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 OM TE BEGINNEN . . . 
 
OM TE BEGINNEN 
De maand maart is dit jaar, vanuit de christelijke traditie, gekleurd door weken 
naar Pasen toe. 
‘Onvoorwaardelijke liefde’ is het thema, dat deze weken met ons meegaat.  
We vinden het terug in de vieringen op de zondagmorgen, waar het bloemstuk 
ons iets laat zien van wat dat inhoudt: onvoorwaardelijke liefde. Het komt ook te-
rug in de Stille Week, bij de vespers, of avondgebeden en de andere vieringen in 
die week. 
 
Op de eerste zondag in de veertigdagentijd konden we zien hoe die onvoorwaar-
delijke liefde werd verbeeld: een open deur, een lap, die loopt van voor de deur- 
over de drempel- naar de andere kant van de open deur. Het is als een weg, 
waarover je gaat. Een levensweg, een reis. Jezus zelf heeft gezegd: ik ben de 
deur. wie door mij binnengaat, zal niet verloren gaan.  
Als je bedenkt, dat Jezus de weg van de liefde ging, en dat tot het bittere einde, 
dan voel je de spanning, die door Jezus wordt opgeroepen op zijn weg. Een span-
ning die ook opgaat voor iedereen die volgeling van Jezus wil zijn. Toen en nu. 
Wat betekent dat?  
 
In de weken, de dagen voor Pasen kun je stilstaan bij de vraag: wat is dat eigen-
lijk, onvoorwaardelijke liefde? Wat levert dat op? Wat vraagt dat van mij? Wat be-
tekende dat voor Jezus zelf en de mensen om hem heen? 
 
Sytze de Vries schreef ‘De hoogste weg’ ( naar 1 Korintiërs 13, 1-8, uit: Liefde, 
uitg. Protestantse Kerk) 
 
 
 
 

liefde volhardt in het scheppen van ruimte 
blijft waaien als een milde lentewind 

die bloeien laat en nooit verstikt 
 

liefde loopt niet te koop 
uitdagend met hoge borst 

 
liefde kent geen trots 

die beschadigt en beschaamd maakt 
 

liefde wil niet winnen 
niet zelfgenoegzaam zijn 

zich niet handhaven 
 

liefde verdraagt geen onbetrouwbaarheid 
maar deelt de vreugde om mensen 

die op elkaar aan kunnen 
 

liefde is een alomvattend huis 
en biedt een dak voor totaal vertrouwen 

voor grenzeloos verwachten 
 

liefde houdt eindeloos vol 
valt niet af 

 
liefde alleen laat zich kennen als toekomst die blijf 
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BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND MAART 
 
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 oorspronkelijk be-
doeling was van iets dat mooi en veelbelovend be-
gint. 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, 3e van de 40 dagen 
door de schola cantorum Purmerend o.l.v  
Tjeerd van de Ploeg. 
 
Zondag 11 maart, 4e van de 40 dagen  
(Laetare: verheugt u!) 
kleur: paars/roze 
Jozua 4, 19-5, 1 en 10-12 
Johannes 6, 4-15 
 God zorgt voor mensen, dat laat Jezus zien in het 

verhaal van vandaag. Een jongen met vijf broden 
en twee vissen speelt een belangrijke rol: Jezus 
neemt wat de jongen bij zich heft en verdeelt het 
onder de mensen. Er is genoeg voor iedereen. 

 
Zondag 18 maart, 5e van de 40 dagen  
(Judica, doe recht) 
kleur: paars 
Jeremia 31, 31-34 
Johannes 12, 20-33 
Dienst met de kinderen, mmv Joebilo 
 ‘Ik zorg voor jou’. Jezus zorgt voor mensen die op 

zijn weg komen. Hij gaat daarin heel ver. Hij geeft 
zichzelf om anderen het leven mogelijk te maken. 
Vanmorgen horen we over de graankorrel die in de 
aarde valt en sterft om vele korrels voort te kunnen 
brengen. We zullen kijken wat dit beeld ons zeggen 
kan. Met de leiding van de kindernevendienst en de 
kinderen hebben we eraan gewerkt om dit alles op 
een aansprekende manier naar voren te brengen in 
deze viering.  

 allen van harte uitgenodigd! 
H.A. 
 
Zondag 25 maart, 6e van de 40 dagen  
(Palmpasen) 
kleur: paars 
Jesaja 50, 4-7 
Marcus 11, 1-11 
 Jezus wordt toegejuicht wanneer hij rijdend op een 

ezel Jeruzalem binnenrijdt. Jezus laat zien hoe God 
voor mensen zorgt, door heel dichtbij mensen te 
komen. Niet hoog op een paard, maar op een ezel. 
Hij komt naar je toe en dat is iets om vrolijk van te 
worden…. 

 
VESPERS IN DE STILLE WEEK.  
 In de stille week is er elke dag gelegenheid om sa-

men te komen. Een moment van inkeer, gebed, 
verstilling, een enkel woord, een verbeelding…. 
aanvang 19.30 uur 

maandag 26 maart 
dinsdag 27 maart 
woensdag 28 maart 
De vespers worden voorbereid door  
Petra Tasseron, Cora Rijswijk, Ank de Cleen,  
Martelly Krielen, Jan Rijswijk en Christa Hart 

 
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, 19.30 uur 
kleur: wit 
Exodus 12, 15-20 
Johannes 13, 1-15 
Dienst van Schrift en Tafel 
 De viering van de Witte Donderdag heeft een speci-

aal en intiem karakter. We zitten met elkaar aan ta-
fel en brengen ons te binnen hoe Jezus met zijn 
leerlingen samen was. De grote onderlinge verbon-
denheid van Jezus met zijn vrienden komt vandaag 
tot uiting. Het zal de laatste gezamenlijke maaltijd 
zijn, voordat Jezus overgeleverd wordt…. 

H.A. 
 
 Na deze viering is er gelegenheid om gezamenlijk 

naar ‘de Passion’ te kijken op groot scherm. Dit 
jaar komende beelden vanuit de Bijlmer. Er zullen 
deze keer ook een aantal jongeren uit Landsmeer 
naar toe gaan…Aanvang: 20.30 uur 

 
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, 19.30 uur 
kleur: paars 
Exodus 12, 21-28 
Johannes 18 en 19 
mmv ad hoc koor olv Pieter-Jan Aartsen 
 De Goede Vrijdag is de dag waarop we stilstaan bij 

de gang van Jezus nadat hij gevangen genomen is. 
In woord en beeld, in de muziek van het koor (O 
Haupt voll Blut und Wunden, Medelssohn), in de lie-
deren die we zingen, komt samen hoe Jezus door-
staat wat hem wordt aangedaan en hoe hij daarin 
een weg schept voor wie met hem verbonden zijn. 
Een weg, die verder gaat, ook na deze Goede Vrij-
dag. 

H.A. 
 
Zaterdag 31 maart, Paasnacht, 21.00 uur 
kleur: wit 
Genesis 1,1-2, 4a 
Marcus 16, 1-8 
 In deze Paasnacht krijgen we zicht op de nieuwe 

mens. De komende weken zullen we lezen uit Ge-
nesis en uit Marcus. Deze ‘nacht’ beginnen we met 
dat eerste bijbelboek. We zullen dat uitwerken met 
een aantal jongeren, die ook bij deze viering be-
trokken zullen zijn. Met name de twaalf-jarigen zul-
len in deze viering een aandeel krijgen. De Paas-
nacht is een heel bijzondere nacht. Na een donkere 
nacht en een stille zaterdag mogen we nu de Le-
vende ontmoeten. De nieuwe Paaskaars getuigt er-
van dat het Licht niet dooft, maar opnieuw onder 
mensen ontvlamt.  
Misschien wel de meest indrukwekkende viering van 
het jaar… 

H.A. 
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Zondag 1 april, Paasmorgen 
kleur: wit 
Genesis 2, 4b-25 
Johannes 20, 1-18 
 Een feestelijke dienst voor alle leeftijden. Wat een 

bijzondere morgen, nu wel voluit kunnen vieren en 
wat donker is achter ons mogen laten. We laten ons 
meenemen in de vroege morgen door hen die nauw 
verbonden waren met Jezus. Zij zoeken hem, en 
vinden hem niet. Hem de laatste eer brengen blijkt 
niet mogelijk. Raadselachtig allemaal… 
Daarnaast klinken woorden over de nieuwe mens in 
een paradijselijke sfeer… 

H.A. 
 
Vespers 2018 
 De diensten en bijeenkomsten in de 40-dagentijd 

raken aan het thema Onvoorwaardelijke Liefde. 

Als geliefde zoon van God kiest Jezus ervoor om 
mens onder de mensen te zijn.  
Als we verlangen naar Gods onvoorwaardelijke lief-
de zouden we die kunnen zoeken onder de mensen. 
Mensen kunnen elkaar steunen, vasthouden en 
verwarmen.  
We kunnen luisteren, sterk zijn en houden van. We 
kunnen liefde doorgeven, zorgen en verbinden. On-
voorwaardelijke liefde klinkt zo groot en moeilijk, 
maar we kunnen proberen het te zoeken, vinden en 
uit te dragen in de kleine dingen die binnen ons 
vermogen liggen. Soms ook in de stilte of in een 
beeld. 
We nodigen een ieder uit voor de vespers op: 
Maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 maart om 
19.30 uur in Het Kruispunt 
Namens de werkgroep Vespers 2018 

Christa Hart 
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ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE  
 
UIT HET GRUTTOLAANTJE 
 Heerlijk, dat de dagen langer worden en dat er re-

gelmatig zon te zien is. Op het moment dat ik dit 
schrijf wordt voorspeld dat we komende week wel-
licht nog kunnen schaatsen op natuurijs. Eerst zien, 
dan geloven, zeggen we tegenwoordig als het om 
dit soort zaken gaat. … 
Intussen komen er vele beelden tot ons vanuit 
Zuid-Korea, waar de Olympische Spelen aan de 
gang zijn. Niet iedereen houdt ervan. Maar als het 
teveel wordt, kun je je op andere dingen richten, 
zoals de komende verkiezingen bijvoorbeeld.  
Toch zijn er wel een paar dingen die indruk maken 
op de Spelen: hoe groot kan het contrast zijn tus-
sen sporters die winnen en verliezen. Wat voor de 
een uitzinnige vreugde oplevert, is voor de ander 
een persoonlijk drama. Jaren keihard werken. Maar 
of alle inspanning zich laat uitbetalen in het winnen 
van een medaille, is allerminst zeker. Bijzonder kan 
het zijn, om te zien dat soms totaal onverwacht een 
overwinning behaald wordt. Voor de een is minder 
dan goud een verlies, voor de ander is brons het 
grootst mogelijke geluk. Veel indruk maken zij die 
naar de Spelen gaan omdat het vooral de grootste 
eer is om mee te mogen doen. Maar ook zij, die 
verlies kunnen incasseren en daarbij niemand an-
ders iets verwijten. Er valt veel te leren…. 
Toen de Spelen begonnen was daar de toespraak 
van de heer Bach, die vooral opriep tot een eerlijke 
strijd, fair play…en daarbij sprak hij de hoop uit dat 
de Spelen iets mogen bijdragen aan vrede, doelend 
op Noord- en Zuid-Korea. 
Wij laten ons, vanuit onze christelijke traditie, deze 
dagen mede leiden door de weg die Jezus ging. Een 
weg, waarvan wij mogen geloven, dat die kan bij-
dragen aan de wereldvrede. Om werkelijk de diepte 
en reikwijdte te doorgronden van wat Jezus ons 
meegeeft, dat kost meer dan een mensenleven. 
Toch denk ik ook, dat er verschillende manieren zijn 
om te werken aan de vrede die Jezus voor ogen 
staat. Een daarvan kán sport zijn, net zo goed als 
muziek… 
Maar voor Jezus is dat alles allang weggevallen, als 
hij op weg gaat naar Jeruzalem…. 

 
Allen een goede voorbereidingstijd gewenst naar 
Pasen toe…. 

Ds Herrianne Allewijn 

 
KRINGWERK MAART 
Koffie met noten 
 Een keer per maand, op vrijdagmorgen, van 10.00- 

11.00 uur is er koffie met noten. We zijn bij elkaar 
in het Kruispunt. We zijn gestart met de liederen 
van Luther het afgelopen jaar. Nu sluiten we aan bij 
de tijd van het jaar: we zullen nu kijken naar enkel 
liederen voor de veertigdagentijd. We kijken naar 
de tekst: wat wordt hier gezegd? wat zou dat kun-
nen betekenen? In welke tijd is dit lied geschreven?  
Wat zegt het ons nu? En we zingen met elkaar. 
Iedereen van harte welkom op: vrijdag 9 maart en 
vrijdag 6 april in Het Kruispunt 

 

Sobere maaltijd (zie elders in dit blad) 
 
Bijbelkring  
 Dit seizoen verdiepen we ons in een aantal gelijke-

nissen. Wat zou de gelijkenis willen zeggen? 
Waar blijven we ‘haken’? Waar kunnen we mee ver-
der? We leren over de achtergrond. We leren van 
elkaar. Iedereen kan zo aanschuiven, die meer wil 
weten van de Bijbelse verhalen… 
Data: dinsdag 13 maart, dinsdag 10 april in Het 
Kruispunt. Aanvang 20.00 uur 

 
Oecumenische leeskring, Quaknin 
 Donderdagmorgen, eens per maand, lezen we met 

elkaar in het boek over Ouaknin, rabbijn, filosoof en 
psychotherapeut en verdiepen we ons in een aantal 
thema’s van de joodse traditie.  
Donderdag 15 maart, andere data volgen. 

 
Leeskring Tomas Halik,  
 Op vrijdagmorgen is eveneens een leeskring, afwis-

selend bij deelnemers thuis. We lezen daar het boek 
van Tomas Halik, geduld met God. De eerstvolgen-
de keer is bij Aad Naves, vrijdag 16 maart. 

 
Kinderavondmaal  
 Op woensdag 21 maart zullen we opnieuw een keer 

bij elkaar komen met de kinderen vanaf 4 jaar tot 
en met 12 jaar. We zullen dan met elkaar horen en 
vertellen over het avondmaal. Wat vieren we en 
waarom?  
Opgave en informatie: bij Carmen Raben en  
ds Herrianne Allewijn 

 
Ad hoc koor op de Goede Vrijdag 
 In de dienst van Goede vrijdag is er gelegenheid om 

mee te zingen in een ad hoc koor.  
Gezongen zal worden: O, Haupt voll Blut und Wun-
den, van Mendelssohn.  
Gerepeteerd wordt op zondag na de dienst, half 12 
tot half 1, vanaf 4 maart. 
Opgave en informatie: Pieter-Jan Aartsen, 
p.j.aartsen@planet.nl 

 
Hoor ’s even  
 In de maand maart komt de groep één maal bij el-

kaar. Een uitnodiging volgt.  
En ook de tieners van groep 8 worden uitgenodigd. 
Met hen zullen we ook toewerken naar de Paas-
nacht…. 

 
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 
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DIACONIE EN FINANCIEN  
 
BIJ DE COLLECTEN 
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 maat-
schappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd 
zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn 
nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W 
brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen 
en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen prak-
tijklessen over gezonde voeding of een vakoplei-
ding. 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 starten lokale 
cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer 
vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeen-
schap en bouwen mee aan kerk en samenleving. 
En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun 
dochters.  

 
11 maart: 40 dagentijd Diaconaat 
 Almere is een jonge stad waar sociale samenhang 

nog vaak ontbreekt en veel armoede en werkloos-
heid voorkomen. Samen met andere kerken staat 
de diaconie van de Protestantse Kerk in Almere 
mensen in financiële nood bij met praktische hulp, 
zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen 
geen standaard voedselpakket, maar een persoon-
lijke pas om boodschappen te doen die aansluiten 
bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een 
kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de 
kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. 
Naast deze praktische hulp ondersteunen zij men-
sen met advies en cursussen om weer op eigen 
benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale 
supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer 
boodschappen doen in een reguliere supermarkt. 
De verschillende activiteiten zijn verspreid over ze-
ven locaties in de stad. De kerken willen alles on-
derbrengen in één pand. 

 
18 maart: 40 dagentijd Werelddiaconaat 
 De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India 

telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school 
gaan. Vaak erken deze kinderen van migranten 
onder zeer slechte omstandigheden in de textielin-
dustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden 
van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorgani-
satie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om 
deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De 
medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen 
op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de 
gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs 
voor de kinderen en het versterken van hun ou-
ders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijde-
lijk onderdak. Moeders werken in zelfhulpgroepen 
aan een alternatief of extra inkomen voor het gezin 
en leren opkomen voor de rechten van hun kin-
deren. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstan-
ties, de textielindustrie en de kledingmerken om 
kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al 
twee kinderarbeid vrije zones opgezet, waar nie-
mand het accepteert als een kind niet op school 
zit. 

 
 

 
 
25 maart: 40 dagentijd Totale werk 
 Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese 

samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk 
geweld maken hun leven zwaar. Mothers’ Union, 
het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk van 
Oeganda wil hierin verandering brengen. Medewer-
kers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de 
jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. 
Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ont-
wricht. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van hui-
selijk geweld. Samen met hun man kunnen zij bij 
de medewerkers van Mothers’’ Union relatiecursus-
sen in hun eigen rol in het gezin, waardoor ook 
huiselijk geweld wordt gestopt. Ook geeft Mothers’ 
Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen 
in het omgaan met conflicten en versterkt ze de 
positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen 
zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol 
te spelen in hun gezin, kerk en dorp. 

 
29 maart: Eigen kerk 
 
01 april: Jeugdwerk JOP 
 Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een 

moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen 
waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze 
zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spe-
lenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken. Ook genie-
ten ze van een vertelling en een gezamenlijke 
maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar wil-
len wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste be-
zoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs 
klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf 
jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, 
Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via di-
gitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in ver-
binding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met 
tips en advies om verder te groeien in geloof en 
creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken 
om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle 
leeftijden. 

Namens de diaconie, Hannie 
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COLLECTEOPBRENGSTEN DIACONIE 
 07-01: St. Hartekind      € 144,10 

Aangevuld tot    €  500,00 
14-07: Vluchtelingenwerk  

Landsmeer      € 111,65 
Aangevuld tot    € 2000,00 

21-01: PKN  Oecumene 
SKIN        € 139,65 
Aangevuld tot    €  200,00 

28-01: Oecumenische dienst 
in de Vermaning 

 
 
BEGROTING DIACONIE 

Hieronder de begroting van de diaconie. Mochten 
er vragen zijn neem dan contact met mij op. 

Kees de Gooijer 
Meervalweg 128 
1121 LE Landsmeer 
c.gooijer5@upcmail.nl M.: 06-38511751 

VAN BIDDAG TOT DANKDAG   
 Traditioneel zullen wij ons weer inzetten voor een 

project welke extra aandacht nodig heeft. Succes-
vol waren de collecten en inzamelingsactie voor de 
Voedselbank afgelopen jaar. De diaconie heeft be-
sloten dit jaar weer voor dit project te gaan, in de 
vorm van extra collecten en inzameling van houd-
bare voeding in november. Helpt u mee dit weer 
tot een succes te maken? Het is zo dankbaar en 
zo nodig. 
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KERKBALANS 2018 
 Inmiddels is de jaarlijkse envelop van de actie 

Kerkbalans weer bij alle leden van onze gemeente 
op de mat gevallen. Het thema voor dit jaar is  
“Geef om je kerk”. 
Het behoeft geen betoog dat deze geldinzameling 
voor onze gemeente onmisbaar is om de vele ac-
tiviteiten en de zondagse eredienst in stand te 
houden. 
Wij prijzen ons gelukkig dat velen van u aan onze 
oproep gehoor geven en onze gemeente blijvend 
steunen. Een deel van de gelden wordt gebruikt 
om onze kerk in goede staat te houden. Verder 
willen we dit jaar het parkeerterrein ophogen en 
de regenafvoer verbeteren. Alle leden die in het 
afgelopen jaar hebben bijgedragen willen wij har-
telijk danken en wij hopen ook dit jaar, met uw 
hulp, op een mooi resultaat van Kerkbalans. 

Wim Lebbing 
voorzitter College van Kerkrentmeesters

BEGROTING COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Hieronder de begroting van het CvK. Mochten er 
vragen zijn neem dan contact met mij op.  
Ook als u meer informatie wilt over het automati-
sche incasso, collecte bonnen of Periodieke giften 
kunt u contact met mij opnemen. 

Hans Klaasen 
T. 020 482 4166 
penningmeester@pglandsmeer.nl 
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KERKENRAAD 
 
VANUIT HET OUDERLINGENBERAAD 
40 dagentijd Sobere Maaltijd 

Woensdag 14 maart organiseert het ouderlingenbe-
raad weer een sobere maaltijd. 
Een maaltijd in de 40 dagentijd waarin we stil-
staan bij de grote verschillen tussen rijkdom en ar-
moede. We staan stil bij de welvaart waarin wij le-
ven en het ontbreken van de meest elementaire 
voorzieningen in vele andere delen van de wereld. 
Activiteiten, die door burgers van Landsmeer en 
omgeving ontplooid worden, om in deze scheve si-
tuatie verandering te brengen kunnen op zo’n 
avond voor het voetlicht komen.  De maaltijd begint 
om 18.00 uur en wordt beëindigd om uiterlijk 20.00 
uur. 
Het is de bedoeling om een collecte te houden 
wat te goede komt voor O.Z. 100. 
We hebben Rosaliene Israel en een lid van Oude 
Zijds 100 bereid gevonden om iets over hun werk in 
Amsterdam te vertellen na de maaltijd. 

 

U kunt zich hiervoor aanmelden op het bord in de 
hal van De Voorhof,  
telefonisch 020-482 3491 of per email,  
mariannedevriesdegier@hotmail.com 
De inloop voor de maaltijd is 17.30 uur. 

 
 
NIEUWE WEGWIJZER 
 De vorige maand heeft u het al kunnen lezen, De 

Wegwijzer gaat veranderen. Met Pasen krijgt u een 
mooi nieuw exemplaar in de brievenbus. De dead-
line daarvoor is 5 maart en vooral voor De Weg-
wijzer voor de maand april moeten alle Wegwijzers 
op tijd bezorgd worden. De eerste zondag van april 
is het Pasen. Een mooi nieuw begin. 

De Redactie 
 

 
JEUGD 
 
SIRKELSLAG 
 Na veel vergaderen en voorbereiding was het fijn 

om begin februari echt te kunnen beginnen met het  
spel Sirkelslag. 

 
Dit jaar was het thema Esther, en aan de hand van 
het thema hebben we verschillende spellen gedaan, 
bijvoorbeeld het spel 'Schoonheidsbehandeling'. Het 
doel was daarbij om zoveel mogelijk chipjes te 

gooien en te laten hangen aan het met slagroom 
bedekte gezicht van je teamgenoot. 
 Met twee teams hebben de tieners uit Landsmeer 
tegen elkaar en de rest van Nederland gestreden 
met beide hoge scores. Wij hebben zeer positieve 
reacties van de tieners teruggekregen, wat altijd 
fijn is om te horen! 

 
Zondag was de bevestiging van mij als jeugdwerker 
in de eredienst. Een mooi moment en fijn ook om 
de succes- en de zeer vele sterktewensen in ont-
vangst te mogen nemen (toch hoop niet zoveel 
sterkte nodig te hebben als dat mij toegewenst is). 
Ik wil iedereen bedanken voor de steun die zondag 
heb ervaren.  

 
Wat staat er voor de tieners de komende tijd op het 
programma? Wij willen weer gaan starten met 
OK12+ op vrijdagavonden en voor nu is het belang-
rijk dat er een hechte groep ontstaat, waarin alle 
tieners zich thuis voelen.  
Wilt u met ons meebidden voor de tieners en voor 
de nieuwe start van OK12+ ? 

Walter Reitsma 
jeugdwerker@pglandsmeer.nl 
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WIJKINDELING 
 
Voorzitter Ouderlingenberaad: Marianne de Vries–de Gier, T: 020 4823491 
 

Wijk 1a Landsmeer ten noorden van de Raadhuisstraat, + Robinsonhaven 
Pastoraal medewerker Petra Tasseron, T: 020-6331457 
Wijkmedewerkers Coby Beenhakker, T: 020-4821258 

Mieske Slik, T: 020-4824733 
Wijk 1b alle adressen aan ‘het Lint’ (v.a. Noordeinde 147, Den Ilp en Pur-

merland) 
Ouderling vacant 
Wijkmedewerker Hannie Sijmons, T: 020-4825120  

Gea Olofsen, T: 020-4825285 
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 medewerk-
ster 

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 VAN DE MAAND  
 

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

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

Maandag 5 maart  14.00 uur  Meditatie en dans / Het Kruispunt 
Dinsdag 6 maart   09.30 uur Ouderlingenberaad / Joke Grevenstuk 
Vrijdag 9 maart   10.00 uur Koffie met noten / Het Kruispunt 
 
Dinsdag 13 maart  19.30 uur Diaconievergadering / Hannie Trenning 
      20.00 uur Bijbelkring / Het Kruispunt 
Woensdag 14 maart  18.00 uur Sobere maaltijd / Het Kruispunt 
Donderdag 15 maart  09.45 uur Oecumenische leeskring / Het Kruispunt 
      20.00 uur Werkgroep Eredienst / Het Kruispunt 
Vrijdag 16 maart   10.00 uur Leeskring Halik / Aad Naves 
 
Dinsdag 20 maart  20.00 uur Kerkenraad / Het Kruispunt 
Woensdag 21 maart  16.30 uur Kinderavondmaal / Het Kruispunt 
      18.30 uur Hoor ’s-Even /  
 
 
Zondag 25 maart   14.00 uur Ontmoeting Nieuwe Buren / Het Kruispunt 
Dinsdag 27 maart  10.30 uur (Inloop) “Op weg naar Pasenviering” / Het Kruispunt 
Donderdag 29 maart  20.30 uur De Passion / Het Kruispunt 
 
Vrijdag 6 april   10.00 uur Koffie met noten / Het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
 AGENDA KERKDIENSTEN  
 
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 J. Rijswijk. Zoldergroep, Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor ‘Voorjaarszendingsweek’ en de PG Landsmeer 

 
Gregoriaans vesper van de 3e zondag in de 40-dagentijd 
 Het Kruispunt 16.30 uur 
 
Zondag 11 maart 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. R.P. Israel uit Amsterdam 

Ouderling T. van Zanten. Diaken J. de Jong. Organist S. Plemp 
Koster I. van Brenk. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor “40 dagentijd Diaconaat” en de PG Landsmeer 

 
Zondag 18 maart 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling F. Doeven. Diaken G. Knibbe. Organist A. Rietberg 
Koster A. de Vries. Zoldergroep,kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor “40 dagentijd Werelddiaconaat” en de PG Landsmeer 

 
Zondag 25 maart 
 Het Kruispunt 10.00 uur. Pastor C. Ofman uit Amsterdam 

Ouderling W. Lebbing. Diaken H. Trenning. Organist P.J. Aartsen 
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en kindernevendienst  
Collecte voor “40 dagentijd Totale werk” en de PG Landsmeer 
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VERVOLG AGENDA KERKDIENSTEN  
 

 
 
 
Maandag 26 maart 
 Het Kruispunt. 19.30 uur Vesper 

Organist W. Levering. Koster J. Rijswijk 
 
Dinsdag 27 maart 
 Het Kruispunt. 19.30 uur Vesper  

Organist A. Rietberg. Koster R. de Jongh 
 
Woensdag 28 maart 
 Het Kruispunt. 19.30 uur Vesper 

Organist A. Rietberg. Koster I. van Brenk 
 
Donderdag 29 maart Witte donderdag-dienst van Schrift en Tafel 
 Het Kruispunt 19.30 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling M. De Vries. Diaken J. de Jong. Organist P.J. Aartsen 
Koster J. Rijswijk 
Collecte voor Eigen kerk 
Aansluitend De Passion op groot Scherm 

 
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag 
 Het Kruispunt 19.30 uur. Ds. T.H.M. Allewijn  

Ouderling T. van Zanten. Diaken G. Knibbe. S. Plemp 
Koster I. van Brenk. 

 
Zaterdag 31 maart Paasnacht 
 Het Kruispunt 21.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

mmv. Jongeren 
Ouderling W. Lebbing. Diaken J.de Jong. Organist A. Rietberg 
Koster A. Bakker 

 
Zondag 1 april 1e Paasdag – dienst van schrift en tafel 
 Het Kruispunt Samenzang 9.50 uur. Ds. T.H.M. Allewijn 

Ouderling F. Doeven. Diaken H. Trenning. Organist P.J. Aartsen 
Koster J. Rijswijk. Kinderoppas en kindernevendienst 
Collecte voor JOP 

 
 

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.1 april 
Kopij inleveren uiterlijk maandag 5 
maart,18.00u.  
E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de 
brievenbus bij één van de redactieleden.  
In mei verschijnt De Wegwijzer op de 6e. 

 


