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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

 
 

 

 

MEDITATIE  
One Day … (Op een dag …) 

 

We leven in de Veertigdagentijd voor Pasen, een periode voor rust en bezinning. Er is veel dat mijn aan-

dacht vraagt: de stress van de laatste schoolexamens, een familieweekend dat natuurlijk slecht uitkomt, 

een tuin waar wat in mag gebeuren, en o ja, een kerkdienst die gemaakt moet worden … 

Speciaal voor deze periode heb ik een abonnement genomen op de nieuwsbrief van 40 Dagen Heilige 

Herrie, van (o.a.) Fred Omvlee (Elvis-kerkdiensten) en Corjan Matsinger (Heilige Herrie). 

 

Elke dag ontvang ik een link naar een korte overdenking bij een Bijbeltekst én een popnummer. Het le-

vert verrassende combinaties op. Want wat hebben de Bijbel en Billy Joel of Herman van Veen met el-

kaar te maken? Best veel, eigenlijk, zo laat dit project mij zien en horen. 

Een nummer wil ik graag met jullie delen. De Amerikaanse zanger Matisyahu (die kende ik ook niet vóór 

de nieuwsbrief) schreef het nummer ‘One Day’ in 2008. 

 

Een muzikaal collectief uit Israël, Koolulam genaamd, maakte in 2018 een bijzondere versie van dit lied 

en nodigde 3000 mensen, jong en oud, met en zonder keppel en hoofddoek, uit mee te komen zingen in 

Haifa. One Day werd gezongen in het Hebreeuws (Ivriet), Engels en Arabisch, én met een gebarentolk. 

Het werd een prachtig feestje en dat is in de clip ook duidelijk te zien. 

 
(Engels:) 

All my life I've been waiting for,  

I've been praying for 

for the people to say 

that we don't wanna fight no more,  

there'll be no more wars 

and our children will play. 

One day, one day, … 

(Nederlandse vertaling:)  

Mijn hele leven wacht ik op 

bid ik om 

mensen die zeggen 

dat we niet meer willen vechten 

dat er geen oorlog meer is, 

dat onze kinderen zullen spelen. 

Op een dag, op een dag, … 

 
Hoopvolle woorden, en wat hebben we die nodig. Ze geven ons richting wanneer het zo koud aanvoelt in ons leven. 

Dan wordt het tijd om naar dit lied te luisteren en het heel hard mee te zingen. Laten we hoop houden op de over-

winning van leven, van liefde, van vrede! 

 

Zoek op internet met de woorden One Dag / Koolulam / lyrics. 

Of via deze digitale link: קולולם | One Day - Matisyahu | 14.2.18 | | חיפה - YouTube. 

Of typ het internetadres: https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE&t=237s.  

 

 

 

Mirjam Vermeij.  

36
ste

 jaargang, nr. 02. 

24 maart 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE&t=237s
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DIENSTEN       PELGRIMS-

KERK 

 

 

 

 Zondag 26 mrt 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen (Castricum) 5
e
 zondag 40 dagentijd. 

  Collecten 1. Veertigdagenproject. 2. Kerk. 

 

Alle hierna volgende diensten vanaf dan in de kerkzaal. 

 

 Zondag 02 apr 10.00 uur Ds. E. Jansen. (Mijdrecht) 6
e
 zondag 40 dagentijd. 

    Palmzondag 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Donderdag 06 apr 19.30 uur Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen) Witte Donderdag 

    Dienst van Schrift & Tafel. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Vrijdag 07 apr 19.30 uur Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen) Goede Vrijdag. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zaterdag 08 apr 21.30 uur Ds. J.A. Verkerk. (Amstelveen) Paaswake. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 09 apr 10.00 uur Ds. M. Vermeij Pasen. 

10 min vooraf samenzang Collecten 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk. 

 

  Zondag 16 apr 10.00 uur Ds. J.G. Bakhuis (Abbenes). 

  Collecten 1. Binnenlands Diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 23 apr 10.00 uur Ds. M. Vermeij. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 30 apr 10.00 uur Ds. N. Scholten. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

BIJ DE DIENSTEN 

Tijdens de kerkdiensten op 26 maart, 2 en 9 april zal 

er ook kinderkerk zijn. 

Zondag 9 april vieren we Pasen, de opstanding van 

de Heer. Kunnen mensen dan ook opstaan? Daar gaat 

het verhaal ook over. Een nieuw begin, nieuwe moed 

en veerkracht -dat is wat deze wereld nodig heeft. 

Vóór de Paasviering kunt u aanschuiven aan het 

Paasontbijt in de kerk -gewoon een uurtje eerder 

opstaan. En u tijdig opgeven bij de koster (tfnnr. 020 

659 3133). Dan zorgt zij voor een vers gekookt eitje 

en lekkere broodjes. Na het Paasontbijt en vóór de 

Paasviering zingen we samen een aantal Paasliede-

ren. Van harte welkom. 

Zondag 23 april is de derde zondag van Pasen. De 

weken na Pasen staan vaak in het teken van de ver-

schijningen van Jezus aan zijn leerlingen. Het geeft 

hen extra tijd voordat zij het echt zonder zijn aanwe-

zigheid moeten doen. 

Voor in uw agenda: Met Pinksteren is er op 28 mei 

een oecumenische viering. Deze wordt gehouden in 

de H.H. Engelbewaarderskerk aan de Pa Verkuyllaan. 

In 2024 zijn de beide oecumenische vieringen in de 

Pelgrimskerk. Mirjam Vermeij. 

. 

 

 

KINDERDIENST 

In de veertigdagentijd wordt er een aantal keer kinderdienst gehouden. Er worden mooie verhalen verteld en leuke 

activiteiten gedaan. Natuurlijk worden er Palmpasenstokken gemaakt en wordt het Paasverhaal verteld. 
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Ook na Pasen zijn er nog een paar kinderdiensten, in ieder geval tijdens Pinksteren en eind juni wordt er stilgestaan 

bij de overstap die een aantal kinderen gaat maken naar de middelbare school en de kinderdienst verlaten. Voorlo-

pig zijn dit de data waarop kinderdienst gehouden wordt: 

26 maart, 2 april Palmpasen, 9 april Pasen, 24 mei Pinksteren (leuke buitenactiviteit), 18 juni Overstapdienst 

In de ouderapp van de kinderdienst volgt meer informatie, maar mochten er kinderen zijn die ook willen aansluiten 

op deze data (en niet in de appgroep zitten), wees welkom! Tenslotte hopen we voor de zomervakantie ook nog met 

elkaar op kamp te gaan! 

In een volgend Meerkontakt vertellen we wat de kinderen beleefd hebben en wat er dan op de planning staat! Eline 

Slingerland. 

 

 

LIEF & LEED 

U doet mw. Trudy Remmers een groot plezier met een kaartje. Ze is steeds meer aan huis gebonden. Ze houdt van 

vogels en bloemen. 

Mw. Nel Kamer verblijft in een revalidatiecentrum in Amstelveen. Dat is niet makkelijk. Stuurt u een kaartje? Ook 

voor haar man Adri is het een moeilijke periode.  

Een periode van revalidatie is er ook voor mw. Thea Schellingerhout. In Oostenrijk werd zij geopereerd na een val 

en thuis herstelt zij met goede moed. 

Andere gemeenteleden die revalideren, zijn dhr. Juup Bosch en mw. A. Schaar. 

 

 

BEDANKT 

Hartelijk dank voor de bloemengroet van onze 

gemeente die Harry den Arend bracht in het 

revalidatiecentrum St. Jan in Haarlem, waar ik, na de 

zoveelste ongelukkige val, terecht kwam. Ook 

hartelijk dank voor de al ontvangen kaarten! 

Juup Bosch. 

 

Dank voor de mooie azalea die Epie kwam brengen, ik geniet ervan in deze donkere dagen. 

Vriendelijke groet, Conny Dooijeweerd. 

 

Nel en Henk brachten mij zondag een mooi boeket bloemen, waar we nog steeds van genieten en waarvoor 

hartelijk dank! Hartelijke groet, Ina Goudappel. 

 

Beste gemeenteleden: 

Zondag 5 maart jl. werd ik blij verrast met een mooi boeket bloemen afkomstig van de Protestantse Gemeente 

Badhoevedorp-Lijnden. Ik heb dit ervaren als een geweldige opsteker in de, voor mij, zwaarste periode van mijn 

leven. Hartelijk dank hiervoor. Met vriendelijke groet, Gerard Slingerland.  

 

Na mijn dubbele oogoperatie was ik weer bijna zover 

om de kerkdienst te kunnen bijwonen toen ik op 

zaterdagmiddag in huis viel over een obstakel. Oeps, 

rib gekneusd. Lastig voor de mobiliteit en ook 

pijnlijk. Acht dagen later kwam Roelie met de 

bloemen uit de kerk: voor mijn vrouw en mij een 

dankbare opsteker. We hebben ze samen in ontvangst 

genomen want ook samen de ellende doorgemaakt. 

Het is fijn om deel te mogen zijn van deze gemeente. 

Dank en tot ziens, Hans & Wil van der Kramer. 

 

Beste allemaal, 

Gelukkig ben ik weer thuis. Hier moet ik verder revalideren. Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven 

tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de revalidatiekliniek, Wim en ik hopen jullie spoedig weer te zien.  

Ans & Wim Schaar. 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 2901 Mw.. A. Gehrels-Knibbe. 

 0502 Mw. A. van Leeuwen-de Waal. 

 1202 Mw. C. Goudappel-Wilkes. 

 1902 Dhr. & mw. Kooij-den Braber. 

 2602 Dhr. J. van der Kramer. 

 0503 Dhr. G. Slingerland. 

 1203 Dhr. P. Zantman.  
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IN MEMORIAM SOPHIA CHRISTINA SLINGERLAND-NIEUWENHUIJS(16 februari 1947-24 januari 2023) 

Dinsdag 24 januari jl. is Sophia Christina Slingerland-Nieuwenhuis overleden, lieve vrouw van Gerard, 

(schoon)moeder van Eline en Linda en hun partners, oma van Amber, Max en Maud. Haar overlijden was onver-

wacht: de hoop was dat zij na een operatie zou herstellen – maar het liep anders. Dinsdag 31 januari jl. hebben we 

afscheid van Sophia genomen met een plechtigheid in Crematorium Haarlemmermeer. 

Sophia en Gerard trouwden in 1973. Ze gingen in Badhoevedorp wonen en het gezin breidde zich uit met dochters 

Eline en Linda. Sophia had graag een creatieve opleiding gedaan. Dat kwam er niet van. Thuis schilderde en boet-

seerde ze vaak en dat droeg ze over aan haar kinderen en later ook aan de kleinkinderen. 

Tijdens het afscheid op 31 januari werden de regels van een bekend lied gelezen: ‘Handen heb je om te geven / van 

je eigen overvloed / En een hart om te vergeven / wat een ander jou misdoet. Open je oren om te horen / Open je 

hart voor iedereen’.  

Die woorden vormen een rode draad in het leven van Sophia Slingerland: ze hielp graag mensen. Zo was ze vrijwil-

liger bij de Voedselbank Haarlemmermeer. Én ze hielp graag dieren: die vonden bij haar een veilig onderdak. Vo-

gels, vissen, honden - ze waren welkom. 

Sophia was de steun en toeverlaat voor haar gezin: dat bleek uit kleine dingen. Ze herinnerde haar gezinsleden 

soms met een appje aan een belangrijk moment. Samen met Gerard trok ze veel met de kleinkinderen op. Ze knut-

selde met hen en deed spelletjes; voor hen was het bij opa en oma een tweede thuis. 

Sophia kende periodes met gezondheidsproblemen. Toch bleef ze heel positief in het leven staan. Ze leefde met 

hart en ziel. Dat hebben de mensen om haar heen vaak gemerkt. 

Sophia zal heel erg gemist worden door haar gezin, haar familie en door allen die haar hebben gekend.  

Dat haar gedachtenis tot zegen mag zijn. Mirjam Vermeij. 

 

 

 

IN MEMORIAM GUURTJE JANSJE (GUUS) SCHAAF (21 DECEMBER 1925-6 MAART 2023) 

Maandag 6 maart jl. is mw. Guus Schaaf overleden. Nadat ze in huis was gevallen, moest ze naar het ziekenhuis. 

Snel werd duidelijk dat ze niet meer zou herstellen. 

Guus Schaaf werd geboren in Amsterdam en verhuisde op 12-jarige leeftijd naar Badhoevedorp. In het huis aan de 

Hermina Maria Dijklaan is ze de rest van haar leven blijven wonen. 

Guus groeide op in een samengesteld gezin. Haar vader was weduwnaar en had al vier kinderen toen hij zijn twee-

de vrouw tegenkwam. Ze trouwden en Guus was het oudste kind van dit nieuwe gezin – ze kreeg nog twee broer-

tjes en een zusje.  

Na de Tweede Wereldoorlog ging Guus werken als leerkracht op een basisschool. Eerst in Osdorp en later in Bad-

hoevedorp, bij De School met den Bijbel (de latere Oranje Nassau School). Toen waren er nog klassen met meer 

dan 40 leerlingen. Ze heeft, zoals haar neef Guus zei tijdens de uitvaart, het hele dorp leren lezen en rekenen. 

Oud-leerlingen van haar herinneren zich haar als een vrolijke, geduldige en lieve juf, die eigenlijk nooit boos werd. 

Guus Schaaf studeerde ondertussen Engels; vanaf 1959 werkte ze op verschillende scholen voor middelbaar on-

derwijs in Amstelveen en gaf ze Engels. Dat heeft ze tot haar pensioen gedaan. 

Binnen haar familie had ze een centrale rol, zij was de matriarch van de beide gezinnen Schaaf. Ze hield contact 

met hen allemaal. Ze was de langstlevende van de broers en zussen uit de familie. Ze heeft de nieuwe generatie 

Schaaf geboren zien worden, met familieleden in Engeland, Italië en Cyprus en nog verder. Ze bezocht graag de 

familiereünies op Texel; op Eerste Kerstdag kookte ze soep voor het familiediner. 

Guus hield van koken en van lekker eten; ze dronk graag een glas goede wijn en rookte dagelijks een sigaret. Ze 

had veel interesse in cultuur en geschiedenis en las er veel over. 

Ze las ook de boeken van de theoloog Harry Kuitert en stelde kritische vragen bij de leerstukken van het geloof. 

Met haar neef Guus had ze daar menig goed gesprek over tijdens zijn wekelijkse bezoek op zondagmiddag. 

Dinsdag 14 maart hebben we afscheid genomen van Guus Schaaf. Nichten en neven deelden de goede herinnerin-

gen aan hun tante. En, op verzoek van tante Guus, werd er gelezen uit Spreuken en Prediker, wijsheidsliteratuur uit 

het Oude Testament. Na de afscheidsceremonie is Guus begraven bij haar zus op begraafplaats Westerveld in Drie-

huis. Dat zij mag rusten in vrede. Mirjam Vermeij. 
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KERKELIJKE STAND 

 

OVERLEDEN 

 2401 Mw. S.C. Slingerland-Nieuwenhuijs  

 2601 Mw. M. Zantman-Hogenbirk  

 0603 Mw. G.J. Schaaf . 

 

VERHUISD  naar: 

 250922 Dhr. J.J. Boogert Nieuw-Vennep. 

 021122 Mw. E.A. Oosterhoff Goes. 

 1701 Mw. A. Gehrels-Knibbe Amsterdam. 

 1402 Mw. L.C. Amaro Pantaleao Amstelveen. 

 1501 Dhr. K.M. Emmer Rotterdam. 

 1902 Mw. A.M. Jansen Amsterdam. 

 

INSCHRIJVINGEN 

 041022 Dhr. R.J. de Vries  

 171122 Mw. M.H. Hellinga  

 251122 Mw. A.H. Schilders-Meijer  

 101222 Dhr. & mw. F. van Aalst-Bochoven  

 0703 Dhr. B.J. van Reuler  

 1003 Dhr. J. Grijzenhout  

 

VERHUIZINGEN BINNEN WIJKGEMEENTE naar: 

 091122 Dhr. & mw. P. den Hollander- 

  den Ouden  

 011222 Mw. T. Frijlink  

 021222 Mw. E. Schultze  

 0101 Dhr. T.W. Dekker  

 

VERTROKKEN naar: 
 260922 Dhr, H.H. van Trappe Bloemendaal. 

 241122 Dhr. R.J. Schönhage Haarlem. 

 271222 Dhr. P.G. Roos Aalsmeer. 

 0501 Mw. Van der Bliek-van der Pijl Amsterdam. 

 0102 Dhr. B.R. van Geldrop Aalsmeer. 

 2702 Mw. K.K. Klaasse Bos Oudewater.  

 0103 Dhr. R.J. de Vries Amsterdam. 

 

Helaas ontstond enige informatieachterstand door vacatures bij het Kerkelijk Bureau. Slechts de overledenen zijn in 

de afgelopen twee edities van het Meerkontakt gepubliceerd. In deze editie een (eenmalige) inhaalslag. 

w. H.C. Verhoef-SchreursKeizersweg 125B. 

 

KERKENRAAD 

Beleidsplan 2021-2025 en het effect daarvan op de beschikbaarheid van onze dominee. 

In mei 2021 hebben we als gemeente ingestemd met het beleidsplan 2021-2025. In dat plan wordt op basis van de 

historie en huidige leeftijdsopbouw van de gemeente een schatting gemaakt over de toekomstige grootte van de 

gemeente. Hier komt uit dat de komende jaren de gemeente zal krimpen.  

Als gemeente realiseerden we ons dat wij kleiner worden en daarom hebben wij vier pijlers gekozen die wij belang-

rijk vinden om gemeente te blijven zijn. Deze pijlers zijn (i) pastoraat, (ii) jeugdwerk, (iii) liturgie en kerkdiensten 

en (iv) nader te omschrijven incidentele projecten. 

Op basis hiervan is een vacature geplaatst voor een nieuwe voorganger met een deeltijdaanstelling tot 60%. Zij/hij 

diende zich te richten op de volgende kerntaken rekening houdend met de bovenstaande vier pijlers die wij als ge-

meente in het beleidsplan hebben aangegeven: 

 De gemeente voorgaan in het dienen van elkaar en de maatschappij waarin zij gemeente is.  

 Het inspireren en mogelijkheden scheppen om nieuwe wegen in te slaan naar de toekomst.  

 Het ondersteuning geven aan het pastorale team en het pastoraat zelf vooral beperkt tot crisispastoraat. 

 Het jeugdwerk stimuleren en daarbij een voortrekkersrol spelen. 
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Oktober 2022 is Mirjam Vermeij aangesteld als nieuwe voorganger van onze gemeente met de opdrachten zoals 

hierboven beschreven voor een deeltijdaanstelling van 60%. In de praktijk merken we dat gemeenteleden nog moe-

ten wennen aan deze verminderde beschikbaarheid van de dominee. Met pijn in haar hart moet ze dan ook regelma-

tig nee verkopen op verzoeken van vrijwilligers en gemeenteleden. Wij als kerkenraad snappen ook dat dit heel 

vervelend is voor alle gemeenteleden en vooral voor vrijwilligers. Helaas is het echt niet mogelijk om binnen de 

huidige formatie van 60% de voorgangers rol in te vullen zoals eerdere voorgangers die 100% de tijd hiervoor had-

den.  

Wij schrijven nu dit stuk om iedereen hier nogmaals bewust van te maken bij het vragen van tijd van Mirjam en om 

het te respecteren dat Mirjam niet kan voldoen aan een verzoek dat buiten de kernpunten van ons beleidsplan valt. 

Wij rekenen op ieders begrip en medewerking en spreken de wens uit dat gemeenteleden ook zelfstandig initiatie-

ven blijven ontplooien die los kunnen staan van de pijlers zoals beschreven in het beleidsplan. 

P.S.: Dit plan staat op onze kerkwebsite 

 https://www.pelgrimskerk.org/uploads/klant446/files/Beleidsplan%20Badhoevedorp-Lijnden.pdf. 

Frank Bentschap Knook & Marijn Vis. 

 
 

SCRIBA 

Helaas lukt het mij niet om de zaken goed over te 

dragen. Mijn gezondheidstoestand is nog steeds niet 

naar wens. Hannie van Driel heeft al enige malen 

mijn taken overgenomen. 

Ik zal aan het secretariaat van de classis Noord-

Holland doorgeven dat zij mijn taken nu formeel 

overneemt. Ik blijf beschikbaar voor advies en 

overleg met Erik Gräeve over Meerkontakt. 

Of ik nog ouderling van dienst kan zijn, hangt af van 

mijn gezondheidstoestand. 

Hartelijke groeten, Juup Bosch. 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Heel erg dank aan u die de toezegging voor Aktie Kerkbalans heeft ingeleverd. Met uw toezegging kunnen we een 

inschatting maken van de baten voor komend jaar. Op basis hiervan wordt de begroting opgesteld.  

Helaas is het totaalbedrag aan toezeggingen lager dan vorig jaar. Als u vergeten bent uw toezegging in te sturen of 

in het offerblok te deponeren, kunt u uw toezegging of een foto/scan hiervan mailen naar: ejpgraeve@hetnet.nl. 

Wilt u dat wij de incasso voor u regelen en stuurt u nu uw toezegging? Dan volgt incasso pas eind maart. 

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer: IBAN: NL16RABO0373715838 van "Actie 

Kerkbalans", t.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. Op de volgende pagina het de stand van zaken 

tot nu toe. 

 

Tip: laat geen belastingvoordeel liggen 

Wanneer u uw bijdrage vastlegt in een schenkingsovereenkomst (periodieke gift) voor vijf jaar mag u het bedrag 

volledig bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. 

 

Als voorbeeld: u steunde de kerk in 2022 met € 300. Stel, uw hoogste belastingschijf was toen 37,07%. Dan kunt u 

dit jaar uw steun toch verhogen naar € 475. Het bedrag van € 475 is voor de kerk, maar u betaalt in feite nog steeds 

€ 300. Via uw aangifte krijgt u namelijk € 175 terug. Dit bedrag dient u dan wel voor vijf jaren toe te zeggen. P.S. 

de 2
de

 belastingschijf is 36,93% in 2023. 

 

Bij: Periodieke gift kunt u de “Overeenkomst periodieke gift” downloaden. Als u dit doet, of gaat doen, vul dan 

ook graag uw toezegging “Actie Kerkbalans” in en retourneer als bovenbeschreven. De “Overeenkomst periodieke 

gift” kunt u sturen naar: jacobendiana@gmail.com ((privé)e-mailadres van Jacob van Gelder, penningmeester CvK.  
 

https://www.pelgrimskerk.org/uploads/klant446/files/Beleidsplan%20Badhoevedorp-Lijnden.pdf
mailto:ejpgraeve@hetnet.nl
file:///C:/Users/ejpgr/Downloads/Modelovereenkomst%20periodieke%20gift-Protestantse%20Kerk%20in%20Nederland%202016.pdfb
mailto:jacobendiana@gmail.com
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WERKGROEP GEBOUWEN 

December 2022 heeft de Kerkenraad aan de werkgroep gebouwen opdracht gegeven het onderzoek naar de 

mogelijkheden voor de gebouwen weer op te pakken en verder uit te werken. 

De werkgroep is daarom de afgelopen maanden een aantal keren rond de tafel gaan zitten om te bekijken wat er 

mogelijk is. Mede gezien de aantekeningen die gemaakt zijn in de gemeentevergadering waar het beleid voor de 

komende jaren werd toegelicht. 

De werkgroep heeft een negental mogelijkheden benoemd. Daarna is een aantal criteria benoemd die belangrijk 

zijn voor de kerkelijke gemeenschap. Denk daarbij aan financiële impact, behoud rouwsuite, uitvoerbaarheid, 

toekomstbestendigheid, “probleem doorschuiven”, energie zuinig, techniek beschikbaar, orgel, voldoen aan eisen 

RCBB, passend bij omvang gemeente, behoud identiteit, inzet vrijwilligers tuin, vereiste inzet vrijwilligers 

gebouw, beschikbaarheid derden, verhuur mogelijkheden.  

De criteria zijn gewogen en daar is per onderdeel een getal aangegeven. Deze weging zorgt ervoor dat een aantal 

mogelijkheden biedt. 

Daarom is de werkgroep met goedkeuring van de Kerkenraad in gesprek gegaan met Kerkelijk Waarde Beheer. 

Deze groep heeft ons in een eerder stadium ook ondersteund. 

Met de vertegenwoordigers daarvan gaan wij de komende maanden de mogelijkheden verder onderzoeken om tot 

een verantwoorde keuze te komen, die gebaseerd is op de criteria die eerder benoemd zijn. Zodra daar meer over te 

vertellen is zal de werkgroep zich wederom melden met een berichtgeving over de stand van zaken. Namens de 

werkgroep gebouwen, Harry den Arend. 

 

DIACONIE 

HET VAKANTIEBUREAU 

 

Via de diaconie hebben wij evenals andere jaren informatie ontvangen van “Het 

vakantiebureau”. Hieronder leest u er meer over. 

Het vakantiebureau organiseert vakanties voor senioren met en zonder zorgbehoefte. 

De vakanties worden georganiseerd in opdracht van en met financiële steun van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Iedereen is welkom in de vakantieweken, ongeacht 

christelijke identiteit. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal. Een predikant of geestelijk verzorger is aanwezig, 

verzorgt de zondagse viering en is beschikbaar voor een goed gesprek. 

De vakanties van Het vakantiebureau worden verspreid door het jaar georganiseerd en vinden plaats in de 

zorghotels Dennenheul in Ermelo, Nieuw Hydepark in Doorn en hotel IJsselvliedt in Wezep. Ook zijn er 
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vaarvakanties op het schip de Prins Willem-Alexander. Tijdens de vakantieweken worden er allerlei activiteiten 

georganiseerd. Gasten kunnen wandelen of (rolstoel-/duo-) fietsen in de prachtige omgeving van de hotels, mee 

met een excursie, deelnemen aan een spel of genieten van een optreden. Liever een boek lezen, puzzelen of lekker 

buiten zitten? Dat kan ook. Niets moet, (bijna) alles mag in zo’n vakantieweek. Er is altijd zorg aanwezig en 

vrijwilligers ondersteunen waar nodig. 

Als u meer informatie wenst over de vakantieweken kunt u kijken op de website www.hetvakantiebureau.nl of 

contact opnemen met Tineke Vasmel (020 615 0801) om een vakantiegids aan te vragen met alle mogelijkheden 

voor 2023. 

 

 

PASTORAAT 

Zoals eerder in deze uitgave wordt uitgelegd, is onze 

voorganger niet alle dagen beschikbaar voor onze 

gemeente. Binnen het pastoraat hebben wij daar ook 

mee te maken. 

Veel mensen bellen rechtstreeks de dominee, terwijl 

die dan vrij is c.q. andere zaken te doen heeft. 

Daarom verzoekt het pastoraat eenieder bij vragen 

en/of problemen contact op te nemen met één van de 

pastoraal ouderlingen of bel het nummer van het 

pastoraat. 

Dit telefoonnummer staat op de achterzijde van het 

Meerkontakt. 

Namens het pastoraat, Hanneke Bonke, Ien Moens, 

Harry den Arend en Mirjam Vermeij.

 

PAASONTBIJT!!  

Ook dit jaar willen we Paasmorgen beginnen met een 

Paasontbijt. U kunt zich hiervoor opgeven tot 

donderdag 6 april bij: Henriët den Arend e-mail : 

henrietdenarend@hotmail.com tfnnr: 020 659 3133 

of Anneke de Jongh e-mail : achde-

jongh@planet.nl tfnnr: 06 2016 0423. Ook ligt er 

achterin de kerk een intekenlijst.  

Het Paasontbijt begint om 09.00 uur en is in de 

Karavanserai. Van harte welkom. Namens de 

commissie Erediensten, Anneke de Jongh.

 

DATUM OUDERENMIDDAG 

Noteert u het alvast in uw agenda: donderdag 15 juni is er een oudermiddag in de Karavanserai (Roerdompstraat 

17a). U kunt binnenlopen vanaf 13.30 uur; het programma begint om 14.00 uur. Om 16.00 uur is de bijeenkomst 

afgelopen. In het volgende nummer van Meerkontakt geven we meer informatie over de invulling van de middag. 

U kunt zich alvast opgeven via 06 1993 4279 (pastoraat). Van harte welkom! 

 

COLLECTE VOOR VOEDSELBANK 

Tijdens de Oecumenische Viering van de Raad van 

Kerken op 22 januari jl. in de H.H. 

Engelbewaarderskerk is gecollecteerd voor de 

Voedselbank Haarlemmermeer. 

De mooie opbrengst bedroeg € 567,80. Namens de 

Voedselbank en haar gebruikers hartelijk dank voor 

uw gulle gaven! 

Joyce Aalberts, RvK Badhoevedorp-Lijnden.

 

WEBSITE www.pelgrimskerk.org 

Sinds het vertrek van Harm Jonker lag het werk aan de website enige tijd nagenoeg stil. Mij is gevraagd om als een 

soort webmaster het werk aan de website weer op te pakken. Sinds februari 2023 ben ik daarmee aan de slag 

gegaan. En hoewel er nog verder aan gewerkt wordt, kunt u al wel zien wat er nu via de website wordt 

gecommuniceerd over de PKN-gemeente van de Pelgrimskerk. 

De website bevat een actuele agenda en biedt vanaf april ook weer de opnames van de kerkdiensten, alsmede 

enkele meditaties, onder andere van ds. Vermeij. U kunt ook het orgelspel beluisteren van Theo Kooij en 

informatie vinden over onze huidige organisten. 

Onder het item “Activiteiten” vindt u allerlei informatie over het pastoraat, diaconaat, muziek en kunst in de kerk, 

de bloemengroep …. Misschien wilt u er nu al eens naar kijken en mij opmerkingen (verbeteringen) doen 

toekomen. (P.S.: het zou fijn zijn als u niet denkt: dat doet een ander wel). 

De website bevat ook een item ‘Media’. Daarin treft u natuurlijk de Meerkontakt (en een archief van de afgelopen 

jaren) aan, alsmede een fotoalbum. Aan dat laatste moet ik nog veel doen, maar ik hoop daarmee een mooie 

geschiedenis van de kerk te presenteren. Ik ben daarvoor vooral schatplichtig aan de ons vroeg ontvallen Ineke 

Mebius. Zij heeft een prachtige geschiedenis van de kerken in Badhoevedorp-Lijnden geschreven in 2001 De 

tweede steen. 

Natuurlijk vindt u ook de namen en mailadressen van vele actieve kerkleden (contact). 

http://www.hetvakantiebureau.nl/
mailto:henrietdenarend@hotmail.com
mailto:achdejongh@planet.nl
mailto:achdejongh@planet.nl
http://www.pelgrimskerk.org/
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Ik hoop dat u de site (die ook ons visitekaartje is voor naar buiten) wilt raadplegen. Als u dat straks regelmatig 

doet, kan de site uitgroeien tot een steeds geactualiseerde informatiebron en tot een communicatiemiddel voor de 

kerkelijke gemeenschap. Paul Boersma, paulboersma49@kpnmail.nl. 

 

 

KinK Wat:  Lezing Ruud Bartlema “De zeven werken van barmhartigheid” (Herhaling).

  Wanneer: Donderdag 30 maart 20.00 uur. 

    Waar:  Ontmoetingsruimte. 

 

 

De werkgroep Kunst in de Kerk organiseert ook dit 

jaar tijdens de 40 dagentijd een kunstlezing door 

Ruud Bartlema, theoloog, kunstenaar en leraar 

Joodse mystiek.  

Dit jaar staan de door hem geschilderde zeven 

werken van barmhartigheid centraal tijdens deze 

kunstlezing. Deze prachtige kunstwerken zijn te zien 

in de ontmoetingsruimte van onze kerk. 

Aan de hand van zijn schilderijen vertelt Ruud over 

de zeven werken van barmhartigheid zoals die in de 

Christelijke kerk in de Middeleeuwen hun beslag 

kregen. 

We hebben Ruud vorig jaar leren kennen als een 

bevlogen spreker die ons meeneemt in zijn verhalen 

over kunst. Ongetwijfeld zal het weer een mooie en 

interessante avond worden. 

Wij nodigen u van harte uit in de Havikstraat 5, 

Badhoevedorp. Namens Werkgroep Kunst in de Kerk 

(KinK), Greet Boersma.

 
 

KOFFIECONCERT DOOPSGEZINDE KERK (in Hoofddorp) 

Zondagochtend 26 maart geven Else Carrière (met 

blokfluit) en ik (op klavecimbel) een benefietconcert. 

Tijdens dit concert worden o.a. werken gespeeld van 

F. Mancini, G.F. Händel en D. Buxtehude. Aanvang 

is 11.30 uur, toegang gratis en duurt ongeveer een 

uur. 

De collecteopbrengst na afloop is voor de slachtoffers 

van de aardbevingen in Turkije & Syrië via de Stich-

ting Doopsgezind Wereldwerk. 

Ik hoop u in Hoofddorp te mogen verwelkomen. 

Met vriendelijke groet, Gert Jan Velders 

 

 

MATINEECONCERT SLOTERKERK 

Zondagmiddag 26 maart treedt om 15.00 uur het 

Amsterdamse Lelikoor op in de Sloterkerk, Osdor-

perweg 28 te Amsterdam. Aansluitend aan de sfeer 

van de passietijd zal het koor duiken in het prachtige 

a-capella repertoire van de Renaissance tot heden. Op 

het programma staan o.a. werken van C. Gesualdo, F. 

Poulenc en James Mac Millan. Het koor staat onder 

leiding van dirigent JanJoost van Elburg. Meer info: 

www.hetlelikoor.nl en www.sloterkerk.nl. 

Aanmelden bij voorkeur via www.sloterkerk.nl. Prijs 

€ 12,-, kinderen gratis. Bert Stilma.

 

  

mailto:paulboersma49@kpnmail.nl
http://www.hetlelikoor.nl/
http://www.sloterkerk.nl/
http://www.sloterkerk.nl/
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

 

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

30 mrt De zeven werken van Barmhartigheid 20.00 uur. 

 04 apr College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 04 apr Diaconie 20.00 uur. 

 09 apr Paasontbijt (aanmelden s.v.p.) 09.00 uur. 

02 mei College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

02 mei Diaconie 20.00 uur. 

 

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: 

Roerdompstraat 17A (Karavanserai) 

Aanleveren: woensdag 19 april vóór 18.00 uur. 

Het volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 28 april in uw brievenbus. 

mailto:redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org

