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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 
 

 

 
VIEREN EN HER-DENKEN 

 

Als we iets te vieren hebben, gaat er vaak een herdenken aan vooraf. 

 

Een verjaardagsfeest kan niet zonder een geboortedatum. Dat vieren we met mensen waarmee we ons 

verbonden weten, omdat zij deel van ons leven uitmaken of dat in het verleden hebben gedaan. 

De gelegenheid om herinneringen met elkaar te delen en uit te wisselen. 

 

 

Hoe ouder we worden des te meer we er daarvan hebben. Als we in groter verband over gebeurtenissen 

praten die diepe indrukken hebben achtergelaten, dan heeft het ook zin daar met anderen over te praten; 

die daar geen plaatje bij hebben. 

Zo werd ik de afgelopen maand uitgenodigd om in groep 8 van één van onze kleindochters iets over de 

oorlog te vertellen. Mijn insteek was de vraag of ze zelf zich nog iets wisten te herinneren van de tijd toen 

zij zo’n vijf of zes jaar oud waren. Veel vingers gingen omhoog met verhalen over vakanties naar landen 

waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. 

 

 

Gebeurtenissen, die bij hen diepe indrukken hadden achtergelaten. Wat ik verteld heb, ging over gebeur-

tenissen die zoveel indruk hebben gemaakt, dat je die na 75 jaar nog niet bent vergeten vanuit een situatie, 

waar zij geen plaatje bij hebben. Dit herdenken werd herkenbaar, omdat ik mij niet alleen verplaatste naar 

die tijd, maar ook mijn gevoelens van toen met hen deelde. Met de 4 mei herdenkingen en het 5 mei feest 

zien en horen we het straks ook gebeuren. 

 

 

De Bijbel doet niets anders. Overal worden we erop attent gemaakt, dat onze feestdagen gegrond zijn op 

gebeurtennissen uit het verleden, die zo’n diepe indruk hebben achtergelaten dat ze voor altijd in de ka-

lender zijn verankerd. 

 

 

Door te herdenken en te vieren merken we, dat het christendom geen wortels in zichzelf heeft. Jezus is 

geboren als een Jood (Mat. 1), heeft overeenkomstig geleefd (Mat. 5: 17 e.v.) en is als zodanig gestorven 

(Mat.27: 37). Pesach is verbonden met ons Laatste Avondmaal, Goede Vrijdag met Grote Verzoendag, 

het belangrijkste feest van het Jodendom, als een bok beladen met de zonden van het volk de woestijn 

wordt ingestuurd om daar te sterven. 

Na Hemelvaart vieren we met Pinksteren de eerste oogst voor de christelijke gemeente. Tijd om letterlijk 

en figuurlijk de vlag uit te steken. 

 

 

 

 

Kick Koldewijn.  

35
ste

 jaargang, nr. 04. 

29 april 2022. 
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DIENSTEN      PELGRIMSKERK 

 

 

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

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

  Woensdag 4 mei 19.00 uur  Dodenherdenking  (Raad van Kerken). 

 

 Zondag 08 mei 10.00 uur Pastor A. Creemer-Allard (Kudelstaart). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 15 mei 19.30 uur Ds. B. Woord (Almere), 

 Collecten 1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 22 mei 10.00 uur Ds. B. van Pelt (Amsterdam). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Jong Protestant. 

 

 Donderdag 26 mei 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam). Hemelvaartsdag 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 29 mei 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn (Badhoevedorp). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 05 jun 10.00 uur Ds. T. de Vries-Meijer & (Overveen). Woorddienst, 

 (Raad van Kerken)  pastor L. Seebolt afgesloten met Agape viering. 

 Collecten Raad van Kerken bepaalt doel.  

 

 Zondag 12 jun 10.00 uur Ds. N.G. Scholten (Aerdenhout), 

 Collecten 1. Werelddiaconaat.. 2. Kerk. 

 

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

 Viering Heilig Avondmaal. 

 

 Zondag 19 jun 10.00 uur Ds. S. Zijlstra (Haarlem), 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 26 jun 10.00 uur Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk), 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 03 jul 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn Dienst van Schrift & Tafel. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

Autorijdiensten: 

Deze rubriek vervalt vanwege een tekort aan vrijwilligers om een sluitend roulatieschema op te stellen. 

 

BIJ DE DIENSTEN 

Pinksteren 5 juni - oecumenische viering in de Pelgrimskerk 10.00 uur. 

Wie gij vergeeft die zij vergeven …. 

Zondag  5 juni 2022 vieren we samen met alle christenen en ieder die zich 

genodigd mag weten. 

In de viering gaan voor Ds. Tjitske de Vries en pastor Loek Seeboldt.  

In deze feestelijke Pinksterdienst staat centraal een gedeelte uit het Evange-

lie van Johannes en delen we brood en druiven in een Agape viering -een 

viering tegen alles in wat aan mensen van vandaag wordt aangedaan.  

Raad van Kerken/Pelgrimskerk en HH Engelbewaarderskerk. 

Paul Boersma.  
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BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 

 0304 Dhr. R. Klaasse Bos. 

 1004 Dhr. N. Slootweg. 

 1704 Dhr. R. de Roode. 

 

 

IN MEMORIAM CORNELIA BINNEKADE 

Op 12 april 20022 is in verpleeghuis Vreugdehof Cornelia (Corrie) Binnekade overleden. Zij is 84 jaar geworden. 

Corrie Binnekade groeide op in een Amsterdamse gezin samen met haar vijf broers. Het geloof dat zij van thuis 

heeft meegekregen, gaf haar altijd kracht om blijmoedig in het leven te staan en iedereen om haar heen zorg en 

aandacht te geven. 

In de afscheidsdienst afgelopen dinsdag in de Pelgrimskerk was de samenvatting van haar leven dat alleen samen 

goed genoeg was. Zij ging haar weg samen met God en mensen. Er lag voorin de kerk een zee van bloemen waaruit 

bleek hoe geliefd zij bij velen was binnen en buiten haar familie. Na de kerkdienst  is zij in kleine kring op West-

gaarde begraven. Robert Jan Bakker. 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 1503 Mw. H. de Roode-de Jong 

 1703 Dhr. J. van Kooten  

 3003 Dhr. J.A. Verhoeven  

 

VERTROKKEN naar: 

 2903 Mw. J.M. Schmidt-Bijl Amsterdam. 

 

VERHUISD 

 3003 Mw. S.J.D.P. Boersma  

 3003 Mw. N.J. Boersma  

 

KERKENRAAD 

Samenstelling kerkenraad (KR) 

Ouderlingen: 

Frank Bentschap Knook, voorzitter KR; 

Juup Bosch, scriba; 

Harry den Arend, pastoraat; 

Hanneke Bonke, pastoraat; 

Hannie van Driel, pastoraat; 

Marijn Vis, kerkrentmeester, 2
e
 voorzitter KR; 

Jacob van Gelder, kerkrentmeester; 

 

 

 

 

Diakenen: 

Henk Kamerman, penningmeester; 

Anneke de Jongh, voorzitter/secretaris commissie 

Erediensten; 

Roelie Bentschap Knook, 

Thea Schellingerhout. 

 

College van Kerkrentmeesters (CvK): 

Marijn Vis, voorzitter; 

Anja van Andel, secretaris; 

Jacob van Gelder, penningmeester; 

Foeke Dekker, administrateur; 

Ineke Gräeve-Koldewijn, lid.

NIEUWE SCRIBA GEVRAAGD 

Al heel lang is Juup Bosch scriba van de protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden. Hij weet dus van allerlei 

zaken, maar wil graag zijn functie aan een jonger gemeentelid overdragen. De jaren beginnen te tellen en het is niet 

zeker hoe lang hij zijn werk nog naar behoren kan doen. Ook hangt het af van de toestand van zijn echtgenote. 

  

Wat houdt de functie in?

Voorlopig alleen het notuleren van de (zes) kerken-

raadsvergaderingen, deze uitwerken en versturen. In 

overleg komen daar later de Moderamenvergaderin-

gen bij: daarin worden de kerkenraadsvergaderingen 

voorbereid en soms ook besluiten genomen. Op een 

gegeven moment- na anderhalf of twee jaar – neemt 

de nieuwe persoon het scribaat over en kan Juup ’met 

pensioen.’ Uiteraard als er geen onverwachte dingen 

gebeuren, want dan kan de gemeente plotseling zon-

der scriba zitten.... En dat is niet te hopen! Juup 

Bosch.

 

  



Pagina 4 www.pelgrimskerk.org  Meerkontakt 
  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Na storm en regen komt zonneschijn. In ons vorige Meerkontakt maakten wij melding van de storm- en waterscha-

de na de februaristorm. Nadat de wind is gaan liggen en de schade gedeeltelijk werd hersteld, liet een gemeentelid 

het zonnetje voor ons schijnen! Hij neemt ons eigen risico van € 750,00 voor zijn rekening. Waarvoor onze harte-

lijke dank. Foeke Dekker.

PASTORAAT 

Afgelopen 8 april jl. werd in het ziekenhuis opgenomen: dhr. Jacob Hoogendam (wonende te Amsterdam).  

Op het moment dat u dit leest is hij mogelijk nog in het ziekenhuis voor onderzoek, of inmiddels ergens opgeno-

men voor revalidatie. Als u hem een kaart wilt sturen is hij daar blij mee. U kunt het adres van de heer Hoogendam 

opvragen via onderstaand telefoonnummer, of via het mailadres: pastoraat@pelgrimskerk.org. Alvast hartelijk be-

dankt, namens de familie van dhr. J. Hoogendam. Hanneke Bonke (pastoraal assistent). 

 

COMMISSIE EREDIENSTEN 

DODENHERDENKING 

Dodenherdenking 4 mei 2022 - Burgemeester Amersfoordtlaan/Snipstraat 19.45 uur.  

Voorafgaand een bezinningsbijeenkomst in de Pelgrimskerk om 19.00 uur. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na twee jaar met enkelen zullen dit jaar weer vele dorpsgenoten gezamenlijk om 20.00 

uur twee minuten stilstaan voor de gevallenen in de oorlog bij het herdenkingsmonu-

ment bij de vijver aan de Burgemeester Amersfoordtlaan. 

Leerlingen van de groepen 7 van de Oranje Nassauschool zullen de wacht houden en 

enkele gedichten voordragen. Muzikale medewerking wordt verleend door het koper-

kwartet onder leiding van Martin de Rijk. Er worden kransen en bloemen gelegd na de 

stilte. In de middag vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Meerwende.  

 

4 mei comité Badhoevedorp/Lijnden: Henk Biemond, Yvonne Woestenburg (ON-

school), Paul Boersma. 

 

Aan de herdenking om 20.00 uur gaat een bezinningsbijeenkomst, verzorgd door de Raad van Kerken, in de Pel-

grimskerk – aanvang 19.00 uur vooraf. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. 

 
Hoe kan er in de wereld vrede zijn  

wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 
wanneer soldaten sneuvelen in pijn  

en burgers schuilen in verborgen kelders.  

Als de agressor aast op meer terrein  

en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 

 

Wie zo zijn hele leven achterlaat  

en vluchten moet naar nergensland en verder - 

zij gaan berooid in tranen over straat.  

Geef onderweg aan hen een goede herder, 

een mens die helpt, een deur die open staat, 

een hart vol liefde, in de nood een redder. 

 

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, 

het leven is bij u in goede handen. 

U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 

een warm onthaal van vrijheid, open armen. 

U helpt ons in de strijd van het bestaan 

en geeft als wapen: liefde voor de ander. 

Ria Borkent 

 
 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

 

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

 1 mei Diaconie 20.00 uur. 

 4 mei Dodenherdenking 19.00 uur. 

 

 

mailto:pastoraat@pelgrimskerk.org

