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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 
 

 

 

 

Zoals u kon lezen in het vorige Meerkontakt is het thema van de Veertigdagentijd 2022 ‘Alles komt 

goed?! ’Voor elkaar het goede doen inspireerde de dichter Frits Deubel (1927-2017) tot de volgende aan-

sporing:  

 

 

 

 

 

Een medicijn 

Menselijke warmte is hét medicijn. 

Elke dag wat druppels kan voldoende zijn 

om weer te herstellen van een kil gevoel. 

Warmte die je afstaat, treft beslist haar doel. 

 

 

 

Menselijke warmte, daag’lijks gedoseerd, 

Veerkracht en vertrouwen in een hart vermeert. 

Onderzoek hoe ogen weer vol leven zijn, 

door slechts enk’le druppels van dit medicijn. 

 

 

 

Menselijke warmte komt men vaak tekort. 

Kijk maar eens rondom je hoe het daaraan schort. 

Geef dan met veel liefde enk’le druppels af van de warmte 

die God jou zo rijk’lijk gaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens u allen een goede Pasen toe! 

 

Inger Albers.  

35
ste

 jaargang, nr. 03. 

08 april 2022. 
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DIENSTEN       PELGRIMS-

KERK 

 

 

 

 Zondag 10 apr 10.00 uur Ds. N. A. Verhey (Alphen a/d Rijn). Palmzondag. 

    6
e
 zondag 40 dagentijd 

 Collecten 1. Veertig dagen project. 2. Kerk. 

 

 Donderdag 14 apr 19.30 uur Ds. J.C. Bos (Heemstede), Witte Donderdag. 

 Dienst van Schrift & Tafel. 

 

 Vrijdag 15 apr 19.30 uur Ds. J.C. Bos (Heemstede), Goede Vrijdag. 

 

 Zaterdag 16 apr 21.30 uur Ds. J.C. Bos (Heemstede), Paaswake. 

 

 Zondag 17 apr 10.00 uur Ds. J.C. Bos (Heemstede). Pasen. 

 10 min vooraf samenzang Collecten 1. Wereld diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 24 apr 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 01 mei 10.00 uur Ds. G. van de Meeberg (Nieuw-Vennep). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

Autorijdiensten: 

In afwachting van de lopende inventarisatie en (on)mogelijkheden volgt meer in het volgende Meerkontakt. 

 

BIJ DE DIENSTEN (PAASVIERINGEN) 

In de Goede of Stille Week volgen we aandachtig de 

kruisweg van Jezus vanaf de intocht in Jeruzalem op 

Palmzondag tot aan zijn opstanding, de Paasmorgen. 

De eigenlijke viering van het Paasfeest begint op 

Witte Donderdag. Wit omdat de liturgische kleur op 

het feestelijk begin van het Paasfeest wit is. We ho-

ren het verhaal van de uittocht uit Egypte en vieren 

dat onze Heer met zijn leerlingen het paasmaal viert 

en op die maaltijd het Heilig Avondmaal instelt. Wij 

vieren het avondmaal in een grote kring aan tafel. 

Maar het blijft niet feestelijk. 

Na de maaltijd gaat Jezus naar de hof van Gethsema-

né om te waken en te bidden. We waken en bidden 

met Hem mee en eindigen de dienst in stilte. 

De Goede Vrijdag dienst begint in stilte. We volgen 

Jezus op zijn kruisweg. We zien de klassieke kruis-

wegstaties, prachtig verbeeld door Anne van Buul, 

lezen het lijdensevangelie en overdenken in gebed de 

weg van onze Heer. Ook deze dienst eindigt in stilte. 

De paasnachtviering begint met een wake in stilte. 

We gedenken alle verdriet en horen de hoopvolle 

berichten van bevrijding. We leven toe naar de in-

tocht van het licht van Christus. 

Paasmorgen vieren we feestelijk de opstanding van 

onze Heer. Ook de kinderen zijn daarbij. 

Mark de Vries is de organist bij alle paasvieringen. 

Muzikale medewerking wordt verder verleend door 

de klarinettiste Judith Mos, samen met pianiste Liese-

lotte van Tol in de Paasdienst. Daarnaast zal Judith 

Mos nog spelen in de dienst van Goede Vrijdag. 

In alle paasdiensten hoop ik voor te gaan. Ik zal me 

nog even voorstellen. Ik ben emeritus-predikant van 

Haarlem. Eerder ben ik bij u voorgegaan. 

Ds. (em.) Jan C. Bos.

 

BEDANKT 

Hartelijk bedankt voor de bloemen voor mijn verjaardag. Mw. G. Dijksman (De Schuilhoeve). 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 2702 Dhr. A. de Jonge. 

 0603 Mw. L.C.M. de Pijper. 

 1303 Mw. A. Brouwer-van Driel. 

 2003 Dhr. & mw. L.E.C.M. Blank-Polhuis. 

 2703 Mw. H.E. Derksen-Bol. 
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GEFELICITEERD 

Woensdag 30 maart 2022 vierde het echtpaar Jongkind-Noorlander hun 50-jarig huwelijksjubileum. 

Namens de gemeenteleden van harte gefeliciteerd! Later dit jaar wordt dit met de hele familie gevierd door samen 

een lang weekend weg te gaan. Hannie van Driel. 

 

IN MEMORIAM ELIZABETH ANTONETTA SLOOTWEG-VAN DAM 

Vrijdag 4 maart heeft in het crematorium aan de Hoofdvaart in Nieuw-Vennep de afscheidsdienst plaats gevonden 

voor Elizabeth Antonetta Slootweg-van Dam. 

Zij is op 27 februari 2022 op 80-jarige leeftijd in Bornholm overleden. Zij was geboren en getogen in Leimuiden, 

waar zij met vier zussen en drie broers opgroeide aan de Ringvaart, en van dat mooie plekje aan het water als kind 

intens heeft genoten. Zij werkte als secretaresse voor een verzekeringsbedrijf en is dat na haar huwelijk thuis blij-

ven doen. 

Elly Slootweg was een sterke en hulpvaardige persoon, die hier in de kerk jarenlang op zondag meegewerkt heeft 

aan de opvang van de kleintjes in de crèche. De laatste periode van haar leven is heel moeilijk geweest. Dat was 

voor haarzelf en voor haar man en kinderen een groot verdriet, maar de dankbaarheid voor wie zij zo lang voor 

iedereen om haar heen is geweest voerde de boventoon bij het afscheid, waarbij ook de familie van het geloof ver-

tegenwoordigd is geweest. Robert Jan Bakker. 

 

IN MEMORIAM JURIAAN VAN KOOTEN 

Donderdag 17 maart 2022 is in zijn boerderij aan de Hoofdweg op 93-jarige leeftijd overleden Jurriaan van Kooten. 

Een leven lang woonde en werkte hij in hetzelfde gedeelte van de Haarlemmermeerpolder, waar hij ook zijn grote 

liefde, Geertje Slootweg, vond, met wie hij een gezin stichtte en tot vier jaar geleden lief en leed heeft gedeeld. In 

zijn jonge jaren was de boerderij een gemengd bedrijf en later heeft hij samen met zijn zoon alleen bieten, aardap-

pels en graan verbouwd. 

De familie hoorde lange tijd bij de kerk in Lijnden, waarvan vorige week ook al de vroegere koster Berend Joustra 

is weggevallen. Donderdag 24 maart vond in Uitvaartcentrum Dunweg de dankdienst voor zijn leven plaats, voor-

afgaand aan de begrafenis in Zwaanshoek. Robert Jan Bakker. 

 

IN MEMORIAM HESTER DE ROODE-DE JONG 

Donderdag 24 maart is Hester de Roode-De Jong begraven na een Dankdienst in deze kerk. 

Meneer en mevrouw de Roode wonen sinds enkele jaren aan de Kamerlingh Onneslaan, maar waren door hun hoge 

leeftijd niet meer in staat om de kerkdiensten te bezoeken. 

Hetty was Amsterdamse uit een Joods gezin. De oorlog heeft zij door onder te duiken overleefd, terwijl haar ouders 

en vier broers en een zus allen in Auschwitz zijn vermoord. Doordat een gereformeerd domineesechtpaar zich over 

Hetty ontfermde, groeide zij op in de protestantse kerk. 

De laatste decennia ging zij zich steeds meer bezighouden met haar Joodse achtergrond. Zo was zij onlangs nog te 

zien bij de opening van de Namenwand, waar zij met de Koning sprak. Harry den Arend. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 2702 Mw. E.A. Slootweg-van Dam  

 0703 Dhr. J.E. Loobeek  

 

VERTROKKEN naar: 

 1502 Mw. M.J. de Rijk Haarlem. 

 0203 Dhr H. Eikelenboom Aalsmeer. 

 0203 Mw. J.M.C. Eikelenboom-Cornelisse Aalsmeer. 

 1903 Mw. J.W. Frölich Ten Boer. 

 

UITGESCHREVEN 

 1903 Dhr. H. Visser  

 1903 Mw. E. Visser  

 1903 Mw. H.M. Visser-Marcus  

 1903 Mw. J.H. Mulder  

 

NIEUW INGEKOMEN 

 0603 Dhr. R.A. Boersma  

 0803 Dhr. P. Luijken  

 1203 Mw. L.H. Klene-Henar  



Pagina 4 www.pelgrimskerk.org  Meerkontakt 
  

 

KERKENRAAD 

Sinds 1 oktober 2021 is ds. Bara van Pelt het pastora-

le team komen versterken. Zij heeft vele huis-, zie-

kenhuis- en hospicebezoeken gebracht aan gemeente-

leden die daar prijs op stelden, de zeer gewaardeerde 

kerstzangmiddag verzorgd, de overleggen van het 

pastoraal werkverband geleid en, last but not least, 

het pastorale team op prettige wijze ondersteund. 

Recent kreeg ds. Van Pelt het aanbod om, meer bij 

haar in de buurt, tijdelijk als parttime predikant aan 

de slag te gaan. Aangezien zij het toch miste om niet 

alle taken van een predikant uit te voeren, alleen pas-

toraat, heeft zij besloten op dat aanbod in te gaan. 

Wij begrijpen dit, al vinden wij het jammer dat zij 

niet kan blijven tot wij een nieuwe predikant hebben 

kunnen beroepen. Bovendien zullen sommige men-

sen die een goed contact met haar hadden opge-

bouwd, dat zij nu weer los moeten laten. 

Ds. Bara van Pelt was tot 1 april j.l. voor ons werk-

zaam. Wij wensen haar alle goeds en veel succes in 

haar nieuwe gemeente! Namens kerkenraad en het 

pastorale team, Hannie van Driel.

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

De storm van 18 februari is ook aan onze kerk niet ongemerkt voorbij gegaan.  

 

Het was geen beeldenstorm, maar wel een orkaan die vele dakpannen van het dak joeg 

en/of verschoof. Ook een aantal leien verdween van de torenspits. U ziet hier een klein 

deel van de schade aan de buitenzijde van de kerk.  

Omdat het ook stevig regende is er naast de schade buiten, ook binnen door lekkage 

van het dak op diverse plaatsen de nodige (lek)waterschade ontstaan. De haan kraait 

weer met droge voeten op de torenspits. Het pannendak is weer geheeld. Nu nog de 

plafonds (laten) herstellen voor de waterschade. Gelukkig zijn we op een eigen risico 

van € 750,00 hier voor verzekerd. Foeke Dekker. 

 

 

DIACONIE 

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijfelijk veel 

leed voor de mensen daar. Ons hart en gebeden gaan 

naar hen uit!  

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorga-

nisatie in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, 

die op zoek zijn naar veiligheid in buurlanden. De 

kracht van kerken is dat die overal onderweg op-

vangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plek-

ken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en 

kleding uitgereikt. 

In onze kerk zijn we afgeweken van ons collecte-

rooster en in de eerste vier weken van deze oorlog 

gecollecteerd voor deze noodhulp, en tot nu toe € 

1.500,-kunnen overmaken. 

In de nabije toekomst zullen we nog een aantal malen 

de collecten bestemming noodhulp Oekraïne geven. 

De doelen die normaal gesteund worden, zullen we 

ook nu niet vergeten.  

Hulp aan mensen zal altijd nodig blijven, dit betekent 

dat er financiële middelen nodig zijn, en ook de inzet 

van menskracht, gelukkig zijn er nog steeds mensen 

die zich inzetten voor het geven van hulp, zowel van 

binnenlandse- als buitenlandse organisaties. 

De dingen gebeuren meestal nooit vanzelf, daarom 

zijn veel mensen nodig, ook in onze kerk, zodat dit 

werk door kan blijven gaan, mensen met nieuwe 

ideeën, die zich in willen zetten voor dit soort werk. 

Voor bijna alle diakenen geldt dat hun ambtstermij-

nen verstreken zijn. Om als kerk te blijven functione-

ren zoals we gewend zijn, is het dan ook noodzake-

lijk dat er zich nu nieuwe mensen aanmelden, mocht 

u denken hier wil wel aan meewerken, neem gerust 

eens contact op met één van onze diakenen voor meer 

informatie.  

Henk Kamerman.                                                                

 

COMMISSIE EREDIENSTEN 

PAASVIERINGEN 

De commissie erediensten nodigt u van harte uit voor 

de vieringen van Stille Week en Paasmorgen. 

Ds. J. Bos heeft samen met een groepje gemeentele-

den de vieringen voorbereid, elders in Meerkontakt 

heeft hij een artikel geschreven over de inhoud van 

de vieringen . Paasmorgen willen we feestelijke be-

ginnen met een Paasontbijt daarover verderop in 

Meerkontakt meer informatie van onze koster Henriët 

den Arend. Wij zijn verheugd dat we na 2 jaar weer 

samen als gemeente de vieringen in de Stille Week en 

Paasmorgen kunnen en mogen vieren. Wees allen 

welkom !! Namens de commissie erediensten, Anne-

ke de Jongh 
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PAASKAARS 2022 

De Paaskaars komt dit jaar als gewoonlijk van de Kaarsenmakelij van de Abdij van Egmond. 

We hebben gekozen voor de afbeelding van een pelikaan. 

De pelikaan is een klassiek christelijk symbool voor Christus, die in de afbeelding de jongen 

overvleugelt en voedt. Het warmkleurige rode kruis met honingraatmotief staat voor de zoetheid 

van het offerbloed van Christus. Daarmee reinigt en voedt hij zijn beminde kinderen, en doet 

hen opstaan uit de zonde van de dood waarin de mensheid vervallen was. Ook de kinderkaars 

heeft een soortgelijke afbeelding. 

 
 

PAASONTBIJT 

Jarenlang hebben we Paasmorgen van een gezamen-

lijk ontbijt mogen genieten. Zo konden we als ge-

meente het feestelijke karakter van de Paasmorgen op 

een andere wijze beginnen en onderstrepen. 

Na alle Coronaperikelen zijn wij van mening dat we 

dat dit jaar maar weer moesten doen. We nodigen bij 

deze iedereen uit die het gezellig vindt om op zondag 

17 april om 09.00 uur in de Karavanserai met ons een 

ontbijtje te nuttigen. Omdat er maar beperkt ruimte is 

in de Karavanserai vragen wij u zich op te geven als 

u wilt komen. Dit kan tot uiterlijk 12 april, bij voor-

keur via de mail - Henriët den Arend.

 
GESPREKSGROEP “GELOVEN IN DE WANDELGANGEN”

Al enige jaren vormen een aantal gemeenteleden de 

gespreksgroep “Geloven in de wandelgangen”. 

Wij komen eens in de 4-6 weken bij elkaar om samen 

te praten over ons geloof aan de hand van thema’s, 

die actueel zijn of die door leden worden ingebracht. 

Het zijn fijne en waardevolle middagen. Wij komen 

samen op een donderdagmiddag in de Pelgrimskerk 

van 14.30 uur tot 16.00 uur. 

Momenteel is ds. Bara van Pelt de gespreksleider als 

haar werkzaamheden dat toelaten. Spreekt dit u aan 

en denkt u dat u hier graag aan deel zou willen ne-

men? 

U bent van harte welkom op de eerstvolgende ge-

spreksmiddag, donderdag 21 april om 14.30 uur in de 

consistoriekamer van de Pelgrimskerk. Graag even 

aanmelden bij Lucie Gijzenberg, zodat u op de hoog-

te gesteld kunt worden van het onderwerp en zich 

kunt inlezen. We hopen u te ontmoeten. 

Namens de gespreksgroep, Lucie Gijzenberg.

 

WE GAAN WEER OP KAMP! 

Na een succesvol kampeerweekend met de kinderen 

van de Pelgrimskerk in 2019 in Zeewolde is er in de 

twee jaar daarna om de bekende reden geen kam-

peerweekend meer geweest. 

Op 9 en 10 juli a.s. staat er gelukkig weer een kam-

peerweekend gepland. Het weekend is voor alle kin-

deren/jongeren van kinderdienst en jeugdkapel in de 

leeftijd tussen 4-16 jaar. De locatie is op dit moment 

nog niet bekend. Opgeven kan bij Wilma van Andel..

 

 

 KinK 
   DE KRUISWEG ALS SPIEGEL VOOR EIGEN LIJDEN. 
  
De commissie nodigt u van harte uit op woensdag-

avond zes april uit voor een interessante avond over 

de kruiswegstaties van Ruud Bartlema en Aad de 

Haas. 

Ruud Bartlema vertelt over de hedendaagse betekenis 

van de kruisweg met beelden van de kruisweg van 

Aad de Haas en zijn eigen moderne kruisweg. De 

titel is: "De Kruisweg als spiegel voor eigen lijden". 

Meer dan voorheen misschien leeft het besef dat in 

het lijden dat mensen in onze wereld ondergaan, 

Christus opnieuw gekruisigd wordt. Wij ervaren zijn 

liefde vaak in de wijze waarop mensen het lijden en 

de vernederingen van hen die slachtoffer zijn, zich 

aantrekken. Ruud Bartlema is bekend als beeldend 

kunstenaar en leraar joodse mystiek. Hij geeft les aan 

de HOVO in Amsterdam en leidt reizen naar het 

werk van Chagall en Kadinsky in Frankrijk en Duits-

land. 

De zeven staties van Ruud Bartlema worden momen-

teel geëxposeerd in de ontvangstruimte van de Pel-

grimskerk. De avond wordt gehouden op woensdag 6 

april, aanvang 19.30 uur in onze kerk. U bent van 

harte welkom! Het belooft een mooie avond te wor-

den. Paul Boersma.

 

 

 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 
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Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

 6 apr KINK 19.30 uur. 

 17 apr Paasontbijt (Karavanserai) 09.00 uur. 

 19 apr College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 21 apr Gespreksgroep (Consistoriekamer) 14.30 uur. 

 1 mei Diaconie 20.00 uur. 

 

 

 


