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 MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 
 

 

 

Kom, o Geest des Heren kom 

 

 

Op een oeroude melodie van rond 1200 schreef paus Innocentius III (1161-1216) of Stephen Langton 

(1165-1228) het lied “Kom,  o Geest des Heren kom”. (Lied 669 in ons Liedboek). 

 

 

Het is een lied dat op een melodie van de broeders van Taizé, het oecumenische klooster in Frankrijk, 

heel goed kan worden gezongen, het Veni Sancte Spiritus. Behalve de indrukwekkende melodie die me 

raakt, raakt ook de tekst me. Het is een tekst die verwoordt wat die bijzondere Geest is en doet. We 

moeten bedenken dat de taal van de12
de

 -eeuwse poëzie heel anders is dan die van onze tijd. De beelden 

en gedachten, maar ook de woorden vragen erom vaker te worden gelezen. 

 

 

Het is de Geest die voor Gods gezicht staat, in het hemels heiligdom. Wellicht daarom de reden om 

intens biddend te zingen, en zingend te bidden dat die zich ook in ons ondermaanse laat zien en doet 

gelden, want deze Geest hebben we hier zo nodig. Om de armen te troosten, gaven te schenken, licht in 

de harten te zijn. Een Geest van zachtheid te zijn, verkwikking zoet en mild. Een Geest van vrede in de 

strijd. Op die manier begrijp je hoe die intieme band van de Vader en de Zoon, en de wederzijdse band 

van de Zoon en de gemeente van geloofsleerlingen, (Johannes 14) zin en betekenis krijgt. 

 

 

Want de geheime gloed van deze Geest kan onze harten innemen, een Licht verspreiden dat onze 

duisternis doet wegsmelten, schoonspoelen en ons dor domein overvloeien…de verstarring verzachten, 

en verkilde harten koesteren. Dat kan alleen een Geest van heiligheid die is verbonden met het Hemels 

heiligdom zelf: 

we hebben in de Pinksterviering gebeden om de zeven gaven van de Heilige Geest en ik noem ze graag 

nog een keer, zodat we ze voor ogen kunnen houden:  

Wijsheid, bijvoorbeeld om dankbaar te zijn voor de vrije wil, 

Inzicht, bijvoorbeeld om in te zien dat ieder het recht heeft om eigen fouten te maken, 

Raad,  bijvoorbeeld om ook anderen te kunnen helpen, 

Sterkte, bijvoorbeeld om op de been te blijven, 

Kennis, bijvoorbeeld om te weten waar het kwaad begint, 

Eerbied, bijvoorbeeld om onze medemensen te respecteren, 

Geloof, bijvoorbeeld om oprecht Christen te blijven. 

 

 

 

 

 
Bert Griffioen.  
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DIENSTEN        PELGRIMSKERK 
 

 

 Zondag 16 jun 10.00 uur Ds. J. van de Putte (Noordgouwe). 

 Collecten 1.Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 23 jun 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen. 

  Collecten 1.Werelddiaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 30 jun 10.00 uur Ds. G. van der Meeberg (Nieuw-Vennep). 

  Collecten 1.Diaconie. 2. Kerk. 

 

 De Meerwende 10.30 uur Ds. B.J. Griffioen Dienst van Schrift & Tafel 

 

 Zondag 07 jul 10.00 uur Ds. M. van Leerdam (Amsterdam-Osdorp). 

  Collecten 1. Binnenlands Diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 14 jul 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen Dienst van Schrift & Tafel. 

  Collecten 1.Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Autorijdiensten: 

 Zondag 16 jun Dhr. B Rechtuyt 659 5529. 

 Zondag 23 jun Dhr. A. Kamer 659 4826. 

 Zondag 30 jun Dhr. C.D. Braam 659 6190. 

 Zondag 7 jul Dhr. H. Buurma 659 3218. 

 Zondag 14 jul Dhr. G. Hoogeboom 659 5322. 

 Zondag 21 jul Dhr. G. Klaasse Bos 023 5551 782. 

 

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 23 juni lezen we een gedeelte van de 

Profeet Jona. Dit keer is het thema bepaald door de 

kinderen die dit weekend op kamp zijn, en het 

graag in de viering willen hebben over de grote vis. 

Zaterdag en zondag zal die vis waarin de profeet 

zich bevindt zeker een rol gaan spelen. Een altijd 

weer prachtig en inspirerend gedeelte is het, dat een 

van de vaste lezingen is die we in de 

Paasnachtwake horen. Het brengt ons te binnen en 

leert ons hoe mensen gered worden, ook ondanks 

een behoorlijk onwillige medewerker van God. 

Deze Jona lijkt wel eerder een tegenwerker te zijn. 

Maar de mensen van de goddeloze stad Ninevé 

bekeren zich echt. En God bekeert zich! Nu Jona 

nog… 

Zondag 14 juli zal een dienst zijn van Schrift en 

Tafel waarin, als altijd, Woord en Sacrament elkaar 

zullen versterken en aanvullen. Die twee, de dienst 

van het Woord en de dienst van de Tafel zijn als 

twee brandpunten in een ellips, centrale punten van 

een volledig gedenken van wie de Gezalfde voor 

ons is en zal zijn. 

Voor de voorganger altijd een uitdaging om te 

zoeken naar de verbindingslijnen van het gelezen en 

bepreekte woord uit Tenach (Oude Testament) en 

Evangelie en het delen van het gebroken brood en 

de geschonken wijn. Het tafelgebed is grofweg 

altijd verdeeld in drie delen, waarbij het eerste gaat 

tot God als de Vader, het tweede tot de Zoon, het 

derde tot de heilige Geest en de gemeente. Die 

gemeente, wij dus hier bijeen maken er deel van uit. 

Echt een mooie uitdaging om het Avondmaal goed 

met elkaar verbindend te vieren. Een maaltijd met 

het oog op de toekomst van Vrede voor allen. 

Bert Griffioen. 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 2104 Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman Edisonstraat, revalidatie Jacob kliniek, H‟lem 

 2804 Dhr. P.G. Roos  Sperwerstraat, revalidatie Meerwende. 

 0505 Mw. M.A. Saarloos- van Marsbergen Sloterweg 267. 

 1205 Mw. W.M. van der Meij-Slootweg Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 330. 

 1905 Mw. T. Boersma Keizersweg 71. 

 2605 Mw. E. van Beem-den Ouden Boylestraat 11. 

 3005 Fam. Westdorp-Dees Amstelveen. 

 0206 Mw. W. Streefkerk-Alink Geraniumlaan 45. 
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BEDANKT 

Wat een geweldig feest!

Lieve mensen uit Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, 

Aalsmeer en elders, wat ben ik verwend op m‟n 

jubileum met uw felicitaties, prachtige kaarten en 

gulle giften. Ben er helemaal van onder de indruk en 

u/jou ontzettend dankbaar. 

Dat je zo mag ervaren hoe je gewaardeerd en 

gedragen wordt door zo veel mensen. Het is mij 

onmogelijk ieder daarvoor persoonlijk te bedanken. 

Daarom langs deze weg. Hoop nog lang u van dienst 

te kunnen zijn en samen met u te werken in en voor 

de Kerk van Jezus Christus. Samen zijn we Kerk en 

staan we sterk. 

Met heel veel hartelijke dank en groet, 

Pastor Loek Seeboldt orde Carmelieten. 

 

 

Blij verrast was ik dat Ien Moens op Eerste Paasdag mij het bloemetje van de kerk kwam brengen. Heel hartelijk 

dank hiervoor. Hartelijke groeten, Elly Koetsier. 

 

Lieve mensen, wat een verrassing dat ik bloemen van 

de kerk heb mogen ontvangen, toen ik ziek thuis zat 

met een gebroken voet. Ik heb het zeer gewaardeerd, 

dat er op die manier aandacht aan besteed werd. 

Inmiddels ben ik, na 6 weken gips, volop bezig met 

revalideren en kan ik gelukkig elke dag zeggen, dat 

het weer ietsje beter gaat, dan de dag er voor. 

Lieve groeten van Willeke Verhoef-van Wijk. 

 

Na op 8 maart betrokken te zijn geraakt bij een 

ernstig auto ongeluk, veroorzaakt door een niet 

oplettende achteruit rijdende chauffeur, werd ik 

opgenomen in het VU ziekenhuis waar ik zeven 

weken op de trauma-afdeling werd verpleegd en de 

nodige operaties moest ondergaan, mocht ik het 

ziekenhuis verlaten om verder te revalideren in 

zorgcentrum De Meerwende. Daar de genezing 

spoedig verloopt mocht ik 29 mei naar huis, om 

verder van de verwondingen te genezen. Verder wil 

ik u bedanken voor de mooie bloemen die ik mocht 

ontvangen. Vriendelijke groet, Piet Roos.

 

Ik was blij verrast door de bloemen en bezoekjes die 

ik mocht ontvangen vanwege de 2 gebroken polsen. 

Nu is het een kwestie van therapie en oefenen om 

langzamerhand weer de draad op te kunnen pakken. 

Dus allemaal hartelijk bedankt. Jaerda van Saarloos. 

 

IN MEMORIAM CORNELIS JOHANNES STREEFKERK 

Zondag 19 mei overleed Kees Streefkerk. 

Kees werd in Indië geboren maar het gezin verhuisde eind jaren dertig naar Nederland. Kees was een zorgzame en 

lieve man, die samen met zijn vrouw voor de kinderen en kleinkinderen een belangrijke rol speelden. Zij verliezen 

met zijn heengaan een fantastische opa en betrokken vader. Kees en Wil waren bijna 62 jaar getrouwd, maar hun 

verkering in verbondenheid was er al wel zo‟n tien jaar langer.  

Vrijdag 24 mei namen we afscheid van hem in deze kerk. Als gemeente rond de Pelgrimskerk zijn we Kees veel 

dank verschuldigd voor onder andere zijn hulp bij zaken als het maken en verspreiden van de Meerkontakt en 

praktische zorgtaken rond de gebouwen.  

We missen in hem een hartelijk en loyaal gemeentelid en we wensen zijn vrouw Wil, de kinderen Ivonne en Marco, 

hun partners en kinderen, en ook familie en vrienden dat de gedachtenis van Kees hen troost zal geven en de 

barmhartige God met ons allen is aan beide zijden van dit bestaan. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN: 

 2004 Mw. J.G. van den Oord-Verrips Kamerlingh Onneslaan 131. 

 2504 Mw. G. Voorham-Weijland Wernerstraat 6. 

 2304 Dhr. J. Hirdes Franklinstraat 9.

 

NIEUW INGEKOMEN: 

  Dhr. O.G. Bout Ampèrestraat 12. 

 

UITGESCHREVEN: 

 2104 Dhr. F.J.W. Richter Onbekend. 

 

VERTROKKEN: 

 3004 Dhr. S. Wiebes Haarlem. 
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KERKENRAAD 

Verandering in de registratie van kerkelijke leden 

 

Steeds vaker ontdekken we de gevolgen van de invoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

Ook voor onze ledenadministratie heeft deze verordening nu gevolgen, die door de 

landelijke kerk worden aanbevolen en geregisseerd. 

 

Binnen de PKN kennen we verschillende typen leden, zoals: lidmaten (mensen die belijdenis hebben gedaan), 

doopleden (kinderen van lidmaten, die wél zijn gedoopt, maar nooit belijdenis hebben gedaan) en ook….niet-

gedoopten (kinderen van doopleden, die automatisch als niet-gedoopte in de gemeentelijke basisadministratie 

worden opgenomen en ook zo aan ons doorgegeven). 

Zelf zijn deze leden misschien alleen als kind of zelfs nooit in de kerk geweest. Soms weten zij zélf ook niet dat zij 

in ons ledenbestand zijn opgenomen. Deze vorm van registreren gebeurt al sinds mensenheugenis via de burgerlijke 

stand en die gegevens worden doorgegeven. Het gaat hier landelijk om ruim 100.000 niet-gedoopten, waarvan circa 

80.000 vanaf 18 jaar. Van een naaste 

Van tijd tot tijd komt het voor dat iemand (soms op hoge leeftijd of door overlijden) wordt geconfronteerd met het 

lidmaatschap van de PKN, zonder hiervoor zelf ooit toestemming te hebben gegeven. En dát is nu juist in de AVG 

verboden voor volwassenen (vanaf 18 jaar)! 

Vanaf 1 juni 2019 worden zij vanaf hun 18
e
 levensjaar daarom geregistreerd als “mee-geregistreerde” in het 

samenlevingsverband waartoe zij behoren (meestal het gezin). 

Maar, als zij het samenlevingsverband waartoe zij behoren verlaten (kinderen vanaf 18 jaar die het ouderlijk huis 

verlaten) of als het samenlevingsverband eindigt (door echtscheiding of overlijden), dan vervalt ook de grond voor 

registratie in onze ledenadministratie. 

Om te voorkomen dat deze groep zonder enige kennisgeving wegvalt uit onze ledenadministratie heeft de 

Kerkenraad het volgende besloten: 

In geval van “uiteen vallen van het samenlevingsverband”, waartoe de mee-geregistreerde behoort/behoorde,  

ontvangt deze van onze gemeente een brief met de vraag of zij/hij geregistreerd wil blijven in onze gemeente, maar 

dan als vriend van onze gemeente. Als betrokkene hierop (ook na herinnering) niet reageert, wordt aangenomen dat 

zij/hij dit graag wil en hiervan in kennis gesteld. 

Als een 18 jarige uit huis gaat, ontvangt zij/hij een vergelijkbare brief. Ook hierin wordt uitdrukkelijk gevraagd te 

reageren of men wél geregistreerd wil blijven als vriend van onze gemeente. Als de ontvanger (ook na herinnering) 

niet reageert, wordt aangenomen dat zij/hij hierop géén prijs stelt, uitgeschreven en hiervan in kennis gesteld. 

De logica achter dit verschil in aanpak is dat met name veel jongeren op dergelijke verzoeken niét reageren, ook 

wanneer zij niet langer prijs stellen op registratie als vriend van onze gemeente, terwijl ouderen bij het “uiteen 

vallen van het samenlevingsverband” juist wél geneigd zijn te overwegen of men niét langer of juist wél 

geregistreerd wil blijven. 

Omdat deze wijzigingen onlangs door de PKN zijn doorgevoerd, geven wij in de komende maanden hieraan 

gevolg. Dit betekent dat in het najaar alle, inmiddels 18 jarige mee-geregistreerden, de brief kunnen verwachten. 

Uw Kerkenraad. 

 

UIT DE KERKENRAAD VAN MAANDAG 20 MEI 2019. 

Rouleren zittingstermijn  

Diakenen: Sommige diakenen zijn al langer in hun ambt dan volgens de kerkorde behoort. Om het werk niet te 

ontregelen zullen zij hun werk nog een half jaar voortzetten en dan "om beurten" vijf maanden "ambteloos" zijn. 

Dit houdt in dat zij in deze periode geen dienst zullen doen bij de viering van het Avondmaal. U zult daar in de 

praktijk weinig van merken, maar we zijn hen natuurlijk wel dankbaar dat zij hun ambt daarna weer oppakken. 

 

Kerkenraaddag 2019: 

In het najaar wordt weer een Kerkenraaddag gehouden: ditmaal waarschijnlijk over bezinning en het opstellen van 

een beleidsplan. 

 

Jaarrekening 2018 & begroting 2020: 

In juli 2019 wordt de jaarrekening 2018 besproken en daarna zal ook de begroting voor 2020 worden opgesteld. De 

datum van de gemeenteavond (in het najaar) waarop beide stukken worden gepresenteerd, delen we u tijdig mee. 

De Kerkenraad. 
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“ACTIE KERKBALANS” afgerond. En…..NU? 

Begin januari kreeg u allen de jaarlijkse brief in de bus met het verzoek een bijdrage toe 

te zeggen aan onze eigen kerkgemeente.  

Wij beschouwen deze actie nu als afgerond en kunnen u meedelen dat de toegezegde 

bijdragen ongeveer gelijk zijn aan die van vorig jaar. Een prachtig resultaat voor een 

“krimpende” gemeente! 

 

Wij willen u daarvoor ook héél hartelijk bedanken. 

Natuurlijk proberen we de door u toegezegde 

bijdragen zo goed mogelijk te besteden aan zaken die 

noodzakelijk zijn (gas, elektriciteit, water, onderhoud 

en ga zo maar door), maar daarnaast ook aan zaken 

die goed zijn voor ons gezamenlijk 

“gemeentegevoel” (wekelijkse kerkdiensten, vorming 

& toerusting, koren en andere muzikale bijdragen). 

Maar het voorjaar verstrijkt en dus is een andere brief 

van onze gemeente in uw brievenbus gevallen. Een 

brief waarin u wordt gevraagd een jaarlijkse bijdrage 

te geven voor het bedrag dat wij als plaatselijke 

gemeente voor elk lid moeten afdragen aan de PKN. 

Dat is de “Solidariteitscollecte”. 

WAT HOUDT DAT DAN IN? 

De landelijke kerk ondersteunt gemeenten, maar ook 

projecten die zonder financiële ondersteuning helaas 

niet mogelijk zijn. Soms zijn dat gemeenten in 

financiële problemen, soms ook zijn er plaatselijke 

initiatieven die zonder extra geld vanuit de landelijke 

kerk onmogelijk kunnen worden uitgevoerd. 

Daarvoor draagt iedere gemeente jaarlijks een vast 

bedrag per lid af aan de landelijke kerk. En wij 

vragen dus van u of u die bijdrage wilt betalen. En als 

u iets meer geeft, dan is dat extra geld voor onze 

gemeente. Zo kunnen wij weer extra dingen doen. 

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen aan het 

werk….van onze kerk. Namens Kerkenraad en CvK, 

Harm Jonker. 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Een prachtig orgel…vraagt naast regelmatig onderhoud soms ook reparatie. 

 

We hebben een geweldig mooi orgel. Menigeen die onze kerk bezoekt is daarvan onder de 

indruk. Een “erfenis” uit vervlogen tijden. Bij de herinrichting van ons gebouw is dat orgel 

gerestaureerd en aangepast aan de huidige kerkruimte. En dát is ook waarom het niet alleen 

heel mooi “oogt”, maar vooral ook geweldig mooi klinkt. 

Onze organisten bespelen het orgel met plezier en zijn er trots op dit te mogen of kunnen 

doen. 

 

Maar zo‟n orgel vereist ook jaarlijks voldoende onderhoud om mooi te blijven klinken. Dat 

hebben we geregeld via de firma Pels & van Leeuwen, die jaarlijks het orgel stemt en 

controleert op gebreken. 

 

Onlangs heeft een van onze organisten (Jan Bonke) samen met Nico van Driel ontdekt dat de orgelpijpen C, Cis, D 

en Dis van het pedaalregister 8‟ ernstige slijtage vertonen. De voetstukken daarvan zijn doorgezakt en reparatie is 

écht dringend nodig. Binnenkort zal de monteur deze pijpen dus komen ophalen en in de werkplaats repareren. En 

om de kosten te beperkten, hebben we besloten enkele pijpen die nog “in onze opslag” staan maar niet meer 

gebruikt worden, bij Pels & van Leeuwen in te ruilen. 

Als u dus binnenkort naar boven kijkt en zich afvraagt: “mist het orgel een paar tanden?”, dan klopt dat; het orgel is 

aan het “ wisselen”. College van Kerkrentmeesters. 

 

VOORTGANG WERKGROEP “PELGRIMSKERK 2025” 

Het is al weer een poosje geleden dat u iets hoorde van de werkgroep Pelgrimskerk 2025. Als je niet beter wist, zou 

je kunnen denken dan er daarom niets gebeurt op het gebied van planvorming voor de “huisvesting van de 

toekomst” voor onze gemeente. 

Het tegendeel is waar en daarom informeren we u over belangrijke stappen die de werkgroep en de Kerkenraad 

hebben gezet om zorgvuldig tot voorstellen te komen. 

De werkgroep is vanaf november 2018 aan de slag gegaan. Eerst met het verzamelen van informatie en het zich 

oriënteren op de opdracht en het tijdpad. 

 

Zodra de werkgroep dat helder voor ogen had, zijn twee adviseurs vanuit “Kerkelijk Waardebeheer” gevraagd om 

advies te geven over de aanpak en het voorgenomen tijdpad. Daaruit bleek dat de werkgroep sneller wilde dan de 

deskundigen raadzaam oordeelden. 

Eerst zijn uitgangspunten geformuleerd die in de Kerkenraad zijn geformaliseerd en de taak van de werkgroep meer 

“richting” geven. Ook zijn alternatieven op een rij gezet en geanalyseerd. Hieruit volgde een shortlist van nader te 
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onderzoeken opties. Dat ging langs drie hoofdlijnen. Die opties zijn vervolgens aan de Kerkenraad voorgelegd, 

besproken en daar vastgesteld. En toen was het intussen wel al weer maart 2019! 

De adviseurs is daarop gevraagd een rapport op te stellen over de meest denkbare optie(s). Dit houdt in dat zij ons 

gebouwencomplex nog een keer heel goed (bouwkundig, esthetisch, planologisch e.d.) bekijken en ook 

onderzoeken welke exploitatiemogelijkheden en/of aanpassingsmogelijkheden het gebouwencomplex heeft. Dat 

kan zijn voor onze eigen gemeente (hoewel de Kerkenraad al eerder vaststelde te voorzien dat het huidige complex 

voor onze gemeente in de toekomst nauwelijks te exploiteren is), maar ook voor een andere partij of een 

combinatie van beide. Dat onderzoek vindt momenteel plaats en beide heren voorzien dat zij voor eind juni een 

rapportage kunnen uitbrengen. Die hoopt de rapportage nog voor de zomervakanties te kunnen bespreken en tot 

eigen conclusies te komen. 

Als dit tot tevredenheid en instemming lukt…….gaat de Werkgroep ervan uit de Kerkenraad medio september een 

rapport/advies te kunnen aanbieden. Daarbij wordt nu al voorgenomen om (voordat de Kerkenraad hierin enig 

besluit neemt) u allen tijdens een gemeenteavond (hopelijk dus in september) te informeren en in de gelegenheid te 

stellen uw mening hierover te geven. En tot dat moment? Wachten we natuurlijk allemaal in spanning op de inhoud 

van de adviezen. Namens de werkgroep “Pelgrimskerk 2025”, Harm Jonker. 

 

PAPIER HIER………….. 

Met deze oproep maakten wij u er eerder op attent 

dat we nog steeds papier inzamelen om extra 

inkomsten te krijgen voor onze kerkgemeenschap. 

Om iedereen nóg meer ter wille te zijn en de 

mogelijkheid om papier in te leveren dichterbij te 

brengen, staat tegenwoordig een (blauwe) 

papiercontainer achter de kerk bij het fietsenhok. 

Deze container vervangt de grote stalen container 

bij de firma BBH. Vanaf nu kunt u hier uw oud 

papier brengen: heel eenvoudig, midden in het dorp 

en achterom bij de Pelgrimskerk! Als u het paadje 

oploopt naar de fietsenstalling, ziet u de blauwe 

container staan. En die plaats is voor iedereen 

eenvoudig en…..altijd te bereiken. We rekenen er 

dus (een beetje) op dat u vanaf nu extra uw best doet 

om oud papier te bewaren en in die container te 

doen. De papiercontainer waar u al járenlang uw 

oude papier kon brengen stond bij de firma BBH 

aan de Akerdijk. Deze stond achteraan op het terrein 

en was, met name voor ouderen, lastig te bereiken. 

Bovendien is de fa. BBH niet ‟s avonds en in het 

weekend open en dus is het voor de werkenden 

onder ons lastig om papier in te leveren.  

 

En de firma BBH? Die danken wij zeer hartelijk 

voor de vele gastvrije jaren dat de papiercontainer 

op hun terrein mocht staan en zij ons zo lang ter 

wille te zijn (geweest). Harm Jonker.

 

PASTORAAT. 

Begin van het jaar heeft Caroline Houtsma (bezoeker 

wijk P) aangegeven dat zij door privé 

omstandigheden moest stoppen met het bezoekwerk; 

het spijt ons natuurlijk, maar respecteren haar 

beslissing. Wij willen haar heel hartelijk danken voor 

haar inzet en hopen dat het loslaten van deze taak rust 

en ontspanning zal brengen. Zij blijft zich wel 

inzetten in de bloemengroep en haar wijk wordt 

tijdelijk waargenomen door Juup Bosch. 

Ook Cathrien van der Vlies heeft de beslissing 

moeten nemen haar taak neer te leggen. Een 

moeilijke besluit na 10 jaar lang het wel en wee van 

de leden in wijk A gedeeld te hebben. We willen 

Cathrien ook hartelijk danken voor haar trouwe inzet 

en haar alle goeds toe wensen voor de toekomst. 

Lucie Gijzenberg neemt even waar tot er vervanging 

is gevonden voor wijk A. 

De invulling van het pastoraat in onze gemeente blijft 

een zorg, die onze aandacht vraagt. Het goede nieuws 

is dat afgelopen winter zeven mensen een training 

hebben gevolgd bij ds. Bert Griffioen en enkele 

gastdocenten. Het doel van de training was om 

mensen meer toe te rusten tot het voeren van 

pastorale gesprekken, zodat ds. Griffioen hen in kan 

schakelen op momenten van zijn afwezigheid of van 

grote drukte in het pastoraat. De training was 

bijzonder leerzaam en enthousiasmerend en heeft er 

toe geleid dat een paar mensen hebben toegezegd 

zich voor het pastoraat te willen inzetten. We moeten 

hier nog handen en voeten aan geven en hopen u voor 

het nieuwe seizoen een duidelijk invulling te kunnen 

presenteren. Namens het pastorale team, Lucie 

Gijzenberg. 

 

ZOMERTIJD IS WEER TIJD VOOR T(HEE) & T(HEMA) 

Een voorbereidingsgroep 

bestaande uit leden van de 

parochie en de gemeente rond de 

Pelgrimskerk wil ook deze 

zomer een drietal middagen 

organiseren waar we bij een 

kopje thee/koffie elkaar ontmoeten en in gesprek 

raken rond het thema. 

We beginnen om 14.30 uur en eindigen rond 16.00 

uur. Alle middagen vinden plaats in de 

Ontmoetingsruimte in Pelgrimskerk, Havikstraat 5. 

Het programma voor deze zomer is als volgt: 

Donderdag 20 juni: gastspreker is drs. Frans Herman 

Grobbe. Hij zal iets vertellen over het schilderen van 

ikonen. 
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Donderdag 18 juli: Inger Albers vertelt over het leven 

en werk van de dichteres M. Vasalis. 

Donderdag 16 augustus: onze gastspreekster is Ria 

Stolk, medeschrijfster van het boek "Geloven in de 

polder", waarin alle kerken van de Haarlemmermeer 

zijn beschreven. We hopen u te ontmoeten. 

Informatie: Lucie Gijzenberg, 023 555 1754. 

 

 

WERKGROEP KUNST IN DE KERK OPENT ZOMEREXPOSITIE 

Vanaf 5 juni hangt er in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk een prachtige expositie van 

bloemen en portretten. De schilderes van deze sfeervolle schilderijen is Elvira Florence 

Wielinga. Zij woont in Zwanenburg, is gepensioneerd arts, Boeddhiste en houdt zich intensief 

met de schilderkunst bezig. Niet alleen schildert ze zelf veel, maar begeleidt o.a. ook een 

groepje kunstschilders in het Dorpshuis in Badhoevedorp. 

Naast schilderen, aquarelleren en tekenen heeft zij een boek geschreven, de roman “Celestines Engelen”.  Deze 

kunstenares schept met haar aquarellen met bloemen en portretten in zachte tinten een verstillende zomerse sfeer.  

 

De Werkgroep Kunst in de Kerk waardeert het zeer dat wij tijdens deze zomermaanden de 

schilderijen van haar mogen exposeren. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen van deze 

schilderijen zullen genieten de komende tijd.  Namens de Werkgroep Kunst in de Kerk, Greet 

Boersma. 

 

 

 

DICHT(ER) BIJ DE ZIEL 

Kamerkoor Voci Vivaci neemt u 30 juni om 11.45 uur in de Pelgrimskerk graag mee naar 

de romantiek. Dit is een negentiende-eeuwse muziekstroming waarin zielenroerselen en 

een verlangen naar vroegere tijden centraal staan. 

We laten vier componisten na elkaar klinken die elk een heel eigen geluid van de 

Romantiek laten horen. Schubert beweegt zich tussen de Weense Klassieken en de 

Romantiek. 

 

Zijn Psalm 23 doet denken aan missen die in die tijd 

in kleine Oostenrijkse landelijke kerkjes te 

beluisteren vielen. 

Van Mendelssohn zingen we „Drei Motetten‟ die hij 

oorspronkelijk schreef voor Anglicaanse diensten, na 

zijn eerdere bezoeken aan Engeland. Mendelssohn 

grijpt in deze stukken terug op motetten van Bach. 

Ook van Brahms vertolken we een motet, „Warum ist 

das Licht gegeben dem Mühseligen?‟. Dit werk 

begint met een tekst van het Bijbelboek Job waarin 

hij wenst dat hij nooit geboren was. Brahms gebruikt 

technieken uit de vroege barok (zoals zeer strenge 

canons) in zijn speurtocht naar nieuwe 

compositietechnieken die naar Liszt en zelfs 

Schönberg vooruitwijzen. 

Tot slot Rheinberger die op zijn beurt weer zoekt 

naar een op het verleden gerichte romantische 

vormgeving. Het Abendlied componeerde hij vlak 

voor zijn 16
de

 verjaardag en verwijst naar de motet-

stijl uit de Renaissance. De prachtige klanken in dit 

motet zijn niet zozeer bedoeld om de nacht maar 

vooral de dood te bezweren. 

De componisten uit de Romantiek konden als geen 

ander het verlangen in klank omzetten, of het nu gaat 

om prachtige vergezichten over groene wouden, over 

sprookjestaferelen, de midzomernacht, of 

rivierlandschappen met kasteel Lorelei op een van de 

oevers van de Rijn. 

Laat u verrassen door dit utopische programma! Voci 

Vivaci is een enthousiast Haarlemmermeers 

kamerkoor dat o.l.v. Peter Ouwerkerk uitdagende 

koorprojecten aangaat. De pianobegeleiding wordt 

verzorgd door Jeroen Koopman. Esther van der Ploeg 

speelt op de hobo. 

Plaats: Pelgrimskerk, Havikstraat 5, 1171 DW. 

Entree: gratis, met waarderingscollecte na afloop. 

Dan is ook de mogelijkheid voor een gezellig drankje 

(op eigen kosten) en hapje (door koor verzorgd). 

Marleen Handgraaf. 
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA 

 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

  

11 jun  Werkgroep Kerkdiensten 20.00 uur. 

12 jun Consistorievergadering 09.30 uur. 

17 jun  Moderamen 19.30 uur. 

20 jun  Thee & Thema 14.30 uur. 

02 jul  College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

02 jul  Diaconie 20.00 uur. 

09 jul Kerkenraad 20.00 uur. 

 

 

 

BEREIKBAARHEID, BIJDRAGEN & GIFTEN: 

 
Predikant: ds. B.J. Griffioen. 

Havikstraat 3, 1171 DW, B‟dorp. 

Email: bertgriffioen@planet.nl 

Tel: 337 6412 of 06 1203 6990 
(woensdag: vrij). 

 

Coördinator pastoraat: 

Mw. L.W Gijzenberg-van de Weg 
Tel: 555 1754. 

Bezoekafspraken: 

Mw. A. de Korver-Blazer 

Tel: 659 5390. 
Email: annekedekorver@ziggo.nl 

Ook ziektemelding & opname. 

 

Scriba: 
Mw. A.R. Bentschap Knook-Knibbe 

P.a.: Dhr. A.J. Bosch tel: 659 3500. 

Van ‟t Hoffstraat 40, 1171 AR B”dorp. 

Email: juupbosch@online.nl 
 

Koster/beheerder: 

Mw. H. den Arend tel: 659 3133. 

Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp. 
Email: henrietdenarend@hotmail.com 

 

ROUWSUITE BADHOEVEDORP 

Het verlengstuik van uw huiskamer wanneer 
u daar het meest behoefte aan heeft. 

Info: Mw. H. den Arend 020 659 3133. 

WEBSITE: www.pelgrimskerk.org 

Kopij website naar: 

redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org 

 
Kanselmededelingen: 

Uiterlijk zaterdag 20.00 uur in  

brievenbus aan achterzijde kerk. 

 
Kerkelijk bureau (Karavanserai) 

Gesloten: juli en augustus. 

Bij: geboorte, huwelijk, verhuizing, 

vertrek, overlijden, attestatie. 
Tel.: 358 1521. 

Mw. K.G. van Weering-van Wielink 

Tel: 659 2246. 

Mw. E. de Best-Unk tel: 659 4834. 

 

Kerkelijk archief (juli en augustus dicht). 

Roerdompstraat 17a, 1171 HA B‟dorp  

Dhr. F. Goudappel: 020 659 4876 of 
Dhr. H. van der Staaij: 020 659 2883. 

 

MEERKONTAKT: 

Voor distributie, (bezorg)klachten, verhuis- 
en/of overlijdensberichten: 

Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. 

Plesmanlaan 36, 1171 EP B'dorp. 

Email: g.slingerland@quicknet.nl 
 

Kerkdienst gemist: 

http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.U

nVH3PnD-TM 

 
(Vrijwillige) bijdragen & giften: 

T.n.v. Protestantse Gemeente  

Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL16RABO0373715838. 
Info: mw. I. Gräeve-Koldewijn. 

Email: ejpgraeve@hetnet.nl 

 

Specifieke giften voor: 
Diaconie & Zending: 

T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Badhoevedorp-Lijnden, B‟dorp. 

Bank: NL55RABO0373736185. 
o.v.v. “Diaconie” of “Zending”. 

 

Noodfonds: 

T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Badhoevedorp-Lijnden, B‟dorp. 

Bank: NL55RABO0373736185. 

o.v.v. “noodfonds”. 

 
Bloemengroep: 

T.n.v. Bloemengroep Protestantse 

Gemeente, Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL69ABNA0464202906. 
WEBSITE: www.bloemengroep.nl 

 

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie). 

Aanleveren: woensdag 3 juli vóór 18.00 uur. 

"MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 12 juli in uw brievenbus. 
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