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Om te beginnen
Juni, met dit keer het feest van Pinksteren in deze maand. We gaan richting de zomer.
Gaan we 75 jaar terug, dan was juni, 4 juni, om precies te zijn, het begin van een nieuwe tijd in Europa.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam in zicht. Maar wat was er nog veel nodig, aan inzet van veel
– jonge- mensen, om de bevrijding te realiseren.
Tot op de dag van vandaag worden we opgeroepen tot waakzaamheid…

Persoon Wijzer
Hoogmade, niemand wist ooit waar dit plaatsje lag tot tegenwoordig de
hoge snelheidstrein daar boven de grond komt. Ik ben daar op 21 maart
1964 geboren. Op 9-jarige leeftijd zijn mijn ouders met 8 kinderen naar
Zunderdorp verhuisd. Mijn oudste zuster is in Hoogmade blijven wonen.
Wij zijn Katholiek opgegroeid en mochten naar de Protestants Christelijke
school in Zunderdorp. Mijn moeder zei altijd: Onze lieve Heer is overal en
heeft vast niet bedoeld dat jullie iedere dag zover moeten fietsen terwijl er
hier een mooie school staat. Dit was mijn eerste kennismaking met het Protestants. Iedere maandagochtend een lied uit het liedboek opzeggen en
meester Buitendijk las iedere dag voor uit de Bijbel.
In 1988 zijn Teun en ik getrouwd en in 1995 kregen wij Danny. Ik ben heel
trots dat Danny deze week zijn Bachelor of Science diploma (scheikunde)
mocht ophalen. Hij studeert nog even door.
In de kerk ben ik actief in het CvK als één van de penningmeesters en het Kerkelijk Bureau. Als mede beheerder van Het Kruispunt, organiseer en coördineer ik met de begrafenisondernemers de begrafenissen..
Ook ben ik een van de leiders van de Knutselclub.
Mijn werk en hobby is zwemles geven. In de zomer ben ik Coördinator Zwemzaken in Zwembad De Breek,
dan heb ik iets minder tijd voor de kerk.
Wilt u vrijwilliger worden?
Er is altijd wat te doen in de kerk of in het zwembad.
Anneke van Zanten
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Ter overweging
Hoe was dat, toen de eerste berichten van de komende bevrijding mensen in Nederland bereikten?
Het is een vraag, die we nu nog kunnen stellen aan een aantal mensen. Zij waren jong, tiener of kind, toen
het einde van de oorlog kwam. Voor wie de oorlog zelf niet heeft meegemaakt is het onvoorstelbaar, wat
oorlog met een mens kan doen. Je moet het hebben van de verhalen. Verhalen van mensen die onder woorden willen en kunnen brengen wat ze hebben meegemaakt.
Zelfs als je geen familieleden hebt verloren aan de oorlog, of de terreur niet aan den lijve hebt ondervonden,
kun je in de verhalen horen, hoe het dagelijks leven door de oorlog werd gekleurd.
Niet ‘gewoon’ naar school kunnen, gebrek aan kleding, voedsel, koffie, thee, spullen om te repareren wat
stuk was, hoofdluis, die maar niet weg ging, geen elektriciteit, verwarming, geen vervoer…
Een oorlog slaat grote wonden. We kunnen dat tot op de dag van vandaag terug horen in de verhalen die
tot ons komen. Verhalen van mensen, die zelf veel hebben meegemaakt. Maar ook verhalen van mensen
die vertellen over hoe groot de invloed was op hun gezin, als het gaat om wat hun ouders meemaakten.
Anders, maar met ervaringen die ook grote invloed hadden op hun levens, zijn de leerlingen van Jezus bij
elkaar. Ze vertellen elkaar verhalen. Verhalen, die zo herkenbaar bleken te zijn, dat ze de tand des tijds doorstonden. Nadat zij afscheid hebben genomen, van Jezus, hun leermeester en gids, zoeken zij elkaar op om
hun herinneringen levend te houden. Om Jezus zo in hun midden present te stellen. En dan wordt het Pinksteren. Er waait een frisse wind, die hen zicht geeft op wat hen te doen staat: zorg dragen voor wat hen is
toevertrouwd, doorgeven wat hen leven doet, opstaan tegen wat leven knecht en geweld aandoet.
Bevrijding…, wat een kostelijk Goed!
Ds. Herrianne Allewijn

4

Bij de diensten
Zondag 9 juni, Pinksteren
Kleur: rood
Joël 3, 1-5
Handelingen 2, 1-11
Dienst van Schrift en Tafel,
mmv Bas Mulder, klarinet
Pinksteren, wat een feest!
Dit jaar valt het tegelijk met het Joodse Sjavoeot,
het oogstfeest: de vruchten worden binnengehaald. Zo mogen wij vieren dat de leerlingen van
Jezus de Geest ontvangen. Na een periode van afscheid, van zoeken, van vallen en opstaan worden
zij aangeraakt door wat van buiten op hen toekomt: een Geest die hen in vuur en vlam zet.
Het zorgt ervoor dat zij weten wat hen te doen
staat: wat zij hebben gehoord en gezien, wat zij
hebben gedeeld met Jezus, willen ze doorgeven.
Zo zien de eerste gemeenten het licht… als dat
geen oogsten is.
Hoe spannend om te bezien hoe dit alles resoneert in ons eigen leven…
Zondag 16 juni, Trinitatis (drie-eenheid)
Kleur: wit
Spreuken 8, 22-31
Johannes 3, 1-16
Oecumenische dienst in Het Kruispunt,
voorganger: Ide van der Wijk
Een gesprek in de nacht.
Nicodemus gaat naar Jezus. Hij heeft veel vragen.
Hoe kan een mens opnieuw geboren worden als
hij al ouder is? Jezus gaat er op in.
Hij neemt de vragen van Nicodemus serieus…
Zondag 23 juni, 1e van de zomer
Kleur: groen
Jesaja 65, 1-9
Lucas 8, 26-39
In het verhaal van deze zondag komen we een
man tegen die vast zit, om te voorkomen dat hij
zichzelf verwondt. Maar telkens rukt hij zich weer
los.
Jezus gaat naar hem toe en verlost hem. De man
gaat naar huis en vertelt iedereen wat er gebeurd
is. Dit heeft zijn leven totaal veranderd.
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Zondag 30 juni, 2e van de zomer
Kleur: groen
thema: waar wil je heen?
1 Koningen 19, 19-21
Lucas 9, 51-62
Afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst
Terugkijken en afscheid nemen van wat er achter
je ligt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Loslaten wat
vertrouwd is, terwijl je nog niet precies weet wat
er voor je ligt. De 12- en 13-jarigen ervaren deze
weken wat dat betekent. Een nieuwe toekomst
ligt voor hen. Ze hebben er zin in. Maar loslaten
valt niet mee…
Zondag 7 juli, 3e van de zomer
Kleur: groen
Jesaja 66, 10-14
Lucas 10, 1-20
Jezus stuurt 72 leerlingen op pad. Ze keren vol verwondering en vreugde terug. Ze hebben ontdekt
dat ze veel kunnen betekenen voor mensen met
wie ze in contact komen. Natuurlijk zijn er ook
minder mooie ervaringen en ontmoetingen. Maar
ze leren van Jezus om zich te richten op het positieve. Tegenslag en tegenwerking mag niet allesbepalend zijn. De leerlingen blijken dit te hebben
gehoord. Ze hebben zich eigen gemaakt wat Jezus hen heeft doorgegeven… Wat valt er voor ons
vandaag te leren uit deze teksten?
Ds. Herrianne Allewijn

Meeleven
De heer Georg Kellersmann is weer thuis, waar hij
verder herstelt.
In ziekenhuis was Maaike Kleijwegt. Zij is geopereerd aan haar heup. Alles is goed verlopen en zij
herstelt voorspoedig.
De heer Leen Brouwer de Koning was opnieuw opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Hij was erg
benauwd. Na enige tijd lukte het met medicatie de
situatie te verbeteren en mocht hij naar huis.
De heer Piet de Jongh is momenteel opgenomen
in verpleeghuis Novawhere. De dag voordat hij
zijn huis in Landsmeer verliet, hebben we in kleine
besloten kring het avondmaal gevierd. Een bijzonder en betekenisvol moment…
Piet verblijft nu: Prof. Mr. P. J. Oudlaan 1
1444HT Purmerend, kamer 264.
Bericht van overlijden kwam van mevr. Ina BakkerBooy. Haar overlijden kwam vrij onverwachts. Zij
werd getroffen door een hersenbloeding. Herstel
bleek niet meer mogelijk…
Zij is overleden op 5 mei.
Een IN MEMORIAM volgt hieronder.
Ina Booy werd geboren op
11 maart 1945 in Duitsland.
Ze kwam ter wereld na zeven maanden zwangerschap en er werd voor haar
leven gevreesd. Maar ze
redde het. Er was al een oudere broer.
Met haar ouders kwam ze
terecht in Harlingen, waar
ze is opgegroeid. Er werd
nog een zusje geboren. Later verhuisde het gezin naar Banne Buiksloot. De
MULO maakte ze niet af, omdat haar ouders niet
voldoende geld hadden. Ina ging werken bij het
Nederlands Bijbelgenootschap. Later werkte ze op

een administratiekantoor. Ook werkte ze nog bij
de bibliotheek.
In 1969 trouwde Ina met Wim Bakker, die ze ontmoet had toen ze door hem mee werd gevraagd
bij het huwelijk van een broer. Dit jaar zouden ze
50 jaar getrouwd zijn. Twee kinderen werden er
geboren: Arnold en Astrid. Ze was een zorgzame
moeder. Altijd in de weer. Met huiswerk kon je bij
haar te recht. Uiteindelijk kwamen er ook kleinkinderen, zes in getal en nog drie ‘bonus’ kleinkinderen. Ina genoot ervan om met de kleinkinderen
op stap te gaan of te knutselen, voorlezen.
In de kerk gaf ze catechese, werkte ze mee bij de
zondagsschool.
Ze had veel hobby’s: de vrouwenclub, zwemmen,
borduren, koken, lezen, schilderen, breien, en zingen. Ze zong bij Credo, en ze was mede-oprichter
van Holy Sound. Ook ging ze graag naar theater en
opera.
Op school bij de kinderen was ze actief als ouder.
Met Wim heeft ze veel gereisd. Dit jaar wilde ze
een grote cruise maken. Het is er niet meer van gekomen.
Ina was een mens met een open karakter. Ze
maakte gemakkelijk contact.
Het was zeer onverwacht dat Ina overleed: ze
kreeg een hersenbloeding. Een operatie mocht
niet meer baten. Ze heeft Wim en de kinderen nog
herkend, iets gezegd. Maar verbetering van haar
situatie bleef uit. Ze is op zondag 5 mei overleden,
74 jaar oud.
Onder haar laptop had ze een tekst liggen, die ze
zelf had geschreven:
Morgen misschien vervul ik mijn dromen
Morgen misschien doe ik de vaat
Morgen misschien zal het ervan komen
Morgen misschien is het te laat
Uit deze woorden spreekt een besef dat het goed
is om in het nu te leven. Je weet niet wat er morgen komt. Zo heeft Ina haar leven geleefd.
Op de kaart staat; Veilig in Jezus’ armen…..
Vrijdag 10 mei hebben we in Het Kruispunt afscheid genomen van Ina, waarna zij in besloten
kring is gecremeerd.
Ds. Herrianne Allewijn
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WIJ FELICITEREN
17-06: Mw. M.C.J. Philipsen-Boschloo (86)
22-06: Dhr. S.A. Goede (84)
25-06: Dhr. P.A. de Baare (81)
Een mooie dag gewenst!

DE BLOEMEN GINGEN NAAR
07-04: Doopouders Stoekenbroek
14-04: Flora Doeven
21-04: Fam. Kellersmann
28-04: Ad Slik
05-05: Maaike Kleijwegt
12-05: Jannica Visscher
Hannie Trenning
Bedankt
Na een lange periode van herstel vanwege een
openhart operatie, gaat het eindelijk redelijk goed
met mij.
Alsnog een ieder hartelijk dank voor alle betoonde
medeleven.
Een hartelijk groet van
Petra van der Zee
5 april jl. was voor ons een speciale dag. Wij mochten toen ons 40 jarig huwelijk herdenken. Wij hebben dit gevierd in de Voorhof.
Het is een ongelofelijke dag geworden mede door
de fantastische verzorging van Cor en Janny
Knibbe. Met hulp van Ank de Cleen en Hannie
Trenning.
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Ook hartelijk dank aan familie en vrienden die het
voor ons tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt en de vele kaarten en telefoontjes uit de gemeente. Fijn om daar deel van te mogen zijn.
Maar onze grootste dank aan Hem die ons in al die
jaren voor elkaar heeft willen sparen.
Aart en Tiets Has

Na een indrukwekkende Paasmorgendienst, op
een fantastische wijze omlijst door projectkoor en
projectorkest onder de leiding van onze eigen organist en koorleider Pieter Jan Aartsen, kregen wij
de bloemen die de Paasmorgendienst hadden opgeluisterd. Een heel mooie boeket, die uiteraard
een fraaie plaats heeft gekregen.
Wat mijn conditie betreft, weliswaar uit het ziekenhuis, maar er kan nog een vervolg komen, omdat de 'boosdoener' een lekkende hartklep is, die
waarschijnlijk kan worden gerepareerd.
Voor de getoonde belangstelling, de geboden
hulp en de vele goede wensen zeggen wij iedereen hartelijk dank
Georg en Mick Kellersmann

Activiteiten
UIT HET GRUTTOLAANTJE
Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik net terug
uit het klooster van Huissen, waar de afgelopen
dagen zes Zuid-Afrikaanse predikanten samen
waren met de Nederlandse predikanten bij wie zij
te gast zijn geweest. De stichting Zebra, waarvan
ik voorzitter ben, en Jan Rijswijk penningmeester,
maakt de uitwisseling mogelijk tussen predikanten vanuit Zuid-Afrika en Nederland.
Vanuit Zuid-Afrika werd ruim 10 jaar terug de behoefte geuit om juist met de kerken in Nederland
meer contact te hebben.
Het blijken zinvolle ontmoetingen, waarin veel te
leren valt van elkaar. De verhalen over de situatie
waarin gemeenteleden in Zuid-Afrika leven, zijn
zeer verschillend. De apartheid laat na 25 jaar nog
steeds sporen na, waar mensen van nu mee te maken hebben. Dat is op het gebied van onderwijs,
wonen, werk, armoede, slechte toegang tot vervoer, internet, elektriciteit die uitvalt …Er is nog
zoveel dat het dagelijks leven van mensen moeilijk
maakt. Dit treft met vooral mensen die niet-blank
zijn. Maar ook voor ‘witte’ mensen is het leven veranderd.
Het thema van onze dagen was: recognition…
Herkenning, erkenning, erkentelijkheid (de ander
zien en waarderen). Aan de hand van verschillende Bijbelteksten zijn we het gesprek met elkaar
aangegaan en hebben we verkend wat deze
woorden voor ieder van ons betekenen. Allen verschillend, maar levend op een gemeenschappelijke grond. Dankzij docent Robert Vosloo, die
werkt aan de universiteit van Stellenbosch, zijn we
zeker nader tot elkaar gekomen. Elkaar kunnen
zien als mensen met een naam en een eigen geschiedenis…
In deze ontmoetingen gebeuren dingen, die in je
eigen land niet gebeuren, zo vertelde een van de
Zuid-Afrikaanse deelnemers. Ver van huis kunnen
dingen ontstaan, die nieuwe hoop geven, en die
predikanten sterken in hun werk. Toegerust zijn zij
richting huis gegaan. Naar Zuid-Afrika, waar net

de verkiezingen geweest zijn en binnen Nederland, waar de meesten zich nu gaan voorbereiden
op een ontmoeting volgend jaar in Zuid-Afrika.
Ds. Herrianne Allewijn

KINDERLIED
In onze kerk wordt veel gedaan om de kinderen bij
de Eredienst te betrekken. Echter op de p.c. basisschool leren zij helaas heel weinig liederen voor in
de kerk, zodat zij in de kerkdienst maar een klein
deel kunnen meezingen.
Vandaaruit is vorig jaar een voorstel gedaan om
anders met het kinderlied om te gaan.
Daarom is er niet meer elke zondag een nieuw kinderlied, maar wordt op meerdere zondagen na elkaar hetzelfde lied gekozen, om tekst en melodie
vooral voor kinderen wat bekender te maken.
Sinds oktober 2018 werd (voor zover mogelijk)
ELKE MAAND een ander lied gekozen.
Daar moeten we allemaal uiteraard even aan wennen, maar hopelijk wilt u als gemeente dit project
wel een kans geven. De ouderen onder ons hebben vroeger op school veel kerkliederen geleerd.
En dit is een poging om onze kinderen, wat kerkzang betreft, er óók bij te houden.
Echter niet elk kinderlied hoeft een specifiek kinderlied te zijn als het maar goed door kinderen is
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te zingen, daarom kiezen we soms ook een ‘gewoon’ lied uit het Liedboek.
Hopelijk wordt dit project ook aan onze gastpredikanten doorgegeven om misverstanden te voorkomen.
Voor de 40-dagentijd was gekozen het kinderlied
541,“40 jaren lopen door het hete zand.”
Jammer genoeg gaf dat lied enige verwarring met
het Projectlied “40 dagen, 40 weken.”
Voor de komende periode zijn de volgende liederen gekozen:
Van zondag 26 mei t/m zondag 2 juni een lied
rond Hemelvaart: 666, beide verzen. Van zondag
9 juni t/m 23 juni een lied rond Pinksteren: 683 de
verzen 1, 2, 3 en 4.
Op zondag 30 juni is het afscheid van de oudste
kinderen van de kindernevendienst. Daarover is
met de leiding nog geen afsluitend overleg geweest. In die dienst mogen kinderen meestal zelf
een favoriet lied kiezen.
Van zondag 7 juli t/m zondag 25 augustus is het
zomertijd. Lied 783 de verzen 1, 2 en 3.
Met de betreffende voorganger wordt er overlegd
welke couplet- keuze wordt gemaakt.
Samen zingen is iets bijzonders en de kerk is nog
een van de weinige plaatsen waarin dit gebeurt.
Ds. Herrianne Allewijn en Anje Rietberg
STICHTING PENNYWHISTLE PROJECTS
Namens het bestuur van Stichting Pennywhistle
Projects mocht ik, Geertje Goede, woensdag 3
april jl. aanschuiven bij de sobere maaltijd van uw
gemeente.

Na de maaltijd heb ik het Project in Nepal mogen
presenteren. Wat een voorrecht was het bij u aanwezig te mogen zijn. Het voelde goed om als oudgemeentelid vertrouwde en nieuwe gemeenteleden te mogen ontmoeten en deelgenoot te maken van het werk dat wij doen in
Nepal. Na afloop van de presentatie was er tijd
voor het stellen van vragen over het project. Dat is
altijd fijn, van het stellen van een vraag leren wij.
Als afsluiting mocht ik € 250,00 in ontvangst nemen voor het werk van onze stichting. Wij zijn
dankbaar voor de belangstelling en de prachtige
gift.

Carla Buurman en Geertje Goede zijn net terug
van een reis naar het gezin in Kathmandu. Het was
een heel blij weerzien, ook werden wij hartelijk
ontvangen door de directeur van de Hamro Sunshine School. Wij hebben de start van het nieuwe
schooljaar mogen bijwonen, al onze kinderen zijn
door naar de volgende klas met goede resultaten.
Wij zijn op bezoek geweest bij de kokkin en haar
gezin. Het nieuwe onderkomen, gefinancierd door
onze donateurs werd vol trots aan ons getoond.
Dochter Lakhsmi vertelde trots dat zij niet meer in
het café slaapt maar veilig thuis bij haar ouders en
zusje.
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de
Stichting Pennywhistle Projects of zelfs het werk
willen ondersteunen door donateur te worden?
Onze website: www.pennywhistleprojects.com
Warme groet namens het bestuur ,
Geertje Goede
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Ingezonden
GEWELDLOOS COMMUNICEREN
De borende buurman
Het is 10 uur 's avonds en de
buurman begint in de betonmuur
te boren. Je kinderen liggen net
rustig in bed en jij wilt nog even
ontspannen voor je gaat slapen.
Natuurlijk wil je dat de buurman
stopt met dat lawaai. Hoe ga je hem
dat vertellen?
Verbindend communiceren
Als er verschillende belangen in het
geding zijn zoals de boorklus kan
het moeilijk zijn om je boodschap over te brengen.
Hoe kunnen we dan toch iets bij die ander
bereiken (bv. boren op een ander tijdstip) zonder
dat wij zelf geïrriteerd raken en zonder de ander te
irriteren.
Hoe kunnen wij conflicten voorkomen? Hoe
kunnen we op ons werk, in ons privéleven, of
bijvoorbeeld als opvoeders zo communiceren dat
we nader tot elkaar komen, elkaar beter verstaan?
(bron: Doopsgezinde gemeente Almere)
In de workshop Geweldloos Communiceren krijgt
u door twee ervaren trainers, Rita Romeijn en
Marijke Laan handvatten aangereikt om anders te
communiceren. De methode van Geweldloze
Communicatie werd mede ontwikkeld door
Marshall Rosenberg. Zijn methode wordt
toegepast in allerlei vormen van bemiddeling en
ook in het dagelijks leven tussen mensen. Dat
maakt deze methode zo aantrekkelijk: mensen
kunnen het oefenen en toepassen in hun eigen
invloedssfeer.
Doopsgezinde Vermaning, Den Ilp 3, Den Ilp
Tijd: van 10.00 – 10.15 uur inloop met koffie/thee
en van 10.15 tot 12.15 uur de workshop.
Datum: zaterdag 1 juni 2019, opgave vooraf niet
nodig.
Na afloop van de workshop wordt een bijdrage
van 5 euro p.p. gevraagd
Informatie bij Truus de Boer tel. 06 12897184 of
email naar trijntjedeboer@gmail.com

LEERHUIS GELIJKENISSEN IN DE
BIJBEL
Het komende Leerhuis is gewijd aan
gelijkenissen. Gedurende zijn leven
vertelde Jezus allerlei gelijkenissen.
Hij was niet de enige, een filosoof als
Plato deed dat ook al. Het zijn korte
en langere verhalen met een dubbele bodem die de verbeelding spreken. Kern is dat Jezus op die manier
iets duidelijk wilde maken over het
Koninkrijk van God en het intrigerende is dat door die dubbele bodem
mensen ook werden uitgedaagd na
te denken over alledaagse situaties en hun aandeel daarin. Die gelijkenissen, parabels, hebben
dus altijd meer dan één betekenis en blijken de
eeuwen door steeds opnieuw actueel voor een
steeds ander publiek.
Na een algemene inleiding gaan wij die gelijkenissen van Jezus lezen, met de vraag of wij onszelf er
in kunnen herkennen
Op de volgende data bent u welkom: 4 en 18 juni
Tijd: van 14.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: Ilper Vermaning, Den Ilp 3, 1127 PA Den Ilp
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Informatie bij Ds. Truus de Boer, T: 06 12897184 of
via www.dgdenilp-landsmeer.doopsgezind.nl
CURSUS THEOLOGIE voor geïnteresseerden
Was Ruth nu een brave schoondochter of een
doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13
niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe beleven
andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor
een man? Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan
tegen de wonderen van Jezus en welke invloed
heeft Augustinus op de huidige theologische
inzichten gehad?
Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus
Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG). Cursisten
zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid
worden door wat ze in de lessen te horen krijgen.
Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die
(soms) allang bekend waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe
inzichten. Kortom: een ervaring! De cursus, die
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oorspronkelijk plaatsvond onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN), wordt nu zelfstandig georganiseerd in
Amsterdam.
De cursus is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet
vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar, van eind
augustus 2019 tot eind april 2021.
Per jaar worden er op de dinsdagochtend
gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd
(locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam).
Per jaar bedragen de kosten € 235,00 (gespreide
betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet
de gehele cursus maar slechts een aantal uit het
aanbod van 12 vakken te volgen. Meer informatie
en aanmelding kan bij de secretaris: Pieter Licht,
T:. 06 83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com of
via de website: www.tvg-amsterdam.nl
Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden.
Kerk In Actie/Taizé Youth Conference
(verkorte versie. Het hele verslag vindt u op de
website www.PGLandsmeer.nl)
Nadat mijn man (Albertjan Rijswijk) en ik in Het
Kruispunt getrouwd zijn, ben ik de Facebook-pagina gaan volgen. Gelukkig, want hier zag ik de oproep van Kerk in Actie om mee te gaan naar de
Taizé-conferentie in Beirut–Libanon. De eerste
Taizé Conferentie in het Midden Oosten in samenwerking met de Middle Eastern Church Counsil.
Taizé is een kloostercommune waar jaarlijks duizenden jongeren samenkomen om, samen met de
broeders, verdieping in het geloof te krijgen.
Naast de conferentie hebben wij ook enkele projecten van Kerk in Actie bezocht. Kerk in Actie
heeft dit initiatief ondernomen om de connectie
tussen de westelijke- en oostelijke christenen te
versterken. Ik ben dan ook vanuit mijn gemeente
(Almere Stadspoort) uitgezonden.
Graag wil ik ook jullie meenemen in mijn ervaringen aldaar. Dit doe ik door middel van de tool van
Kerk-in-Actie waarmee ze dergelijke reizen voorbereiden en naderhand verwerken. Het beschrijft
de reis die ik, samen met 15 andere jongeren, heb
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gemaakt door middel van een vierluik aan ontmoetingen:
1. Ontmoeting met de Ander, 2. -met de Samenleving, 3. -met spiritualiteit,4. -met jezelf.
Ontmoetingen met de ander zijn er in overvloed
op zo’n reis. Op het event alleen waren 1600 jongeren van 44 nationaliteiten die allemaal samen
kwamen om het geloof te belijden en te verdiepen. De ontmoetingen met christenen uit oorlogsgebieden en die bedreigd worden vanwege hun
christen-zijn (denk aan Irak, Iran en Palestina), hebben op mij een diepe indruk gemaakt.
Ook de ontmoeting met Ousammah,
Seminariestudent,
heeft grote indruk gemaakt. Hij heeft, door
de oorlog, besloten
om zijn volledige leven
te wijden aan de kerk
en aan het weeshuis
waar hij zich aan verbonden heeft. Hij ziet
het als zijn roeping om
voor die kinderen de
vader te zijn die zij verloren hebben. Om die
reden heeft hij dan ook
besloten om niet te
trouwen.
We hebben vluchtelingenscholen bezocht. Kinderen mogen niet deelnemen aan het Libanese
onderwijs. De Presbyteriaanse- en Baptisten gemeentes willen hier verandering in aanbrengen.
In de ochtenden waren alle 1600 deelnemers verdeeld over 11 centra door Beirut heen voor Bijbelstudie. Het centrale thema was de Ceder-boom.
Dit is het symbool van Libanon en wordt ook beschreven in de Bijbel Tijdens de studies was de leidraad Psalm 92 vers 13. De boodschap was om als
jongeren onze wortels te verdiepen in het geloof,
de kracht van de stam in gebed en gemeente te
sterken en ons uit te strekken naar de wereld om
ons heen. Uit te strekken zoals de takken van de
Cederboom die wijd uitgroeien.
Sandra Rijswijk

Kerkrentmeesters
Beste mensen,
In deze tijd van steeds maar stijgende prijzen,
ontkomen wij daar bij het CvK ook niet aan.
In dit geval heeft de abonnementsprijs van de
Wegwijzer hier ook mee te maken.
U heeft intussen allemaal kunnen zien hoe mooi
ons blad is geworden en weer een geheel
eigentijdse uitstraling heeft gekregen.
Los daarvan is het na jaren van een gelijkblijvende
abonnementsprijs noodzakelijk gebleken deze te
verhogen, zodat het weer kostendekkend zal zijn.
De verhoging bedraagt € 2,50, de abonnementsprijs zal dus €12,50 worden i.p.v. €10,00.
Hierbij zal geen verschil gemaakt worden tussen
een papieren of digitale versie.
Mocht u een betaalprobleem hebben, dan zult u
áltijd een beroep kunnen doen op de diaconie.
Verder zullen er géén exemplaren meer verstuurd
worden aan niet betalende abonnees.
Wij kunnen dit in deze tijd van steeds maar
stijgende prijzen helaas niet continueren en
hopen op uw begrip.
Netty Lebbing (secretaris CvK)

De eerste struik
Eerste paasdag is in het kader van Groene kerk het
eerste Vlinderstruik(je) geplant door de kinderen,
Flora Doeven en Aad Bakker.
De vlinderstruik heet niet voor niets vlinderstruik.
Voor bijen en vlinders is de Buddleja een echte
lekkernij. En zij zorgen op hun beurt weer voor
meer biodiversiteit in de tuin.
Fijn voor hen, maar ook voor ons!
De eerste stap op weg naar een mooie en
duurzame kerktuin.

Al enige tijd heeft u een bord in de hal zien staan
om u aan te melden voor de diverse vrijgekomen
functies. Ook voor de huishoudelijke dienst zoeken wij voor het nieuwe seizoen versterking.
Slechts twee uurtjes in de vier weken, om uw kerkgebouw schoon en fris te houden, dat moet toch
te doen zijn. De mensen die nu helpen kunnen
niet nog meer belast worden.
In onze kerkzaal staan 140 stoelen (het podium
niet meegeteld). Zondags zijn deze niet allemaal
in gebruik. De voorganger kijkt tegen een breed
middenpad aan én veel lege stoelen.
Om de kerkzaal wat ‘voller’ te laten lijken heeft het
College (samen met de Kerkenraad) besloten om
het middenpad wat smaller te maken en van de
zijkant een stoel weg te halen. Deze wordt tegen
de zijmuur geplaatst.
Even wennen. Ontdek je plekje.
Cor Knibbe (beheerder)

Afgelopen kerkenraadsvergadering is de jaarrekening van de kerk (CvK) goedgekeurd.
De collecte opbrengst en de vrijwillige bijdragen
lopen terug. Het CvK is bezig een financieel
5 jarenplan op te stellen zodat we een goede
beslissing over de toekomst kunnen nemen.
De jaarrekening ligt ter inzage bij de
penningmeester (Hans Klaasen) en staat al op de
website. De kerkenraad heeft de penningmeesters
bedankt voor al hun werk.
Teun van Zanten
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Collecten
Datum

Ten bate van diaconaal project

Opbrengst diaconale collecte

31-03
07-04
14-04
21-04
28-04
05-05
12-05

Noodhulp Mozambique
Rwanda
JOP
Paascollecte
Nadirkonyen
Noodhulp Syrië
JOP

€
€
€
€
€
€
€

378,75 (aangevuld tot
170,97 (aangevuld tot
116,10 (aangevuld tot
277,63 (aangevuld tot
151,97 (aangevuld tot
108,70 (aangevuld tot
78,50 (aangevuld tot

€1.000,-)
€ 200,-)
€ 200,-)
€ 300,-)
€ 1.000,-)
€ 1.000,-)
€ 200,-)

Hartelijk dank
voor uw gift

Diaconie

9 juni: Pinksterzending
Bijbelverspreiding op Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de
White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep
behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun
identiteit als minderheid, is het van groot belang
dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.

Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu
aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt
u onder meer mogelijk dat ook de rest van het
Oude Testament vertaald wordt.

Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi, ook een Bijbelvertaling.
Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met
elkaar de Bijbel vanuit het Chinees.

23 juni: Werelddiaconaat,
Vergeten vluchtelingen in Nigeria. Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we
in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we
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16 juni: Oecumenische dienst
Deze collecte is een keuze van het Oecumenisch
beraad.

niet vaak (meer) horen in de media. In NoordoostNigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en
landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en
getraumatiseerd.
Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt
mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast
moslims en christenen om samen te werken aan
de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen,
bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun
verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen
aan een betere toekomst.

is om op vakantie te gaan. Hetvakantiebureau.nl
van PSDV organiseert vakanties, waarin de ontmoeting en de gezelligheid centraal en waarin zo
nodig zorg en begeleiding wordt verleend.
Een ieder die zich thuis voelt in de sfeer, waarin de
vakanties worden gehouden, is welkom. Dit geldt
voor u als vakantiegast of voor u als vrijwilliger! De
vakanties zijn mogelijk door de inzet van ruim
1.500 vrijwillige medewerkers. Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van het samenwerkingsverband: Groepshotels.com Hierin werken samen De
Werelt in Lunteren, F.D. Roosevelthuis in Doorn,
Dennenheul in Ermelo, De Heerenhof in Mechelen
(L) en IJsselvliedt in Wezep.

30 juni: Rooseveldhuis
Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk
(PSDV). PSDV wil er vanuit de christelijke visie aan
bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten
voelen. Daarom bieden wij in samenwerking met
en steun van de Protestantse Kerk vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door
ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend

DAGTOCHT 18 JUNI 2019,
let op: gewijzigde vertrektijd
U kunt zich nog opgeven voor deze dagtocht tot
12 juni a.s. Kosten per persoon zijn € 35,00.
Aanwezig zijn bij Het Kruispunt om 08.45 uur,
thuiskomst 18.00 uur. Meer hierover op het bord
in de hal.
De diaconie heeft er zin in, u ook?
De diaconie
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Jeugd
Binnenkort is het Hemelvaart en Pinksteren. Maar
wat betekenen deze dagen nou precies en wat
vieren wij? Wij hebben het voor je opgezocht! Lees
het maar goed, dan kun je het straks aan iedereen
uitleggen!

HEMELVAART
Veertig dagen na Pasen is het hemelvaartsdag, de
dag waarop Jezus vertrekt naar de hemel. Voordat
Hij terugkeert naar boven, geeft hij Zijn volgelingen een opdracht: ‘Vertel iedereen dat ik stierf en
weer ben opgestaan. Vertel dat er hoop is, dat
mensen en God weer samen verder kunnen leven.’
En dan gaat Jezus terug naar de hemel. Een wolk
onttrekt Hem aan het zicht. Terwijl zijn vrienden
nog vol verbazing omhoog kijken, vertellen engelen dat Jezus ooit terug zal keren, op dezelfde manier als waarop Hij vertrok.
Daarom is Hemelvaartsdag meer dan een afscheid: het is ook een feest van hoop. Christenen
geloven dat er een dag komt waarop Jezus terugkeert. In dit artikel lees je meer over de betekenis
van Hemelvaart en waarom het voor sommige
christenen zelfs de belangrijkste feestdag is.
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PINKSTEREN
Tien dagen nadat Jezus is vertrokken, gebeurt er
weer iets bijzonders: de Geest van God komt op
aarde. Het is Pinksteren! De vrienden van Jezus raken in vuur en vlam, sommigen zelfs letterlijk.
Ze vertellen iedereen die het maar horen wil dat
God niet boos is, maar van mensen houdt. Alle
mensen die luisteren, horen de boodschap in hun
eigen taal. De Heilige Geest helpt gelovigen om de
‘Grote Opdracht’ van Jezus uit te voeren. Daarom
wordt Pinksteren ook wel de geboorte van de kerk
genoemd. Gefeliciteerd!
Als je op de achterkant van deze Wegwijzer kijkt
zie je een kleurplaat. Hierop zie je de mensen die
in ‘Vuur en Vlam’ staan. Wij vinden ze alleen nog
wat witjes. Kan jij ze een mooi kleurtje geven?

Afscheid kinderen Kindernevendienst
30 juni is er een kinderdienst. Er nemen in deze
dienst 4 kinderen afscheid van de kindernevendienst en gaan een nieuwe fase tegemoet op de
middelbare school.
Zij bereiden samen met Herrianne en de leiding
van de kindernevendienst deze dienst voor. Het
wordt leuk, feestelijk, gezellig en mooi! Zijn jullie
er ook bij?
Groetjes, namens Sara, Ines, Eddie en Jelle

-

Wilma, Saskia en Karin al meer dan 20 jaar
(!!) bij de kindernevendienst zitten?
Eric heel veel liedjes kan op zijn gitaar?

Save the date!
Het duurt nog even, maar op 15 september is er
weer startzondag. Het thema voor deze feestelijke
zondag wordt: ‘Een goed verhaal’. Het belooft
weer een mooie zondag te worden met activiteiten voor jong en oud. Zet je de datum alvast in de
agenda, want dit wil jij, je moeder, je vader, je opa,
oma en buurman zeker niet missen!
Wist je dat…….
- Er elke zondag crèche is voor de allerkleinsten, zodat papa en mama rustig in
de dienst kunnen zitten?
- Er elke twee weken nog steeds OK12+ is,
tot aan de zomervakantie?
- Aan het eind van het seizoen altijd feestelijk afgesloten wordt door de zoldergroep?
- En ook door OK12+?
- Dat de leiding daar ook altijd heel veel zin
in heeft omdat ze dan stiekem ook mogen zwemmen en spelletjes mogen
doen?
- Sara, Jelle, Ines en Eddie dit jaar naar de
middelbare school gaan?
- Luuk, Bas, Tom en Joram dit jaar hopelijk
van de middelbare school af gaan? (We
duimen allemaal voor hun examen!)
- De penningmeester van de JEUGDraad al
87 jaar jong is, en nog steeds heel jong
van geest? (en we zijn nog steeds heeeel
blij met hem!)
- Walter met heel veel plezier dit jaar zowel
zoldergroep als OK12 doet, en voor volgend jaar nog meer toffe plannen heeft?
16

Vriendenboek
Ik heet: Lieneke Theodora Cornelia Sijmons
Mijn ouders zijn: Ed en Corrie
Adres: Dr. M.L. Kingstraat
Mijn verjaardag is op: 7 oktober
Ik ben nu: 11 jaar
Broertjes/zusjes: Eddie en Wilco,
Charlotte en Marjon
Hobby’s: paardrijden
Ik doe graag: teken, kleuren en knutselen
Mijn lievelingsdier: paard
Ik lees graag: Paardenboeken
Lievelingseten: shoarma en pizza
Ik hou niet van: pesten en witlof
Op televisie kijk ik graag: Goede tijden, slechte tijden en Utopia
Mijn school: Het Plankier in groep ‘Ganzen’ (groep 7)
Mijn lievelingsvak: rekenen
Mijn grootste droom: een eigen paard
Later word ik: bloemiste en een bekende paardenruiter
Het leukste van de kerk is: kindernevendienst
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Activiteiten agenda
Datum

Tijd

Activiteit

Locatie

Iedere donderdag
Iedere donderdag
Dinsdag 4 juni
Vrijdag 7 juni

14.00
17.30
9.30
10.00

Kinderkoor Joebilo
Koor The Sunflowers
Ouderlingenberaad
Koffie met noten

Het Kruispunt
Het Kruispunt
Petra Tasseron
Het Kruispunt

Dinsdag 11 juni

20.00

Jeugdraad

Dinsdag 18 juni
Donderdag 20 juni

8.45
18.00

Dagtocht Diaconie
Terugkoppeling
Groene Kerk
met maaltijd

Dinsdag 25 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni

19.30
20.00
20.00
10.30

Diaconie
Kerkrentmeesters
Werkgroep Eredienst
Oecumenisch Beraad

Hannie Trenning
Het Kruispunt
Het Kruispunt
Het Kruispunt

Dinsdag 2 juli

20.00

Kerkenraad

Het Kruispunt

Het Kruispunt

18

Kerkdiensten
Zondag 2 juni om 10.00 uur
Predikant:
Ds. Jan Robbers - Driebergen
Ouderling:
Saskia Mulder
Diaken:
Hans Sijmons
Organist:
Simon Plemp
Koster:
Aad Bakker
Kinderoppas en –nevendienst
Zondag 9 juni om 10.00 uur
Pinksteren – Dienst van Schrift en Tafel
Predikant:
Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling:
Teun van Zanten
Diaken:
Jannica Visscher
Organist:
Pieter-Jan Aartsen
Koster:
Ronald de Jongh
Zoldergroep, Kinderoppas en -nevendienst
Zondag 16 juni om 10.00 uur
Oecumenische Dienst
Predikant:
Ide van de Wijk
Ouderling:
Marianne de Vries
Diaken:
Joop de Jong
Organist:
Anje Rietberg
Koster:
Ine van Brenk
Kinderoppas en –nevendienst
Zondag 23 juni om 10.00 uur
Predikant:
Ds. Aart Mak
Ouderling:
Anneke Goede
Diaken:
Hannie Trenning
Organist:
Pieter-Jan Aartsen
Koster:
Arie de Vries
Kinderoppas en kindernevendienst
Zondag 30 juni om 10.00 uur
Predikant:
Ds. Herrianne Allewijn
Ouderling:
Aytin Goede
Diaken:
Jannica Visscher
Organist:
Anje Rietberg
Koster:
Ine van Brenk
Kinderoppas en kindernevendienst
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Pinksterkleurplaat
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