
Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 1 
 

MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

VOETSTAPPEN IN HET ZAND 
 

. 

Ik droomde eens en zie  

Ik liep aan ’t strand, het was laag tij. 

Ik was daar niet alleen, 

Want ook de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door, 

En lieten in het zand, 

Een spoor van stappen; twee aan twee, 

De Heer liep aan mijn hand. 

Ik stopte en keek achter mij 

En zag mijn levensloop, 

In tijden van geluk en vreugde, 

Van diepe smart en hoop. 

Maar als ik het spoor goed bekeek, 

Zag ik langs heel de baan, 

Daar waar het juist het moeilijkst was, 

Maar één paar stappen staan. 

Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 

Juist toen ik U nodig had, 

Juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 

Op het zwaarste deel van mijn pad..." 

De Heer keek mij toen vol liefde aan, 

En antwoordde op mijn vragen: 

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 

Toen heb Ik jou gedragen..." 

 

In de laatste week van het afgelopen jaar hoorden we van veel mensen om ons heen dat ze de toekomst 

maar somber inzagen. Studenten vreesden niet klaar te zijn voor hun examens, kinderen in groep acht van 

de basisschool keken wat angstig uit naar het resultaat van de Citotoets. Want dit hulpmiddel zou meetel-

len bij de keuze voor een vervolgschool. Wat zou het worden? Mavo, havo, atheneum of gymnasium? 

Allemaal dingen die zowel voor de leerlingen als hun ouders erg spannend waren. Om dit alles nog onze-

kerder te maken, stond er een nieuw jaar voor de deur. Wat stond ons nog meer te wachten dan alle pro-

blemen rond Covid19? Niemand die op al die vragen een antwoord wist. Min of meer toevallig kwam mij 

het bovenstaande gedicht onder ogen. De schrijver is tot nu onbekend gebleven, maar uit alles blijkt dat 

hij of zij net zo’n groot vertrouwen in God heeft als Abram toen hij geroepen werd om op weg te gaan 

naar een land dat God hem zou wijzen. Net als bij Abram wacht ook ons een weg die niet altijd zonder 

problemen zal verlopen. Maar een ding staat vast: Als de God van Abram, Izak en Jakob met ons mee 

gaat, draagt Hij ons verder als wij de moed verliezen. 

Een Ierse zegen vult hierbij aan: ‘May God hold you in the hollow of His hand’, letterlijk vertaald: Dat 

God je in de holte van Zijn hand mag vasthouden. Een indrukwekkender nieuwjaarswens is niet te beden-

ken. 

 

Theo Kooij.  

35
ste

 jaargang, nr. 01. 

28 januari 2022. 
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DIENSTEN      PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 30 jan 10.00 uur Ds. G. Bregman-Hoving (Woubrugge). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 06 feb 10.00 uur Ds. S. de Vries (Schalkwijk). 

 Collecten 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 13 feb 10.00 uur Ds. B. van Pelt (Amsterdam). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

  De Meerwende 10.30 uur Pastor A. Creemer-Allard (Kudelstaart). 

 

 Zondag 20 feb 10.00 uur Ds. J. v.d. Putte (Zierikzee). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 27 feb 10.00 uur Ds. A. van der Deijl (Hoofddorp). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 06 mrt 10.00 uur Ds. H.G. van Viegen (Waddinxveen). 

    1
ste

 zondag 40 dagentijd. 

 Bidstond voor Gewas & Arbeid 

    Dienst van Schrift & Tafel. 

  Collecten 1. Veertig dagen project. 2. Kerk. 

 

  Zondag 13 mrt 10.00 uur Ds. E. Jansen (Mijdrecht) 2
de

 zondag 40 dagentijd. 

  Collecten 1. Veertig dagen project. 2. Kerk. 

 

N.B.: De precieze invulling van een dienst blijft afhankelijk van de COVID 19 maatregelen van dat moment. 
 
 

Autorijdiensten: 

De richtlijnen voor meerijden van personen uit verschillende huisgezinnen in voertuigen zijn ongewijzigd, vandaar 

dat er geen autorijdiensten worden gereden. 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 

We hebben besloten de erediensten weer open te stellen voor maximaal 50 mensen. Dit besluit is genomen op basis 

van het advies van de PKN van 18 januari. 

Er zijn wel extra maatregelen nodig voor het bijwonen van erediensten. Die zijn er om ieders gezondheid te be-

schermen en uw kerkbezoek mogelijk te maken. 

Die regels zijn: 

 U blijft thuis bij corona(gerelateerde)klachten; 

 U reserveert van te voren een plekje via Henriët; 

 U houdt 1,5 meter afstand tot andere mensen; 

 Bij het verplaatsen in de kerk draagt u een mondmasker; 

 Als u zit, mag het mondmasker af; 

 Meezingen mag op gematigd (neuriënd) volume; 

 Er is geen koffiedrinken na de dienst 

We blijven de corona maatregelen en de adviezen volgen en waar en wanneer het kan of moet de regels aanpassen. 

Wij wensen we u allen vast een fijne zondagsdienst toe. Marijn Vis. 

 

BEDANKT 

Beste mensen,  

Bedankt voor de mooie bloemen die ik heb mogen ontvangen voor mijn 80
ste

 verjaardag bezorgd door Marjan Zor-

ge. Hartelijke groet, Adri den Braber.  
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Wat een verrassing dat we in december een boeket bloemen uit de kerk kregen voor ons 55 jarige huwelijk. In de 

coronatijd waar alles anders is dan anders een mooi gebaar. 

Hiervoor onze hartelijke dank. Theo en Lia Kooij 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 2811 Dhr. & mw. G. Wapstra-Post. 

 0512 Dhr. W.F. Braber. 

 1212 Dhr. & mw. M.M. Groeneweg-Engelsman.  

 1912 Dhr. & mw. E.A.F. Kooij-den Braber. 

 0201 Dhr. & mw. A. Varkevisser-van de Velde. 

 0901 Mw. A.H. van der Zwaard-Kraan. 

 1601 Mw. C. Binnekade. 

 

 

IN MEMORIAM BAATJE KAMP-MARKUS 

Woensdag 1 december overleed Baatje Kamp-Markus op de gezegende leeftijd van 95 jaar. 

Zes oktober 1954 trouwde zij met Klaas, waarvan zij 18 jaar geleden afscheid moest nemen. 

Zij woonde lange tijd in de Jan van Gentstraat. Op haar overlijdenskaart staat “Uw woord is de 

waarheid” uit Johannes 17:17. Deze tekst was geschreven op een houten bordje in haar kamer. 

Als pastoraal bezoeker heb ik haar de laatste twee jaar een beetje leren kennen. Ze zat altijd op 

dezelfde stoel voor het raam. Achter haar hing haar eigen mooie portret, geschilderd door de 

echtgenoot van nichtje Adri. Mw. Kamp kon mooie anekdotes vertellen over de oorlog in de 

Haarlemmermeer, over haar kortdate moeder, haar lieve echtgenoot Klaas de postbode, haar 

kinderen Fonnie en Anja, schoonzoon Adrie en haar twee kleinkinderen. 

Bij al die momenten begonnen haar ogen te glimmen en was haar lach te horen. Ze wees mij elke keer de schilde-

rijen aan, die Klaas had gemaakt en vertelde over haar familieleden op de diverse foto’s. Wij spraken over haar 

houvast aan het geloof in Christus en hoeveel steun zij daarbij had bij het afnemen van haar lichamelijke krachten. 

Mw. Kamp was een trouwe bezoeker van de Sloterkerk. Op haar wens werd op 8 december de afscheidsdienst al-

daar geleid door ds. M. van Leerdam. Aan het verhaal van mw. Kamp, dat zij in haar jongere jaren een actieve 

EHBO-er was en eens een rooms-katholieke priester uit de sloot had gered werd haar persoonlijke instelling ge-

memoreerd. Zij was een vrouw die voor iedereen klaarstond zonder aanziens des persoons. Ze was iemand van 

‘doe maar gewoon’ en ze had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze was ook iemand van gezelligheid en een klate-

rende schaterlach. Ds. van Leerdam benoemde vooral dat haar standvastige weten “Uw woord is de waarheid” allen 

tot dankbaarheid en troost moet zijn. Epie Boven. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 1111 Mw. LJ. van der Meulen-Bekker  

 1511 Mw. M. Beets-Uitgeest  

 0112 Mw. B. Kamp-Markus  

 

VERHUISD    

 2711 Dhr. C.G. Bouts  

 0112 Mw. A.C. Smit  

 0112 Mw. F.M.H. Smit  

 2912 Dhr. B.K. den Arend  

NIEUW INGEKOMEN 

 3011 Dhr. J.H. Mulder  

 1412 Mw. T.F. van de Hoop-Rijkeboer  

 1812 Mw. S. Knip  

 0601 Dhr & mw. H.C. Verhoef-Schreurs  

 

KERKENRAAD 

• Praktische zaken die besproken werden zijn helaas door de coronamaatregelen niet doorgegaan. U bent daarover 

hopelijk tijdig geïnformeerd. 

• Frank Bentschap Knook is benoemd tot voorzitter van de Kerkenraad. 

• De beroepingscommissie, bestaande uit Wilma van Andel, Roelie Bentschap Knook, Henk Biemond, Greet 

Boersma, Foeke Dekker, Hannie van Driel, Anneke de Jongh en Lia Kooy, is inmiddels geïnstalleerd en heeft een 

eerste instructiebijeenkomst door ds. Johan van Holten gehad. 
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De profielschets, op grond waarvan wij een predikant hopen te kunnen beroepen, was op 15 december 2021 reeds 

per e-mail rondgestuurd en staat ook in deze editie van Meerkontakt. Vóór de beroepingscommissie aan de slag 

gaat, heeft u, gemeenteleden, de gelegenheid te reageren op, dan wel in te stemmen met de profielschets. Uw reac-

tie graag vóór zondag 6 februari 2022 aan de scriba Juup Bosch..  

Tevens vraagt de Kerkenraad u om suggesties voor namen van door u geschikt geachte predikanten voor het preek-

rooster. U wordt verzocht deze schriftelijk, voorzien van een motivering of argumentatie en van uw naam, vóór 

donderdag 10 februari 2022 op te geven aan Lia Kooy. Uw bericht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

• Consulent ds. Van der Deijl uit Hoofddorp zal gedurende de periode dat onze gemeente vacant is de kerkenraads-

vergaderingen bijwonen en de beroepingscommissie adviseren. 

• Ook het beleidsplan is in dit Meerkontakt opgenomen, omdat in het profiel zaken hieruit zijn vermeld. 

• Overige zaken die besproken werden zijn nog niet rijp voor mededeling. Daarover leest u wellicht in een volgend 

Meerkontakt. Juup Bosch, scriba. 

 

Profielschets te beroepen predikant protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden 

Badhoevedorp is een mooi dorp aan de rand van Amsterdam met ongeveer 13.000 inwoners, een Rooms-

Katholieke en een protestantse kerk, drie basisscholen, winkels, horeca, een verpleeghuis en een aantal senioren-

wooncomplexen. 

Lijnden is een klein dorpje zonder voorzieningen. Tussen beide dorpen wordt een nieuwbouwwijk gerealiseerd met 

honderden woningen en er staan nog meer nieuwbouwwijken gepland. Hier liggen kansen! 

 

In 2008 zijn de plaatselijke Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeen-

te Badhoevedorp-Lijnden. Van de drie kerkgebouwen is er nu nog een over: de Pelgrimskerk, Havikstraat 5 in 

Badhoevedorp. Vanwege de krimpende gemeente en daaraan gerelateerde financiële consequenties wordt nu over-

wogen of het huidige gebouw moet worden afgestoten, waarna er een kleiner gebouw voor in de plaats kan komen.  

Naast de kerk staan een pastorie en een kosterswoning. Er is een koster in dienst voor 0,5 fte. 

Begin 2022 wordt KerkTV in gebruik genomen. 

De PG Badhoevedorp-Lijnden is een pluriforme gemeenschap met een diversiteit aan geloofsbelevingen, die open-

staat voor mensen van buiten. Deze diversiteit wordt als een verrijking beschouwd. 

 

De gemeente bestaat uit ruim 700 leden, waarvan ongeveer de helft ouder dan 70 jaar, een kwart tussen 50-70 jaar 

en een kwart jonger dan 50 jaar is. Zondags wonen gemiddeld 60 mensen de dienst bij, meest ouderen. Er is in 

Badhoevedorp een Raad van Kerken waar de protestantse gemeente een bijdrage aan levert. 

De kerndoelen van onze gemeente zijn: het bevorderen van de relatie met God, de gemeenschap onderling en de 

dienstbaarheid aan de samenleving in ‘Woord en daad’. Onze gemeente wil een gemeente zijn die, geïnspireerd 

door Jezus Christus, openstaat naar de omgeving waarin zij als Christelijke gemeenschap functioneert. Zij wil ac-

tief de ruimte bieden aan allen die God zoeken en die met elkaar een Gemeenschap van Vrede en Gerechtigheid 

nastreven. 

Wij zoeken een predikant voor 0,5-0,6 fte met de volgende kenmerken & taken: 

 Een boeiende en inspirerende spreker die in heldere taal met name de jongeren aanspreekt, moderne com-

municatiemiddelen gebruikt en in de preken de Bijbelverhalen met de actualiteit kan verbinden. 

 Een herder die leiding geeft aan de vele vrijwilligers, hen waardeert en het werk in goede banen leidt. 

 Iemand die: 

- het jeugdwerk stimuleert en daarbij een voortrekkersrol speelt; 

- het pastorale team ondersteunt en motiveert, het onderlinge pastoraat door gemeenteleden stimuleert en 

zich bezighoudt met crisispastoraat; 

- nieuwkomers in de kerk verwelkomt en bij de gemeente probeert te betrekken; 

- korte projecten met een groepje gemeenteleden initieert, zoals een schoolkerkdienst, startweekactiviteiten 

of een seniorenkerkdienst; 

- in staat is de gemeente bij de hand te nemen in de huidige transitiefase. 

 Wij verwachten een oecumenische instelling, zonder dat de predikant in de organisatie een actieve rol hoeft 

te spelen. 

Er is een pastorie beschikbaar, zonder verplichting deze te gaan bewonen. Wel wordt verwacht dat de predikant in 

de buurt woont of komt wonen. Juup Bosch, scriba. 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

KERK-TV 2022 

Misschien heeft u er al wat over gehoord, maar de Pelgrimskerk gaat in 2022 ook diensten uitzenden via kerk-TV. 

Dit traject is vorig jaar gestart door Harm Jonker. Het was en is momenteel echter erg druk bij de leverancier, dus 

de installatie is pas afgerond in april. Er worden in onze kerk twee camera’s geïnstalleerd met een bedieningspaneel 

achterin de kerk. Deze camera’s bieden veel mogelijkheden. Hiermee kunnen we de diensten heel mooi in beeld 
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brengen. U kunt dus straks thuis of elders de diensten bijwonen, ook als u niet in staat bent om naar de kerk te ko-

men. Meer informatie over hoe dit precies werkt en hoe we u kunnen helpen bij installatie zal op een later moment 

volgen. 

Bent u enthousiast over KERK-TV dan kunnen we nog wel een bijdrage gebruiken voor de aanschaf van de instal-

latie. Deze schenking zou u kunnen overmaken op NL16RABO0373715838 o.v.v. KERK-TV. 

Vindt u het leuk om te helpen in het KERK-TV team met het maken van een uitzending, dan kunt u zich wenden 

tot Marijn Vis. De bediening van de camera’s is niet veel ingewikkelder dan het bedienen van een IPad.   

 

ACTIE KERKBALANS 2022 

De brieven voor de jaarlijkse actie met het verzoek uw toezegging kenbaar te maken, heeft u ontvangen. De Actie 

Kerkbalans loopt nu en velen van u hebben de brievenbus aan de Roerdompstraat 17a al gevuld. Dank daarvoor.  

 

Mogelijkheden 

Gelukkig mogen we weer in kleine getalen, na aanmelding, naar de dienst op zondag. U kunt uw ingevulde en on-

dertekende toezegging: 

1: in het offerblok in de kerk deponeren als u daar bent,  

2: in de brievenbus aan de Roerdompstraat 17A , 1171 HA Badhoevedorp deponeren, 

3: uw gescande toezegging mailen naar ejpgraeve@hetnet.nl  

4: u belt met de administrateur, Foeke Dekker. Hij komt dan het toezeggingsformulier bij u thuis ophalen. 

5: u kunt uw bijdrage ook zelf overmaken op IBAN NL16RABO0373715838, t.n.v. Protestantse gemeente 

Badhoevedorp-Lijnden. 

6: voor een eenmalige bijdrage kunt u de acceptgiro rechtstreeks aan uw bank sturen. 

7: u regelt zelf uw toezegging via: https://site.skgcollect.nl/366/pagina/4722/kerkbalans.html. Hoe? 

U geeft via “toezegging” aan dat u een nieuwe bezoeker bent, en kunt, na validatie van uw e-mail en de bevestiging 

hiervan, zelf uw toezegging invoeren. Na het invullen van uw toezegging ontvangt u hier per e-mail een bevesti-

ging van. Deze ziet er dan (voorbeeld hieronder) zo uit: 

“Bedankt voor het doen van uw toezegging. 

Toezegging voor Kerkbalans. 

Jaarbedrag €. het door uzelf toegezegde bedrag.  

Betaalwijze Automatische incasso (indien door u gekozen). 

Kenmerk n.v.t. 

Rekeningnummer NL16RABO0373715838. 

Jaar 2022. 

Maand(en) Februari (1
ste

 door uzelf gekozen maand). 

Mei (2
de

 door uzelf gekozen maand). 

Via de volgende link kunt u uw toezeggingen inzien: https://site.skgcollect.nl/366/toezeggingen.html 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, Roerdompstraat 17A, 1171 HA BADHOEVEDORP. 

 

Fiscaal vriendelijk 

Als u uw kerk een meerjarige periodieke gift toezegt, kunt u dit bedrag aftrekken via uw belastingaangifte. Via 

deze link: Periodieke gift kunt u het toezeggingformulier oproepen. Als u hiervan gebruik maakt, of gaat maken, 

dan ook graag de toezegging van Actie Kerkbalans invullen en retourneren aan de kerk, Roerdompstraat 17A, 1171 

HA Badhoevedorp. 

Voor het retourneren van de periodieke gift kunt u gebruik maken van het e-mailadres van onze penningmeester 

CvK, Jacob van Gelder. Op naar de kerk van morgen! 

 

PASTORAAT 

Gaat u ook mee op vakantie? 

 

Het vakantiebureau organiseert vakanties met aandacht voor senioren en mensen 

met een zorgvraag. De vakanties zijn van zaterdag tot zaterdag, verspreid door 

het jaar heen en vinden plaats in Dennenheul te Ermelo, Nieuw Hydepark in 

Doorn en Hotel IJsselvliedt in Wezep. Ook kunt u kiezen voor vaarvakanties op 

het schip Prins Willem-Alexander. 

 

mailto:ejpgraeve@hetnet.nl
https://site.skgcollect.nl/366/pagina/4722/kerkbalans.html
https://site.skgcollect.nl/366/toezeggingen.html
file:///C:/Users/ejpgr/Downloads/Modelovereenkomst%20periodieke%20gift-Protestantse%20Kerk%20in%20Nederland%202016.pdfb
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Tijdens de vakantieweken kunt u deelnemen aan 

allerhande activiteiten. U kunt wandelen of (rol-

stoel/duo) fietsen in de prachtige omgeving van de 

hotels, mee met een excursie, deelnemen aan een spel 

of genieten van een optreden. U kunt zelf kiezen 

waar u aan deel wilt nemen. Onze vrijwilligers on-

dersteunen u daar waar nodig. Ook als u een zorg-

vraag heeft, staan de vrijwilligers voor u klaar: ver-

pleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg 

zoals u die thuis gewend bent. 

De vakantieweken worden mede mogelijk gemaakt 

door de Protestantse Kerk Nederland en hebben een 

open protestants-christelijk karakter: iedereen is van 

harte welkom! Een predikant 

of geestelijk verzorger is aanwezig, verzorgt de zon-

dagse viering en is beschikbaar voor een goed ge-

sprek. 

Meer informatie / reserveren 

Wilt u meer informatie over onze vakantieweken of 

een vakantie aanvragen? Vraag dan de vakantiegids 

aan via Roelie Bentschap Knook, of kijk op de web-

site: www.hetvakantiebureau.nl. 

Hier vindt u alle informatie over data, tarieven en 

voor wie de vakantieweken bedoeld zijn. 

Het vakantiebureau verwelkomt u graag!

 

WIE VULT DE LEGE PLAATS HIERACHTER? 

Oproep voor gastpredikanten. 

Het is voor velen niet te geloven, maar het invullen voor het gastpredikanten rooster 2023 is 

alweer begonnen. 

Voor de ene predikant moet je heel snel zijn en bij anderen wachten tot 1 april of na Pasen 

om afspraken te maken. Deze oproep is voor u als gemeentelid om mee te denken over pre-

dikanten die u graag in de Pelgrimskerk zou willen horen. 

Als u iemand weet, geef dan naam, adres, telefoonnummer of emailadres aan mij door, dan 

ga ik hiermee aan de slag om te kijken of een afspraak mogelijk is. 

Preekvoorziener: Lia Kooy. 

 

 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

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

 1 feb College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 1 feb Diaconie 20.00 uur. 

 1 mrt College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 1 mrt Diaconie 20.00 uur. 

 

 

 

http://www.hetvakantiebureau.nl/

