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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 
 

 

 

 

DIGID GELOOF… 

 

 

Het begin van een nieuw kerkelijk seizoen herkennen we aan de startzondag. 

 

Hoewel de kerkelijke gemeenschap een bepaalde continuïteit laat zien, willen we toch zoiets als een 

nieuw begin vieren; een oriëntatie punt in een steeds veranderende wereld. Veel mensen hebben in de 

loop van de tijd om allerlei redenen de identiteit, waar zij mee opgroeiden, achter zich gelaten. De maat-

schappij van de menselijke maat en -omgang kwam beetje bij beetje op de tocht te staan. 

 

Zover ik mij dat kan herinneren, begon dat al in de jaren zeventig van de vorige eeuw toen ten behoeve 

van de efficiency in 1977 de postcode werd ingevoerd. Al snel daarna volgden de taakomschrijvingen en 

loonclassificaties. We moesten met z’n allen de computer in, die World Wide de wereld ging veroveren. 

 

Mijn werkgever toen was een Amerikaans bedrijf in de meet- en regeltechniek, die ons daarvan tijdens 

een bijeenkomst op de hoogte bracht. Aan het einde van dat betoog mochten we vragen stellen. Na mijn 

hand te hebben opgestoken, kreeg ik de gelegenheid. “Hebt u wel eens een efficiënt mens gezien?”, vroeg 

ik, “want die zou ik wel eens willen ontmoeten”. Daar werd hartelijk om gelachen, ik bedoelde het echter 

serieus. 

 

Niet lang daarna heb ik mijn ontslag genomen en ben via het onderwijs, een colloquium doctum en de 

zaterdagopleiding aan de Rijksuniversiteit van Utrecht theologie gaan studeren. Als het niet meer om 

mensen gaat, waar gaat het dan wél om? Er is toch voor mensen gekozen met een hele schepping, waar 

we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn? Natuurlijk, we zijn mondige mensen geworden, maar weten 

we niet meer hoe we in die situatie met elkaar om moeten gaan? Zijn we echt alleen maar terug te bren-

gen tot burgerservicenummers, waar je algoritmes op los kunt laten? Het getuigt natuurlijk van een af-

scheepproces als we daar alleen een overheid als schuldige voor aanwijzen. 

 

We hebben ons allemaal laten meeslepen en niet nagedacht over de consequenties van wat we zeggen en 

doen. Als mensen, die op zoek naar een zondebok, denken dat ze een verse start kunnen maken door die 

de woestijn in te sturen. Waar heb ik dat verhaal ook al weer gelezen?  

 

 

 

 

Kick Koldewijn.  

35
ste

 jaargang, nr. 06. 

9 september 2022. 
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DIENSTEN      PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 11 sep 10.00 uur Mw. N. Sikkel-Wildschut Schoolkerkdienst. 

 Collecte Voedselbank. 

 

 De Meerwende 10.30 uur. Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk). 

 

 Zondag 18 sep 10.00 uur Ds. T. de Vries-Meijer (Overveen) STARTZONDAG. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Jeugdwerk eigen kerk. 

 

 Zondag 25 sep 10.00 uur Ds. J. van Holten (Nunspeet). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 02 okt 10.00 uur Dhr, Chr. Koldewijn (Badhoevedorp). 

 Collecten 1. Vredesweek. 2. Kerk. 

 

 Zondag 09 okt 15.00 uur Ds. M. Vermeij/A. van der Deijl Intrededienst. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 16 okt 10.00 uur Ds. W. van Rijn (Halfweg/Zwanenburg). 

 Collecten 1. Wereldvoedseldag. 2. Kerk. 

 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 0307 Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman. 

 1007 Mw. M.J. Boogert-van Tienderen. 

 1707 Dhr. & mw. W. Schaar-van Veen. 

 2407 Mw. C.B. Moens-Roubos. 

 3107 Dhr. E. van Munster. 

 0708 Mw. G. Dijksman. 

 1408 Dhr. H.P. Biemond. 

 2108 Dhr. Th. Kooy. 

 2808 Dhr. & mw. J. van Dijk-Arends. 

 

 

BEDANKT 

Dank voor de aandacht en de mooie bloemen, door Tjaco (Biesheuvel), gebracht. Mw. Ria Boogert. 

 
Mevrouw G. Dijksma was aangenaam verrast door de bloemengroet vanuit de kerk. Zij bedankt daar hartelijk voor 

en wenst eenieder alle goeds. Met vriendelijke groet, Roelie Bentschap Knook. 

 

Mevrouw A.H. van der Zwaard-Kraan mocht op 18 augustus jl. haar 100ste verjaardag vieren, hoe bijzonder! Op 

verzoek van de kerk heeft ds. R.J. Bakker haar een verjaardagsbezoek gebracht. 

 

Na een heftige periode van twee darmoperaties in het Gelre ziekenhuis Apeldoorn en de vreselijke hik van tien 

dagen en nachten is het fijn om na vier weken weer wat dichter bij huis te zijn. 

Ik ben nu aan het revalideren in het Leo Polakhuis; dat is zwaar en vermoeiend. Het doet mij dan ook goed dat ik 

bemoedigende kaartjes, appjes en bloemen uit de gemeente mocht ontvangen. De verbondenheid doet me goed, 

allemaal heel erg bedankt. Theo Kooij.  
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BIJ DE DIENSTEN 

Schoolkerkdienst 

Zondagmorgen 11 september is er in onze kerk een 

Schoolkerkdienst, een dienst van de gemeente van de 

Pelgrimskerk samen met kinderen, ouders en leer-

krachten van de Oranje Nassau School. 

Deze dienst wordt jaarlijks georganiseerd als een 

belangrijk onderdeel van de school-kerk relatie. De 

diensten worden meestal gehouden rond begin fe-

bruari, maar de laatste jaren konden vanwege de co-

ronabeperkingen deze schoolkerkdiensten geen door-

gang vinden. Toen ook -begin van dit jaar- deze 

dienst weer niet gehouden kon worden, werd in over-

leg met de school besloten om dit schooljaar de 

dienst te verplaatsen naar september wanneer het 

nieuwe schooljaar pas begonnen is. De dienst zal dan 

ook in het teken staan van deze nieuwe start, waar 

ook op school in deze eerste schoolweken bewust aan 

gewerkt wordt. 

Het zijn de zogenaamde ‘verkenningsweken’ , gericht 

op groepsverkenning zoals omgangsvormen en 

schoolregels zodat er voor iedereen duidelijkheid is. 

Voorwaarde om er een fijn en veilig schooljaar van te 

maken. 

Thema van de dienst is : “WAT ZOU JIJ DOEN?”  

aan de hand van het verhaal uit Lukas 10: 25-37. 

In woord en muziek zullen ook kinderen aan de 

dienst meewerken . Iedereen is van harte welkom, 

jong en oud en alles daar tussenin. Voor de aller-

kleinsten zal er crèche zijn. 

Naar goede gewoonte mag de school het collectedoel  

bepalen en zij willen de collecte graag bestemmen 

voor de ‘Voedselbank’. 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoe-

ten bij koffie, thee en limonade. Van harte welkom. 

Nan Sikkel-Wilschut.

 

IN MEMORIAM HELENA ELIZABETH DERKSEN-BOL. 

Dinsdag 21 juni jl. overleed Helena Elizabeth (Leny) Derksen-Bol op de leeftijd van 79 jaar. 

Zij is vele jaren gemeentelid van de Pelgrimskerk geweest. Als dochter van een organist was 

haar dat niet vreemd. Haar vader was Adriaan Bol, destijds decennialang organist van onze 

Pelgrimskerk. Zij groeide ook in een kerkelijk gezin op. Sinds lange tijd was zij weduwe, haar 

man Wil Derksen overleed jaren eerder. 

Waar mevrouw Derksen-Bol vele interesses buíten de kerk had, zoals filosofie, wijsbegeerte 

en astrologie, was zij ook zeer betrokken bij gespreksgroepen ín de kerk. Dit ging over allerlei 

thema’s. Zij heeft hieraan vele jaren actief deelgenomen. Zij heeft daar fijne contacten opge-

daan, voelde zich thuis in- en verbonden met onze kerkelijke gemeenschap. 

Het is bijzonder dat óók op deze wijze de Badhoevedorpse kerkgemeenschap betekenisvol kan zijn, een veilige 

plek voor iedereen (met welke religieuze achtergrond of belangstelling dan ook). De laatste jaren kampte mevrouw 

(voor velen: Leny) met veel gezondheidsproblemen en de krachten namen af. Dat was best zwaar voor haar. Maar 

ze was niet bang voor het overlijden en nam vol vertrouwen afscheid van het leven. 

Als kerkgemeenschap bidden wij de familie, nabestaanden en dierbaren die zo om haar heen gestaan hebben, veel 

troost toe. 

 

IN MEMORIAM JACOBA WILHELMINA VAN MUNSTER-VAN OOSTEN 

Maandag 18 juli 2022 overleed Kobie van Munster-van Oosten, op 86 jarige leeftijd. 

Afgelopen maandag, 25 juli namen wij afscheid van deze markante Zeeuwse, echtgenote, moeder, groot- en over-

grootmoeder. In de afscheidsdienst in de kapel van de Meerwende, waar Kobie zich goed thuis voelde (want gelo-

ven kun je tenslotte overal), werd stilgestaan bij haar leven. 

Een getalenteerde vrouw, die na haar opleiding tot verpleegkundige best had willen doorleren. Zij had vele talenten 

die zij, naast haar werk in de zorg, combineerde. Zij was goed in het maken van gedichten en als de kinderen op 

vakantie gingen naar de caravan in Westkapelle, lag er altijd wel een kleinood op de tafel. Het was een vrouw die 

zichzelf weg kon cijferen ten behoeve van anderen. 

Samen met Evert kregen zij vijf kinderen die allen de kans kregen zich te ontwikkelen en op de nodige support 

konden rekenen. Kobie zorgde ervoor dat alle kinderen, ook de aangetrouwde en kleinkinderen, gelijk behandeld 

werden. Naast alle vrijwilligerswerk heeft zij nog jaren gewerkt als koster van de Immanuel kerk. 

Kobie nam ook zelf het besluit om naar de Meerwende te verhuizen toen de zorg voor Evert teveel werd. Een jaar 

of wat geleden, bleek Kobie zelf geestelijk achteruit te gaan. Dat maakte het moeilijk voor een ieder die direct bij 

haar betrokken was. Dat zorgt er ook voor dat haar overlijden zowel als bevrijding als groot verdriet gevoeld mag 

worden. 

Met de woorden uit de eerste brief aan de kerk van Korinthe, hoofdstuk 13: 1-13; “Nu is mijn kennen nog beperkt, 

maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 

grootste daarvan is de liefde”, hebben wij afscheid genomen van deze lieve vrouw. 
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Wij wensen Evert, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte bij het geven van “een plekje” aan dit ver-

lies. 

 

IN MEMORIAM HILDA LAMMIE JANSEMA-BARTELDS 

Maandag 25 juli overleed Hilda Lammie Jansema-Bartelds op 96 jarige leeftijd. 

Dinsdag, 2 augustus, hebben wij afscheid van haar genomen met de woorden van Psalm 23, De Heer is mijn Her-

der. 

Hilda was een vrouw, die opgroeide op de boerderij in Drenthe en als oudste van de kinderen van jong af aan mee-

werkte op het land en in de stal. 

Zij leerde haar man kennen in de oorlog en vertrok met hem naar Amsterdam waar zij als huishoudster aan het 

werk ging. 

Zij kregen vijf kinderen waarvan de jongste van een tweeling vlak na de geboorte overleed. Aangezien er nog geen 

aangifte was gedaan werd dit kindje naamloos begraven. Een paar jaar geleden heeft zij, samen met haar dochters 

de namen van dit kindje alsnog kunnen toevoegen aan het overlijdensregister van de gemeente.  

Zij verhuisden met het gezin naar Almere waar meer ruimte was. 

Hilda was scherp en hield alles goed in de gaten en zorgde voor eenieder die hulp of aandacht nodig had. Zo ook 

voor haar man die in zijn laatste levensjaren veel zorg nodig had. De laatste twee jaar woonde zij in de Meerwende. 

Ook daar wist zij precies wat er speelde onder de “meisjes”, de verzorgenden, op de afdeling. 

Zij heeft lang op de stok en de staf van haar Herder mogen leunen en heeft al het goede en de weldadigheid waar de 

psalmist mee eindigt meegenomen naar het huis des Heeren, waar zij volledig op vertrouwde. 

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

 

IN MEMORIAM JACOB HOOGENDAM 

Sober, trouw, wars van verandering, gelovig: deze woorden zijn van toepassing op Jacob Hoogendam die op 12 

augustus 2022 in Rosenholm te Aalsmeer overleed op 81-jarige leeftijd. 

Hij werd als jongste kind geboren in een agrarisch gezin aan de Lutkemeerweg. Hij werd voor een technisch beroep 

opgeleid. Na enkele jaren in Canada gewerkt te hebben, werkte hij in Nederland bij een groot bouwbedrijf. Hij 

werd werkloos en kwam later in de WAO terecht. 

Het grootste deel van zijn leven leefde hij, die ongehuwd bleef, in een woning aan de Lutkemeerweg. Hij fietste 

veel en hield zich op de hoogte van het nieuws en hield lange gesprekken met anderen. Kerkelijk was hij al vroeg 

actief in jeugdwerk en later was hij ambtsdrager in de kerk van Halfweg-Zwanenburg. Hij genoot van reizen en 

bezocht vele landen in Europa. 

In 2016 werd hij ziek en moest hij vele behandelingen ondergaan. Vele neven en nichten sprongen bij, ieder met 

een eigen taak in zijn leven. Uiteindelijk kon hij niet meer thuis wonen en werd opgenomen in een zorgcentrum. 

Vrijdag 19 augustus 2022 is hij op de begraafplaats in Halfweg-Zwanenburg te ruste gelegd in het familiegraf bij 

zijn ouders en zusje. Daaraan voorafgaande werd in de aula op de begraafplaats een afscheidsdienst gehouden, 

waarin Psalm 25 centraal stond. Hij mag rusten in Gods vrede. Ds. Adri van der Wal. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 2106 Mw. H.E. Derksen-Bol  

 2506 Mw. H. Boerkoel-Vermaat  

 1207 Mw. J.H. Maas-Borkent  

 1807 Mw. J.W. van Munster-van Oosten  

 1907 Mw. A.E. Ester-Bulkmans  

 2107 Dhr. A.L. de Jong  

 2507 Mw. H.L Jansma-Bartelds  

 

VERTROKKEN 

 2606 Mw. C.J. Pol Purmerend. 

 0107 Mw. D.M. de Tree Almere. 

 1107 Dhr. J.J. Boogert Nieuw-Vennep. 

 0108 Dhr. J. Grijzenhout Amsterdam. 

 1408 Mw. S.Y. Miedema Gouda. 

 

VERHUISD 

 0605 Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman  
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KERKENRAAD 

SCRIBA (update)

Tot mijn vreugde is Hannie van Driel bereid een aan-

tal taken van mij over te nemen, met als uiteindelijk 

doel mij op te volgen als scriba. Zij zal beginnen met 

het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen en 

daar zullen op termijn ook de verslagen van het Mo-

deramen bijkomen, de agendering en wat er verder 

bij komt kijken. Zij heeft veel ervaring met dit soort 

taken, zowel binnen het pastorale team en de beroe-

pingscommissie als in haar werkzame leven. We 

houden u op de hoogte. Juup Bosch. 
 

 

VERSLAG GEMEENTEVERGADERING 4 JULI jl.

In deze extra gemeentevergadering is gestemd over 

het voorgenomen beroep op de kandidaat-predikant. 

Tijdens deze drukbezochte vergadering is haar naam 

bekendgemaakt en heeft zij zich voorgesteld. 

De kandidaat is ds. Mirjam Vermeij, 52 jaar. 

Zij heeft sinds 2016 als vaste predikant gewerkt in 

Aalsmeer en als ambulant-predikant in Kudelstaart, 

Haarlem-Noord en Spaarndam. Zij is getrouwd en 

heeft twee kinderen in de tienerleeftijd en blijft in 

Haarlem wonen. 

Na het beantwoorden van diverse vragen verliet ds. 

Vermeij de zaal en werd gestemd. Unaniem werd 

vóór het beroepen van ds. Vermeij gekozen. Onder 

luid applaus werd zij in de kerkzaal teruggebracht en 

met een mooie bos bloemen gefeliciteerd. Ook de 

beroepingscommissie werd met applaus bedankt voor 

het verrichte werk. 

Aangezien er nog de nodige details moeten worden 

besproken en ds.Vermeij eerst op vakantie gaat, zal 

de beroepsbrief pas na haar vakantie worden bezorgd. 

Daarna heeft zij officieel nog drie weken de tijd om 

het beroep aan te nemen. Het kan dus nog tot eind 

augustus duren tot het beroep officieel is. Haar huidi-

ge contract loopt tot eind september, zij zou dus per 1 

oktober 2022 bij ons kunnen beginnen met een 

dienstverband van 60%. Hannie van Driel.

 

 

GEMEENTEAVOND 

Maandag 3 oktober 2022 om 20.00 uur wordt een gemeentevergadering gehouden in de Karavanserai. 

Op de agenda staan twee onderwerpen: 

1. De begroting voor 2023 en  

2. Huisvesting en kerkgebouwen. 

Tijdens de gemeenteavond in het najaar van 2019 is gesproken over de huisvesting en onze kerkgebouwen. Inmid-

dels zijn we drie jaar verder en moeten we als gemeente verdere stappen ondernemen. Om mede de richting en de 

opties die er voor ons zijn te bepalen, horen de Kerkenraad en de ‘werkgroep Kerkgebouwen’ graag hoe u denkt 

over deze onderwerpen. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd. Juup Bosch, scriba. 

 

 

BEROEPING EN INTREDEDIENST DS. MIRJAM VERMEIJ 

Het werk van de beroepingscommissie zit erop! 

Na het opstellen en plaatsen van een advertentie en 

informatie ‘over onze gemeente’ zijn er gesprekken 

gevoerd met kandidaten die gereageerd hadden en 

een delegatie van de beroepingscommissie is gaan 

‘horen’. Eén kandidaat werd zeer geschikt gevonden 

en leek goed in onze gemeente te passen. Derhalve 

kwam de commissie unaniem tot de conclusie de 

kerkenraad te adviseren deze kandidaat te beroepen. 

Voor het beroep uitgebracht werd had u als gemeen-

teleden de gelegenheid te stemmen over de kandidaat 

tijdens een gemeentevergadering op 4 juli 2022. De 

kandidaat heeft zichzelf die avond voorgesteld (vorig 

artikel). 

Het doet ons genoegen u te kunnen mededelen dat ds. 

Vermeij het beroep heeft aangenomen. Hieronder 

schrijft zij iets over zichzelf. 

Wij hebben het volste vertrouwen in een goede en 

fijne samenwerking met haar. Zij start 9 oktober in 

onze gemeente. Aangezien zij voor 60% is aange-

steld, zal zij beschikbaar zijn op maandag, woensdag 

en donderdag en buiten deze dagen om in overleg. 

Dank aan ds. Aarnoud van der Deijl die het proces als 

consulent heeft begeleid. Met de intrededienst komt 

zijn taak tot een einde. 

Zondag 9 oktober om 15.00 uur is de intrededienst! 

De ochtenddienst vervalt. Hannie van Driel.
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 KENNISMAKEN 

 

Mijn naam is Mirjam Vermeij. Per 9 oktober hoop ik te beginnen als predikant in jullie ge-

meente.  

Sinds 2016 ben ik predikant. De afgelopen twee jaar -tijdens de coronaperiode- was ik am-

bulant predikant (‘invaldominee’), in Kudelstaart en Haarlem-Noord & Spaarndam. Dat ben 

ik nog tot 1 oktober.  

Wat goed is om te weten:  

 in mijn jonge jaren heb ik bij een drogist en een banketbakker gewerkt. Daar heb ik nog steeds plezier van.  

 ik woon nu bijna 20 jaar in Haarlem, de laatste 16 jaar met Koen en de kinderen Nynke en Iza. Ik blijf in 

Haarlem wonen en zal op en neer reizen naar Badhoevedorp & Lijnden.  

 groepswerk vind ik een van de leukste dingen in mijn werk. 

 ik ben benieuwd hoe je kerk kunt zijn voor een dorp, zoals Badhoevedorp & Lijnden, in een veranderende 

omgeving (o.a. nieuwbouw). 

We gaan elkaar vast zien in de komende tijd. Hoe ik alle nieuwe namen en gezichten moet onthouden, is me nog 

een raadsel. Maar dat zal ten slotte goed komen. Tips zijn welkom. 

PS: na 9 oktober ben ik bereikbaar via dsmvermeij@gmail.com of mobiel 06 3864 8035; mijn werkdagen: maan-

dag, woensdag en donderdag. 

 

STARTWEEK/STARTZONDAG 

We beginnen het weekend met de BBQ op zaterdag 17 september. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en 

hopen we op mooi weer voor een zonnige start van het weekend. Verderop lees u bij wie u zich kunt opgeven hier-

voor. 

 

STARTZONDAG 

Het landelijke thema dit jaar is: ”AAN TAFEL”. 

Wij omarmen dit thema en gaan samen aan tafel in de 

Pelgrimskerk. Voorganger op de Startzondag is ds. 

Tjitske de Vries-Meijer, muzikale medewerking 

wordt verleend door panfluitiste Nadja Spooren. 

De dames van de liturgische bloemengroep maken 

een bloementafel. Om alle vaasjes gevuld te krijgen, 

vragen ze u om een bloem mee te nemen. Na de 

dienst kunt u een bloem meenemen en die aan ie-

mand geven als groet en moment van aandacht en 

verbinding. 

De opstelling in de kerkzaal zal anders zijn dan u 

gewend bent. Om u als gemeente meer het gevoel te 

geven samen aan tafel te zijn, staan de in de kerkzaal 

verspreide tafels en stoelen wel naar voren gericht 

zodat u zicht houdt op het liturgisch centrum. 

Na de dienst kunt u koffie halen in de stiltekapel en 

worden er schalen met broodjes op de tafels gezet die 

we dan samen aan tafel kunnen nuttigen. Aan de 

zijkant van de zaal zijn ook nog statafels gezet. 

Zo proberen we dit thema gestalte te geven. Laat u 

verrassen en wees van harte welkom!! Opgeven voor 

de BBQ en/of de zondagsmaaltijd kan tot donderdag 

15 september bij: Henriët den Arend en Anneke de de 

Jongh 

Namens de commissie Erediensten, Anneke de 

Jongh.

 

PASTORAAL WERKVERBAND 

Woensdag zes juli hebben de pastoraal bezoekers van de Pelgrims-

kerk Badhoevedorp-Lijnden de Bijbelse tuin bezocht achter de Jo-

annes de Doperkerk in Hoofddorp. 

Wel een verrassing dat ds. Adri van der Wal ons stond op te wach-

ten voor de rondleiding. Op het kerkplein geeft hij uitleg over de 

geschilderde figuren op de vierkante steentjes, zoals de symbolen 

verbonden aan de vier evangelisten. De bronzen kerkdeuren tonen 

zes Bijbelse voorstellingen. 

Pastoor Kees van Lent heeft ervoor gezorgd, dat de tuin werd wat 

deze nu is. Meerdere bloemen, bomen en vruchten doen ons aan 

Bijbelverhalen denken. 

Overigens zijn de vijgen in ‘onze tuin’ al iets forser in omvang... Er staan meer dan 50 kunstwerken gebaseerd op 

Bijbelverhalen en verhalen uit Deuterocanonieke boeken. De meeste beelden zijn gemaakt door de bekende kun-

stenaar Karel Gomes, andere door Antoinette Otten en de zusters van het St. Liobaklooster in Egmond. Met groo 

enthousiasme beantwoordde ds. Van der Wal onze vragen. De tuin wordt met veel toewijding onderhouden door 

vrijwilligers. Epie Boven. 

mailto:dsmvermeij@gmail.com
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KINDERDIENSTKAMP IN ZEEWOLDE EEN SUCCES 

Vlak voor de zomervakantie, 9-10 juli, zijn we met 

de kinderdienst twee dagen in Zeewolde geweest. We 

hebben overnacht in het scoutinggebouw op het scou-

tingterrein aldaar. 

Twaalf kinderen en vier vrouwen voor de begeleiding 

vertrokken vanuit de kerk naar Zeewolde. Daar zijn 

we, na het installeren in de kamers, veel buiten ge-

weest; het was heerlijk weer. Wat is er heerlijker na 

een goede wandeling in het meer te springen? 

Bij de vlaggenroof 's avonds in het bos hadden beide 

teams hun vlaggen goed verstopt, dus bleef de leiding 

maar kaartjes uitdelen. Daarna werd het alweer don-

ker en dus tijd om een kampvuur te maken en 

marshmallows te roosteren. En lekker laat naar bed te 

gaan. 

Zondagochtend hebben we onze eigen kerkdienst 

gehouden. De kinderen hadden het verhaal van de 

barmhartige Samaritaan zaterdag al gehoord en heb-

ben geschilderd hoe zij iemand zouden kunnen hel-

pen. Dit hebben ze tijdens de dienst allemaal toege-

licht. 

We hebben gebeden voor bijvoorbeeld de mensen in 

Oekraïne, de oorlog daar houdt de kinderen bezig. En 

dank gezegd voor de mooie dingen die wij allemaal 

kunnen doen. Het afsluitende lied 'Komt, laat het 

ieder horen' werd uit volle borst gezongen.  

Toen was er nog tijd om vlotten te bouwen en ja, ze 

bleven drijven! Er is mooi rond het meer mee geva-

ren. De jongsten vielen in de auto terug al in slaap. 

Het was een heerlijk weekend! Wilma van Andel.

 

MUZIEK IN DE KERK (MIK) KOOR

In het Meerkontakt van 8 juli jl. hebben wij (dat is de MIK groep) bericht dat wij plannen hadden om het MIK koor 

weer nieuw leven in te blazen, gevolgd door een oproep aan ieder die van zingen houdt om mee te doen. 

Het MIK koor is een projectkoor dat op ad hoc basis werkt. Momenteel richten wij ons op het zingen van enkele 

adventsliederen in de kerkdienst van 27 november aanstaande. Het is verheugend om te ervaren dat er voldoende 

belangstelling bestaat voor dit initiatief; momenteel hebben zich 16 zangers aangemeld. Het instuderen en uitvoe-

ren van de liederen gaat onder leiding van de ons welbekende Jeroen Koopman, die tevens de begeleiding op piano 

verzorgt. De repetities zijn gepland op de volgende woensdagavonden: 26 oktober 2, 16 en 23 november. 

Mocht u alsnog belangstelling hebben om mee te doen dan bent u van harte welkom. De MIK groep.

JAN BOOGERT VERHUISD 

Als organist mist u hem al wat langer maar de trouwe 

kerkgangers missen hem nu vast ook al een paar we-

ken in de kerk. Jan Boogert is namelijk enkele weken 

geleden verhuisd naar een beschermd wonen com-

plex. 

Zoals velen van u weten heeft onze vader Alzheimer 

en was alleen thuis wonen helaas niet langer verant-

woord. We hebben een fijne, mooie plek gevonden 

voor hem waar hij niet meer alleen is. Hij heeft een 

mooi, groot, eigen appartement maar kan daarnaast 

terugvallen op alle zorg die hij zo nodig heeft. De 

stap om onze vader uit het dorp te halen was zeker 

geen gemakkelijke, maar we wisten dat het helaas 

onvermijdelijk was. 

We zijn nog een weggetje aan het vinden om hem af 

en toe naar de Pelgrimskerk te laten komen, maar 

deze eerste weken moet hij vooral de rust krijgen om 

te wennen op zijn nieuwe plek.  

Wilt u hem een kaartje sturen? Dat kan, het liefst via 

dochter Deborah Heilig, Koning Willem-

Alexanderlaan 25, 2135 VL Hoofddorp. Dan kiezen 

wij een goed moment om die post langs te brengen. 

Lieve groet, Marc Boogert en Deborah Heilig-

Boogert. 

 
ZANG EN VRIENDSCHAP KOMT NAAR JE TOE! 

 

 

 

Het Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriend-

schap (HMZV) is deze zomer op tournee. 

Op drie zaterdagmiddagen geven wij korte concerten 

in Nieuw Vennep, Hoofddorp en Badhoevedorp. 

In Badhoevedorp zijn wij op 17 september a.s. in het 

Dorpshuis, Snelliuslaan 35. 

Wat wij ook zoeken tijdens onze tour zijn zanglustige 

mannen die nader kennis willen maken met het 

HMZV. 

Tijdens de open repetitie, voorafgaand aan ieder con-

cert, wordt met onze gasten een lied ingestudeerd dat 

direct tijdens het concert –mét de andere liederen- 

wordt gezongen. 

Familie, vrienden en kennissen zijn van harte wel-

kom! Entree is gratis. Programma: inloop 15.00 uur, 

open repetitie: 15.10- 15.50, pauze: 15.50 tot 16.00, 

daarna mini concert met o.a. het ingestudeerde lied. 

Na afloop gezellig wat drinken aan de bar. Graag tot 

ziens! Peter Roodenburg. 
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ORGELBESPELING TIJDENS DE OPEN MONUMENTENDAG 2022. 
Mark de Vries, één van onze kerkorganisten, geeft 

zaterdag 10 september twee keer een orgelbespeling 

in de Rooms-Katholieke kerk “Sint Petrus Banden” 

aan de Harteveldseweg 25 te Diemen. 

Sinds vele jaren is hij ook organist gedurende de 

zomermaanden in deze kerk, die een monumentale 

status heeft. Het is de 77ste en tevens laatste keer, 

dat hij een publieke orgelbespeling geeft. Mark zal 

om 12.30 uur en 14.00 uur het Adema orgel bespelen. 

U hoort orgelmuziek van Sweelinck, Bach, Buxtehu-

de, Franck, Boëllmann en Lemmens. 

De St. Petrus Banden is te bereiken met tram 19. Die 

stopt o.a. op het Leidseplein, de Vijzelgracht en het 

Weesperplein. In Diemen uitstappen op halte: DIE-

MERBRUG. Dan is het ca 100 meter teruglopen naar 

de kerk met zijn imposante en opmerkelijke toren. De 

toegang is gratis. Van harte WELKOM.

 

EXPOSITIE SCHEPPING IN GROTE OF ST BAVOKERK TE HAARLEM 

Hannelieke van de Beek exposeert van 23 augustus 

t/m 1 oktober in de Grote of St. Bavokerk.  

Thema van de expositie is SCHEPPING. Inspiratie 

voor haar verhalende kunst vindt zij in natuur en 

landschap en daarin ervaart zij tegelijkertijd het mys-

terie van de Bijbel.  

Haar woonplaats Leersum en haar leefomgeving 

werd recent getroffen door een verwoestende val-

wind. Deze levenservaring maakt haar nog bewuster 

van de klimaatverandering en onze verantwoordelijk-

heid voor het behoud van de schepping. De geëxpo-

seerde grote kunstwerken in textiel gaan over 

SCHEPPING: water, woestijn, ruimte, licht, wind, 

bomen, bloeiend gewas, dieren, de mens en de liefde 

voor de aarde.  

Deze intuïtieve en experimentele kunstwerken zijn 

gemaakt van uiteenlopende materialen. Ze is een 

recycling-mens. Door het vele intensieve stikwerk op 

de naaimachine, het werken met reliëf en met hand 

borduren, ontstaan verrassende en onverwachte, 

symbolische kunstwerken. Bep Dekker. 

 

 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

 

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

11 sep SCHOOLKERKDIENST 10.00 uur. 

17 sep BBQ 17.00 uur. 

18 sep STARTZONDAG (na de dienst) “Aan tafel” 10.00 uur. 

 03 okt Gemeenteavond (Karavanserai) 20.00 uur. 

 09 okt Intrededienst ds. M. Vermeij. 15.00 uur. 

 


