 

 

  

mailto:j.rietberg2@chello.nl
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Jeugdwerk: 8 – 12 jaar 

KNUTSELCLUB 

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en houd je van knutselen? Dan ben je iedere 

maandagavond van 18:45 tot 19:45 uur van harte welkom.  

 

We werken met verschillende materialen, bijv. lapjes, wol, kralen, hout, leer en verder 

teveel om op te noemen.  

 

Voor het geld hoef je het niet te laten, want je betaalt voor elke avond dat je er bent 

maar 50 eurocent! Dat is voor de kosten van het materiaal en de diverse leuke 

avonden die we hebben.  

 

We gaan beginnen op maandag 2 oktober 2017 en gaan door tot de paasvakantie 

2018.  

 

Kom gerust eens kijken.  

 

Bert de Boer 

020- 4823131 

 

Aytin Goede 

020- 6311301 

tischje@upcmail.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:tischje@upcmail.nl
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Jeugdwerk: vanaf 12 jaar 

HOOR EENS EVEN ! 

Dit jaar opnieuw zijn er drie groepen voor tieners vanaf groep 8.  

• Hoor eens even 3:  Voor jongere tieners, vanaf groep 8. Deze groep start 

vanaf januari 

• Hoor eens even 2:  Voor tieners vanaf de brugklas tot en met klas drie van 

de middelbare school 

• Hoor eens even 1:  Voor tieners vanaf klas 4 van de middelbare school  

Wat gaan we doen?  

We gaan met elkaar praten over van alles wat er met de kerk en het geloof te maken 

heeft. En natuurlijk ook over wat we daarvan vinden. Het afgelopen jaar hebben we 

ons verdiept in wie Luther was. We hadden een Luthergame, we zijn naar de film 

‘Storm’ geweest. Op 31 oktober dit jaar sluiten we het Lutherjaar af.  We hebben ons 

verdiept in 500 jaar geleden, toen de protestantse kerk ontstond.  

Hoe kwam dat? En hoe kijken we daar nu naar?  We leren over wat er in de bijbel 

staat, over wat we doen in de kerk en waarom….  

Catechese, noemen ze dat: samen leren 

…en dat kan leuk zijn! 

Waar ?: Bij de dominee thuis, aan de keukentafel 

Hoor eens even 1:  Woensdag, 17:00 uur.  

Hoor eens even 2: Donderdag, 17:00 tot 17:45 uur 

Mocht je wel willen meedoen en je kunt niet op die tijd of dag, bel of mail dan even, 

dan kijken we of we een oplossing kunnen vinden. 

Ds Herrianne Allewijn 

020- 4822490 

dominee@pglandsmeer.nl  

mailto:ds.herrianne.allewijn@pglandsmeer.nl
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Jeugdwerk: 12 – 15 jaar 

OK12+ 

OK12+ is een gezellige club van zo’n 20 jongeren van 12 t/m 15 jaar.  

De afgelopen jaren zijn we vrijdagavond 2 wekelijks bij elkaar gekomen. Elke avond 

begint met een inloop waarin we wat drinken, chips eten, muziek luisteren en 

bijpraten. Daarna begint een thema, waarbij we het over verschillende onderwerpen 

hebben, er een spreker langs komt, we een spel doen, het Spookbos trotseren of 

Sirkelslag spelen tegen meer dan 300 andere clubs.  

Sirkelslag 2017 

 

Momenteel zijn we gezamenlijk aan het nadenken of en hoe we OK12+ nog leuker en 

gaver kunnen vormgeven.  

Hierover hoor je snel meer. 

Heb je interesse en wil je hieraan deelnemen ? Neem dan gerust contact met ons op 

door een mailtje te sturen naar: jeugdouderling@pglandsmeer.nl 

We kijken uit naar een mooi seizoen waarbij we weer veel met elkaar kunnen lachen. 

Tot snel! 

 

Flora Doeven 

06 - 42537107 

jeugdouderling@pglandsmeer.nl  

  

mailto:jeugdouderling@pglandsmeer.nl
mailto:jeugdouderling@pglandsmeer.nl
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Jeugdwerk: 12 – 17 jaar 

ZOLDERGROEP 

Zoldergroep is de jeugdkerk voor jongeren vanaf groep 8. We gaan voordat de dienst 

begint al naar boven. Daar praten we met elkaar over de bijbel, actualiteiten en wat 

we zelf zoal meemaken. We houden net als de gemeente beneden in de kerk dezelfde 

lezing aan en gaan n.a.v. “Kind op zondag” aan de slag. We gaan gelijk met de 

kinderen van de kindernevendienst mee terug de kerk in om het slot van de kerkdienst 

mee te maken.  

De data dat we bij elkaar komen zijn:  

 

• 17 september 2017 

• 1 oktober 2017 

• 15 oktober 2017 

• 29 oktober 2017 

• 12 november 2017 

• 26 november 2017 

• 10 december 2017 

 

Noteer je bovenstaande data alvast in je agenda ? Want je bent van harte welkom! 

 

Gera Knibbe Michiel Slik 

020 – 4822478 020 – 4820526 

g.knibbe@kpnplanet.nl maslik@online.nl 

 

 

Als afsluiting van het seizoen zijn we in het zwembad geweest. 

mailto:g.knibbe@kpnplanet.nl
mailto:maslik@online.
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Jeugdwerk: 15 jaar en ouder 

INTERJEL 

Ben jij 15 jaar of ouder en wil je je vrijdagavond niet thuis op de bank doorbrengen? 

Dan is Interjel misschien wel wat voor jou! 

Interjel is een jongerenvereniging voor jongeren vanaf 15 jaar, die elke vrijdagavond bij 

elkaar komen in onze eigen ruimte. Vanaf 20:30 uur gaan de deuren open en is het tijd 

voor gezelligheid, vriendschap, goede gesprekken, humor, tafelvoetbal en barhangen.  

Om 22:00 uur is er elke week iets speciaals te doen, variërend van een spel, het 

bespreken van een maatschappelijk onderwerp, iets creatiefs of iets muzikaals.  

De thema’s duren een uurtje, waarna de bar weer opengaat, de muziek weer aan gaat 

en het vaak nog lang gezellig blijft.  

Naast de vrijdagavonden worden er door het jaar heen nog veel extra activiteiten 

georganiseerd. Elk jaar gaan we met de hele vereniging een weekend weg en vieren we 

een aantal feestjes. Ongeveer één keer in de drie maanden hebben we, in plaats van 

een thema, een andere leuke activiteit, zoals bowlen, een strandwandeling of laser 

gamen.  

Ben je nieuwsgierig geworden naar Interjel, kom dan gezellig een keer langs, alleen of 

met je vrienden, en kijk of het wat voor jou is.  

Volg de facebook pagina voor de actuele onderwerpen - Facebook Interjel Landsmeer 

Wil je nog meer weten, neem dan contact op via: 

bestuur@interjel.nl 

 

  

mailto:bestuur@interjel.nl
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Jeugdwerk: 15 – 30 jaar 

TAIZÉ…  EEN NIEUWE REIS !  

Het afgelopen jaar zijn verschillende jongeren uit Landsmeer naar Taizé afgereisd. Die 

jongeren hebben Taizé ontdekt, toen ze met een groep vanuit Landsmeer zijn mee 

geweest. Intussen hebben ze hun eigen aansluiting gevonden en reizen ze met 

medestudenten naar Taizé. Taizé is een plaatsje in de Bourgogne in Frankrijk, waar 

jaarlijks duizenden jongeren hun tenten opslaan.  

Kern van het plaatsje vormt een kloostergemeenschap, die ooit met drie broeders 

begonnen is in de Tweede Wereldoorlog om een plaats van vrede te zijn in een wereld 

vol chaos. Intussen is de gemeenschap uitgegroeid tot een plaats, die velen hebben 

weten te vinden, en waar met name jongeren inspiratie vinden door de muziek, de 

vieringen, de ontmoetingen met jongeren uit heel Europa.  

Taizé richt zich op álle jongeren, die willen nadenken over de zin van hun leven, die 

rust of stilte zoeken. Je hoeft niet perse ‘gelovig’ te zijn om in Taizé toch iets te vinden, 

wat je verrijkt…  

Komend jaar gaan we weer een reis organiseren. 

Wie er belangstelling heeft om mee te gaan, kan contact opnemen met Dierick Aartsen, 

Dierick (dierick@live.nl) is enkele keren een aantal weken in Taizé geweest en heeft 

deze zomer meegezongen in het koor bij de nieuwe CD-opname.  

Ds Herrianne Allewijn 

dominee@pglandsmeer.nl 

  

mailto:dierick@live.nl
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Jeugdwerk: > 17 jaar 

KRINGWERK 

BELIJDENIS DOEN ? PRATEN OVER GELOOF EN LEVEN ? 

Het afgelopen jaar hebben een paar (jonge) leden van de gemeente aangegeven graag 

te willen nadenken over belijdenis doen. Daarom zijn we gestart met een kleine groep 

om samen te praten over geloofsthema’s uit de christelijke traditie.  

 

Mogelijk is er weer belangstelling om in een kleine groep met elkaar te praten over wat 

je wel gelooft, wat je moeilijk vindt, wat geloven kan betekenen.  

Een groep, die graag met elkaar wil doorpraten over wat je inspireert en bezig houdt 

en over waar je vraagtekens bijzet. Of je dan belijdenis wilt doen, kan gaandeweg 

duidelijk worden. 

 

Ds. Herrianne Allewijn 

LEESKRING 

Deze kring heeft het boek ‘Verzet en Overgave’ van de theoloog Dietrich Bonhoeffer 

gelezen. Vervolgens kwamen de boeken ‘Eindelijk thuis’, van Henri Nouwen en Religie 

voor atheïsten’, geschreven door Alain de Botton. In dit laatste boek verkent de 

schrijver, zelf van joodse afkomst, maar niet religieus opgevoed, wat de sterke kanten 

zijn van religie. 

 

Dit jaar lezen we het boek ‘Geduld met God’, met als ondertitel: Twijfel als brug tussen 

geloven en niet-geloven, geschreven door Tomas Halik.  

Tomas Halik is theoloog, filosoof en psycholoog uit Tsjechië. Hij was onder andere de 

vertrouweling van president Havel. Tomas Halik blijkt in staat werkelijk een brug te 

slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische 

levensoriëntatie. Halik probeert mensen die zoeken en vragen tegemoet te komen. 

Juist ook zij, die niet direct bij kerk en geloof betrokken zijn. 

Voor dit boek ontving Tomas Halik de Europese prijs voor het beste theologische boek 

2011. 

 

Deze leeskring is éénmaal per maand, afwisselend  

bij de deelnemers thuis. 

De eerstvolgende bijeenkomst is vrijdag 15 september, 

bij Aad Naves, 

 

U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze 

kring. In januari starten we met een nieuw boek. 

 

Ds. Herrianne Allewijn 

020 - 4822490  

dominee@pglandsmeer.nl 

  

mailto:t.h.m.allewijn@planet.nl
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KRINGWERK 

BIJBELKRING 

Eenmaal per maand komen we bij elkaar met deze kring. We hebben het afgelopen 

jaar gelezen in het boek ‘Vreemd en bizar’, over verhalen in de bijbel, die vreemd 

kunnen overkomen. En we spraken over het evangelie van Judas, die ook in de musical 

van afgelopen jaar centraal stond. 

De eerste bijeenkomst dit jaar zullen we ons verdiepen in het `Onze Vader´. Dit is een 

gebed, waarvan de woorden van generatie op generatie worden doorgegeven. Maar 

wat zeggen we eigenlijk met de woorden van het Onze Vader? Ze staan in de bijbel en 

we zullen kijken wanneer en tot wie deze woorden door Jezus werden gezegd en wat 

hij ermee bedoelde. 

We komen bij elkaar op de volgende avonden: 

 

• 19 september 2017  

• 17 oktober 2017 

• 14 november 2017 

• 16 januari 2018 

• 13 februari 2018 

• 13 maart 2018 

 

Locatie: Het Kruispunt 

Aanvang: 20:00 uur 

 

Iedereen die meer wil weten over de achtergrond van Bijbelverhalen is van harte 

welkom! 

 

Ds. Herrianne Allewijn 

020- 4822490 

dominee@pglandsmeer.nl 

 

  

mailto:ds.herrianne.allewijn@pglandsmeer.nl
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KRINGWERK 

OECUMENISCHE LEESKRING 

Het afgelopen jaar hebben we ons verdiept in de christelijke traditie van de Kelten, een 

traditie, die een heel ‘eigen’ geluid laat horen. Dit jaar zullen we nog een paar keer 

samenkomen en praten over thema’s uit het boek 

 

“God is niet te vangen”. Onorthodoxe gesprekken over veranderd geloof. red. Jan 

Offringa en Evert van Baren. Veertien kerkgangers keren in dit boek hun geloof 

binnenstebuiten. Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven 

evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die van hen. Hoe is 

hun geloof door de jaren heen veranderd? Wat hebben ze zoal losgelaten wat kwam 

daarvoor terug? Welke nieuwe inzichten zijn voor hen belangrijk? 

 

Deze gesprekskring komt eenmaal per maand bij elkaar in Het Kruispunt.  

 

 Hoe laat ? 

• Inloop en koffie: 9:45 uur  

• Start: 10:00 uur 

• Afsluiting: 12:00 uur 

 

Wanneer ? 

• 14 september 2017 

• 12 oktober 2017 

• 16 november 2017 

• 7 december 2017 

• 18 januari 2018 

• 15 februari 2018 

• 15 maart 2018 

 

 

Ds. Herrianne Allewijn 

020- 4822490 

dominee@pglandsmeer.nl 

  

mailto:ds.herrianne.allewijn@pglandsmeer.nl
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KRINGWERK 

OPEN DEUR KRING 

Ongeveer vijfmaal per jaar komen we bij elkaar. We zijn begonnen als een kring met 

een aantal ouders van kinderen en jongeren om met elkaar van gedachten te wisselen 

over allerlei onderwerpen die met geloof, over wat je zelf wel en niet gelooft, 

maatschappij en opvoeding te maken hebben. Maar we willen ons niet alleen richten 

op ouders, maar op iedereen die het leuk vindt om mee te denken en te praten over 

verschillende onderwerpen.  

 

Wanneer, waar en hoe laat? 

• 21 september 2017 

• 20:15 uur 

• bij Joost en Christa Hart, Roopkoper 14 

 

 

Christa Hart 

020 - 6837566 

christahart8@gmail.com 

Gera Knibbe 

020 – 4822478 

g.knibbe@kpnplanet.nl 

 

Ds. Herrianne Allewijn 

020- 4822490 

dominee@pglandsmeer.nl 

KOFFIE MET NOTEN 

Maarten Luther schreef verschillende liederen. Vanaf november staat eenmaal per 

maand een lied van Luther centraal. We kijken naar de tekst, zingen en bekijken 

schilderijen die erbij gemaakt zijn… Daarnaast komen nog een paar andere liederen 

aan de orde, waarover we achtergronden horen. Ook kunnen er liederen opgegeven 

worden voor een volgende keer. We gebruiken het nieuwe liedboek als uitgangspunt. 

Wanneer, waar en hoe laat ? 

• 8 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2017 

• 10:00 uur tot uiterlijk 11:30 uur 

• Het Kruispunt 

Ds. Herrianne Allewijn 

020- 4822490 

dominee@pglandsmeer.nl 

  

mailto:christahart8@gmail.com
mailto:g.knibbe@kpnplanet.nl
mailto:ds.herrianne.allewijn@pglandsmeer.nl
mailto:ds.herrianne.allewijn@pglandsmeer.nl
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KRINGWERK 

CHEERS 2.0 

Weten jullie het nog? Lang geleden? De avonden in het elfde gebod ? Een groep 

mensen die samenkomt om te praten over zingevingsvragen, geloofskwesties en andere 

zaken? Omdat er behoefte bestaat deze succesvolle formule nieuw leven in te blazen 

staat Cheers wederom op het programma. 

De eerste bijeenkomst eind 2016 was een groot succes. Met 15 deelnemers hebben we 

een prachtig, leuk en gezellig programma doorlopen. Uit de evaluatie is gebleken dat 

er enthousiasme is voor volgende bijeenkomsten. 

Waar staan wij voor? 

Wij zijn een christelijke gemeente en voelen ons verbonden met God, zijn zoon Jezus 

Christus en alle mensen. Hierin gaan we samen op weg, op de liefdevolle weg die Jezus 

heeft voorgeleefd. We vinden het 

belangrijk dat mensen elkaar op een vrije 

en ongedwongen manier kunnen 

ontmoeten, elkaar beter kunnen leren 

kennen en met elkaar in gesprek kunnen 

gaan over interessante en diverse 

maatschappelijke en geloofszaken.  

Voor wie? 

Mensen in de leeftijdscategorie van 25-50 jaar willen wij van harte uitnodigen om deel 

te nemen aan deze samenkomsten. Hierbij denken wij aan mensen binnen en buiten 

onze kerkelijke gemeenschap. Voel je vrij om mensen uit je nabije omgeving hiervoor 

uit te nodigen. 

Wat kun je verwachten? 

Elke bijeenkomst staat een thema centraal. De bijeenkomsten zijn op zondag van 17:30 

uur tot 20:00 uur. Het thema bereiden wij voor en faciliteren wij. Met elkaar gaan we 

in gesprek en willen we de diepte opzoeken om tot de ontdekking te komen dat we 

elkaar veel te vertellen hebben en ook veel van elkaar kunnen leren. Dit alles onder het 

genot van een heerlijke en gezellige maaltijd. 

Lijkt het je leuk om dit mede vorm te geven? 

De volgende bijeenkomst is op Zondag 26 november 2017. We zijn op zoek naar 

enthousiaste mensen die hieraan een bijdrage willen leveren en samen met ons hiervan 

een succes willen maken. Laat het ons weten en neem gerust contact met ons op. 

Herrianne, Teun, David en Carmen 

cheers@pglandsmeer.nl   

mailto:cheers@pglandsmeer.nl
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KRINGWERK 

UIT DE OECUMENE 

In Landsmeer bestaat een oecumenisch beraad, dat gevormd wordt door leden van de 

rooms katholieke geloofsgemeenschap ‘De Goede Herder’, de doopsgezinde gemeente 

‘De Ilper Vermaning’ en de protestantse gemeente ‘Het Kruispunt’. Vanuit dat beraad 

worden gedurende het jaar verschillende gezamenlijke activiteiten opgezet en 

uitgevoerd. Ook is er een aantal gezamenlijke vieringen, waarin men elkaar op de 

zondag ontmoet in één van de drie kerken, terwijl de andere twee gesloten zijn. 

Oecumenische vieringen 

De vieringen zijn op de volgende data: 

• Zondag 17 september 2017 in Het Kruispunt, STARTZONDAG, OPEN HUIS 

• Zondag 19 november 2017 in De Schaapskooi 

• Oudejaarsdag, 31 december 2017, Het Kruispunt 

• Zondag 28 januari 2018 in de Vermaning 

• Zondag 27 mei 2018 in Het Kruispunt 

 

Samen eten met elkaar: KOM EN EET 

Samen eten en elkaar ontmoeten vanuit verschillende culturen in Landsmeer.  

Woensdag 18 oktober 2017, in Het Kruispunt.  

Inloop: 17:30 uur - Start maaltijd: 18:00 uur 

Het wordt al bijna een traditie: eenmaal per jaar organiseren we een maaltijd met 

‘nieuwe Nederlanders’. Het blijken kostbare momenten. 

Al eerder organiseerden we vanuit de gezamenlijke kerken gelegenheden om elkaar te 

ontmoeten als mensen die in hetzelfde dorp wonen, maar elkaars cultuur vaak niet 

goed kennen. Vanavond kunnen we kennismaken met de eetgewoontes uit allerlei 

delen van de wereld. Ook wordt u zelf uitgenodigd iets typisch Hollands te bereiden 

en mee te nemen (of iets waar u gewoon ‘goed’ in bent). Alleen mee-eten mag ook. 

De maaltijd wordt afgesloten met muziek. 

Dat tegen het bedrag van € 5,=. We willen graag van tevoren weten op hoeveel 

mensen we moeten rekenen. Daarom graag opgave in een intekenlijst in de kerk of bij 

Cor Knibbe. Rond de klok van 20.30 uur hopen we, na het genieten van 

wereldmuziek, voldaan en wel huiswaarts te keren.  

Ad Slik, Corrie Stellema, Nelleke de Ridder, Ide van der Wijk, ds. Herrianne Allewijn, 

ds. Truus de Boer 
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KRINGWERK 

AD HOC KOOR EN ORKEST  

Regelmatig wordt er een projectkoor georganiseerd om medewerking te verlenen in 

een van de diensten. Zo is er o.a. op Kerstmorgen een feestelijke dienst met 

medewerking van koor en klein orkest en bij andere gelegenheden. 

Wie daarvoor belangstelling heeft, kan zich melden bij Pieter-Jan Aartsen. 

Daarnaast is er de mogelijkheid mee te werken in een dienst met zang of instrument.  

Contact daarover: Anje Rietberg en/of Pieter-Jan Aartsen 

 

 

Pieter-Jan Aartsen 

tel. 020 4822490 

p.j.aartsen@planet.nl  

 

Anje Rietberg 

j.rietberg2@chello.nl 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:p.j.aartsen@planet.nl
mailto:j.rietberg2@chello.nl
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Diaconie 

WAT DOET DE DIACONIE ? 

Het woord diaconie komt van het Griekse woord diakonia dat dienen betekent. Zelf 

omschrijft Jezus zijn werk regelmatig met het woord dienen. Maar ook zijn volgelingen 

moeten hierom bekend staan. Een taak van de diaconie is om mensen, die dit nodig 

hebben, (financieel) te helpen en te ondersteunen. Dit is natuurlijk niet alleen een taak 

van de diaconie, maar voor de hele gemeente. 

Hoe doen wij dat? 

Met betrekking tot het verlenen van hulp en bijstand dichtbij 

• Individuele hulpverlening. De diaconie ondersteunt mensen zowel binnen als 

buiten de kerk. Voor ondersteuning hoeft u dus geen lid van de kerk te zijn. 

De hulp kan bestaan uit financiële hulp. Maar wij bieden ook praktische 

hulp. Zo kunnen wij bijvoorbeeld samen met u bekijken welke 

mogelijkheden er zijn voor hulp. Mogelijk blijkt dan dat uw hulpvraag beter 

behandeld kan worden door een professionele organisatie. In Landsmeer is 

dit het Middelpunt, die o.a. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) uitvoert.  

• Het ondersteunen doelen in de eigen omgeving, zoals de Voedselbank in 

Amsterdam-Noord, het Leefkringhuis en het Wereldhuis. 

• Omzien naar elkaar: wij organiseren verschillende activiteiten zoals uitstapjes 

voor senioren. Ook zijn er speciale vieringen met Kerst en Pasen met zang en 

meditatie en afsluitend een gezamenlijke maaltijd. 

Met betrekking tot het verlenen van hulp en bijstand in de wereld 

Wereldwijd is de diaconie actief via Kerk in Actie, één van de Samenwerkende 

Hulporganisaties die, inspringt bij een (natuur)ramp waar ook ter wereld. Kerk in Actie 

steunt daarnaast honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, 

Afrika het Midden-Oosten en Europa (ook in Nederland). U kunt dit werk ook steunen 

via www.kerkinactie.nl.  Daarnaast steunen wij enkele andere buitenlandse doelen.  

Contact 

Wilt u een keer  vertrouwelijk praten met 

een diaken of kent u iemand die wel wat 

hulp kan gebruiken? Neem contact met ons 

op door een e-mail te sturen aan 

diaconie@pglandsmeer.nl.  

Wij staan voor u klaar. 

  

http://www.kerkinactie.nl/
http://www.kerkinactie.nl/
mailto:diaconie@pglandsmeer.nl
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College van Kerkrentmeesters 

WAAR STAAT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VOOR?  

Om kerk te kunnen zijn en de gemeente een plek te geven om samen te komen is het 

wenselijk om een kerkgebouw te hebben wat ruimte en gelegenheid biedt voor alle 

activiteiten van deze kerkgemeenschap. Om deze plek te kunnen bieden moeten er 

veel zaken geregeld worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over zaken als onderhoud, 

verzekeringen, beheer, licht-, geluid-, beeld- en warmte-installaties en ook het salaris 

van de predikant. Maar ook de ledenregistratie en het penningmeesterschap valt 

binnen de verantwoordelijkheden. Het doel van het College van Kerkrentmeesters is 

om een financieel gezonde gemeente te zijn die een toekomstbestendig beleid voert.  

 

Daarmee proberen we ook midden in de samenleving te staan. We behandelen 

thema’s als hoe worden we een groene(re) kerk, hoe gaan we om met vergrijzing, hoe 

zorgen we dat we toekomstbestendig blijven? 

  

Gemeenteleden brengen geld bijeen voor de opbouw van de gemeente, het 

doorvertellen van het evangelie en de dienst aan en het omzien naar de naaste. Het 

luistert nauw hoe dit alles wordt beheerd, daar is regelgeving voor en controle op. 

Zonder de inzet van de vele vrijwilligers kan onze gemeente niet functioneren. Het is 

fijn om iedere keer weer te constateren dat zo velen zich op wat voor manier dan ook 

inzetten, ieder naar zijn/haar eigen kwaliteiten. 

 

Het is mede de taak van het College van Kerkrentmeesters dit werk zo goed mogelijk 

te ondersteunen. 

 

Wim Lebbing 

cvk@pglandsmeer.nl 

 

 

 

 

 

  

mailto:e.b.knibbe@kpnplanet.nl
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College van Ouderlingen 

 

Wij willen een gemeente zijn waar ieder mens welkom is: zoekers en twijfelaars, 

gelovig of niet gelovig. Dit geldt voor de kerkdiensten en ook voor de verschillende 

activiteiten die plaats vinden, waaronder het bezoeken van mensen. 

Dit wordt gedaan door wijkmedewerkers, pastoraalmedewerkers en ouderlingen.  

Zij bezoeken regelmatig ouderen, eenzame mensen, zieken, mensen die een geliefde 

verloren hebben.  

Maar ook proberen we contact te houden met jonge mensen en jonge gezinnen.  

Zij staan nog midden in het labyrint van het leven. We willen open staan voor de 

zoektocht naar wat hun leven betekenis geeft, de zoektocht naar het goede, naar 

waarheid. We willen een plek zijn waar jonge mensen met elkaar van gedachten 

kunnen wisselen over hun identiteit, over de vele eisen die de samenleving aan hen 

stelt, over hoe zij omgaan met opvoedingsvragen enz. 

Ook gaan we langs bij nieuw ingekomen mensen en randkerkelijken. Dan gaat het 

vooral om kennis maken, welkom heten en op de hoogte brengen van de diverse 

activiteiten 

Samen met elkaar willen we 'het leven 

vieren', maar ook samen rouwen over 

wat geweest is, over relaties die op de 

klippen lopen, over verlieservaringen. 

Mocht u belangstelling hebben voor het 

bezoeken van mensen, dan kunt u zich 

tot ondergetekende wenden voor meer 

informatie.  

 

Marianne de Vries   

020 - 4823491 

ouderlingen@pglandsmeer.nl 

 

 

  

mailto:mariannedevriesdegier@hotmail.com
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Vrijwilligers 

EN VERDER MEEWERKEN…? 

Voor al deze activiteiten zijn veel vrijwilligers in touw. Mensen die dat leuk vinden, die 

het fijn vinden om wat voor anderen te betekenen. We zijn ook altijd op zoek naar 

extra vrijwilligers, zowel op organisatorisch niveau en naar mensen die gewoon lekker 

willen meehelpen. 

Dat kan zijn de gastvrouw/gastheer op zondagmorgen, het koffie zetten na de dienst, 

meedenken in de werkgroep eredienst, klussen op de maandagmorgen, kosterdiensten 

op de zondag, lector, het mede-organiseren van een bazar, koken met de eetgroep, 

meewerken in de kindernevendienst, oppassen in de crèche of als kerkenraadsleden of 

commissielid deelnemen aan de organisatie. 

Vele handen maken het werk licht en daardoor blijft het weer leuk. 

KERK TV (ONLINE KERKDIENST VOLGEN) 

Sinds begin 2015 staat er een compleet 

nieuwe licht-beeld-geluidsinstallatie in Het 

Kruispunt. Het is nu mogelijk meer met 

beeldmateriaal en presentaties te werken in 

de erediensten op zondag en ook tijdens 

andere bijeenkomsten.  

Daarnaast worden de kerkdiensten en 

bijeenkomsten nu rechtstreeks uitgezonden 

via Internet (KerkTV) en kunnen ook worden teruggekeken in een soort ‘Uitzending 

gemist’. 

Op de website van Het Kruispunt www.pglandsmeer.nl  ziet in u in het menu de optie 

“KerkTV”. Klik hierop en de rest wijst zich vanzelf. Op deze pagina kunt u ook de 

liturgie van de dienst downloaden, zodat u mee kunt lezen wat er op het programma 

staat, welke liederen er worden gezongen en welk bijbel gedeelte er wordt gelezen. 

Met name voor de zondagmorgen worden er teams gevormd, die de presentatie 

(PowerPoint) ordenen en klaar maken om te presenteren via de beamer. Dit team 

verzorgt ook de video opname voor KerkTV 

Voor deze groep zoeken we nog vrijwilligers die hieraan mee willen werken. 

 

Teun van Zanten 

020 482 6128 

scriba@pglandsmeer.nl  

http://www.pglandsmeer.nl/
mailto:scriba@pglandsmeer.nl
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Huren kerkgebouw 

TROUWLOCATIE 

Het Kruispunt kan ook als trouwlocatie in 

Landsmeer gebruikt worden. U kunt hier dus 

ook trouwen, ook als u het huwelijk niet 

kerkelijk wilt inzegenen. De kerkzaal heeft 

plaats voor maximaal 250 bezoekers. 

De trouwdienst kan live uitgezonden 

worden via Internet, zodat ook familieleden 

die iets verder weg wonen (bijvoorbeeld 

Australië of Canada) de trouwplechtigheid 

toch live of later kunnen volgen. 

UITVAARTPLECHTIGHEID 

In Het Kruispunt kunt u een uitvaart via uw uitvaartorganisatie of rechtstreeks 

reserveren. De mogelijkheid van opbaring is ook aanwezig. Eén van de voordelen is 

dat u alle tijd kunt nemen om afscheid te nemen van uw dierbare. Naast een woord 

ten afscheid is er ruimte om tijdens de uitvaartplechtigheid een aantal muziekstukken te 

spelen.  

Wanneer sprake is van een kerkdienst, dan zal de dominee in nauw overleg met de 

familie voorgaan en de uitvaartdienst invullen. 

Een veel gehoorde uitspraak over de dag van de uitvaart is dat deze als ‘een roes 

voorbijging’. Om een tastbare herinnering te hebben is het mogelijk tijdens de 

uitvaartdienst een video-opname te maken en deze rechtstreeks via Internet uit te 

zenden, zodat familie of vrienden, waar ook ter wereld, de dienst live kunnen volgen 

of achteraf kunnen meebeleven. Het Kruispunt werkt samen met alle (plaatselijke) 

uitvaartorganisaties. 

EVENEMENTEN 

Zoekt u een ruimte voor een evenement of een bijeenkomst? 

Het Kruispunt heeft moderne audio & video faciliteiten en een moderne keuken. 

We kunnen de spreker (of een debat) live via Internet uitzenden (en opnemen),  

zodat anderen dit ook live kunnen volgen. 

 

Informeer vrijblijvend naar de huurmogelijkheden: 

 

Cor Knibbe: 020 - 482 3192 / 06 - 3401 4205 

Anneke van Zanten: 020 - 482 6128  

beheerder@pglandsmeer.nl 

mailto:beheerder@pglandsmeer.nl
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