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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 
 

 

 

ZEVEN MAAL VERGEVEN…. 

 

Waarin is de bijbel onderscheidend van de levenslessen die ieder mens kan leren in de school des levens 

waar we allemaal naar toe gaan?  

De vraag kwam vorige week naar boven in het Amsterdamse preekteam naar aanleiding van de tekst in 

Lucas: 

Lucas 17: (vrij vertaald) Tegen zijn leerlingen zei hij: Wee degene die mensen ten val brengen. Het zou 

beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd geworpen. (…) Indien een van de 

broeders of zusters zondigt, spreek hen dan toe. En als ze berouw hebben, vergeef hen. En als ze zeven-

maal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: Ik heb berouw, dan moet 

je hen vergeven. 

 

Een van de deelnemers van het preekteam zei: Ik denk dat die opdracht van vergeving de kern is van het 

christendom. Het is de lastigste opdracht, maar ook de belangrijkste voorwaarde om de samenleving leef-

baar te houden.  

We praatten wat heen en weer over de Lucastekst en hoe radicaal Jezus ons gebiedt te vergeven. 

Desnoods 7 maal per dag! 

Waarop de discipelen reageren met: Geef ons geloof! 

En ik hoor er een zucht bij: Nou geef ons geloof… 7 maal per dag iemand blijven vergeven… Als je de 

tekst in een toneelstuk zou horen, zou je het als een sarcastische grap beschouwen. Zeven maal per dag 

vergeven. Man! Geef ons geloof! Op die toon. 

 

De tekst van Lucas begint met: Wee de mensen die die kleinen laten struikelen. Het is beter dat ze met 

een molensteen in de zee worden geworpen.’ Nou, dat klinkt duidelijk. En ik weet zo best een paar men-

sen die onschuldigen kapot maken die ik die molensteen van harte gun. Maar dan toch gelijk maar de 

volgende zin lezen: Vergeven als iemand tot inzicht komt. Desnoods 7 maal per dag. 

Het woord vergeving is in onbruik geraakt. De praktijk zo goed als uitgeroeid.  

Neem het conflict in de kamer over Arib. Behalve een capabele voorzitster, is ze- blijkt nu uit allerlei 

bronnen- niet een makkelijk iemand om voor te werken. Mensen voelden zich niet veilig, ze voelden zich 

massaal gekleineerd.  

 

Arib reageerde in eerste instantie geschrokken. Dat begrijp ik. En ja- pijnlijk is het als heel Nederland 

meekijkt. Maar haar eerste reactie: Ik herken me ‘niet in de beschuldiging’, die gaat geen oplossing bie-

den. Net als haar verbannen uit het publieke leven mij geen oplossing lijkt. Hier moet gepraat worden. 

Hier moet het hele verhaal op tafel. En zien hoe mensen geschonden zijn. Hier moet naar een vorm van 

vergeving worden toegewerkt. We willen Arib niet met een molensteen in de zee geworpen zien. Dat is 

pas zonde. Vergeving dus. Terug met dat woord en met de daad. Aan het werk jullie allemaal in de 

Tweede Kamer! 

 

 

Bara van Pelt.  

35
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 jaargang, nr. 07. 

14 oktober 2022. 



Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 2 

 

 
 

DIENSTEN        PEL-

GRIMSKERK 

 

 

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

 Collecten 1. Wereldvoedseldag. 2. Kerk. 

  

 Zondag 23 okt 10.00 uur Ds. M. Vermeij. 

 Collecten Voedselbank.  2. Kerk. 

 

 Zondag 30 okt 10.00 uur Ds. L.J. Rasser (Amsterdam).  

 Collecten 1. Zeevarendencentrale. 2. Kerk. 

 

 Zondag 06 nov 10.00 uur Ds. P. Verhoeff (Alkmaar). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 13 nov 10.00 uur Ds. J. Scheele Goedhart (Amsterdam). 

 Collecten 1. Luchthavenpastoraat. 2. Kerk. 

 

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

    Heilig Avondmaal. 

 

 Zondag 20 nov 10.00 uur Ds. M. Vermeij Eeuwigheidszondag. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Omzien naar elkaar. 

 

 Zondag 27 nov 10.00 uur Ds. M. Vermeij 1
ste

 Advent. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 04 dec 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen) 2
de

 Advent. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 0409 Mw. M.H. Schaap-Deutz. 

 1109 Mw. G.J. Schaaf. 

 1809 Mw. M. Binnekamp-Buitenhuis. 

 2509 Dhr. J. van Dijk. 

 0210 Mw. Z.G. Evers-van Beemdelust. 

  

 

 

BEDANKT 

Wij waren 60 jaar getrouwd. De heel mooie bos bloemen werd ons gebracht door Ien Moens. 

We hebben haar natuurlijk bedankt, maar willen de gehele kerkgemeenschap bedanken. Goed om te beseffen dat 

wij daar deel van uitmaken. Met vriendelijke groet, Corrie & Henk Bitter. 

 

Verrast werd ik door een bloemengroet van de kerk. Een aantal weken kon ik niet naar de kerk komen doordat ik 

een knieoperatie heb ondergaan. De eerste pijnlijke periode verliep vlot. Het proces verloopt toch langer dan ik heb 

ingeschat en ben nog steeds onder handen van een fysiotherapeut. De attente aandacht door zo'n bloemetje blijkt 

een warm signaal te zijn in de gemeenschap van de kerk. Hartelijk dank daarvoor. Henk. Biemond. 

 

Afgelopen zondag (25-09) werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen. Ook de zondag voor Tet stierf, ont-

ving zij een prachtige bos zonnebloemen. 

Aad Visser, die deze zonnebloemen bracht, kon niet vermoeden dat Tet de volgende dag zou overlijden. 

Ook wil ik Henriët van harte bedanken voor de begeleiding van de uitvaart van Tet zowel voor als na de uitvaart. 

De belangstelling was overweldigend maar Tet zou zich, in haar bescheidenheid, afgevraagd hebben waar dit alle-

maal goed voor was. Nogmaals veel dank ook namens mijn kinderen. Jaap van Dijk. 
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IN MEMORIAM EIGJE VAN BEEM-DEN OUDEN 

Donderdag 1 september is, in het bijzijn van haar kinderen, in alle rust overleden Eigje (Elly)van Beem-den Ouden, 

op 92 jarige leeftijd. 

Eigje werd door de kinderen omschreven als zorgzaam en heel erg creatief. Tot het laatst maakte zij altijd zelf de 

kaarten voor verjaardagen, Kerst en Nieuwjaar. Zij zorgde ervoor dat ieder de aandacht kreeg die hij of zij nodig 

had. 

Het mooiste vond zij dat zij met zoon en kleinzoon, dus drie generaties, werkzaam mocht zijn in de zaak en dat 

deze uitgroeide tot een begrip in Badhoevedorp en omgeving. Daar was zij trots op. En mooi was het dat zij, 

weliswaar via videobellen, nog haar jongste achterkleinkind heeft kunnen zien. 

Als oudere zuster keek Eigje ook om naar haar jongere zus Jeanne. Als jongere zus was dat niet altijd makkelijk, 

maar het zorgde uiteindelijk voor een zeer warme band. 

Ds. Bakker bleef stilstaan bij de woorden uit 1 Petrus 4: ‘Wees gastvrij voor elkaar en laat een ieder van u de gave 

die zij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te helpen’. 

Dat is wat Eigje haar hele leven heeft gedaan, de gave die zij had gebruiken om anderen daarmee verder te helpen. 

Zelfs de laatste jaren die zij, gezien de zorg die zij nodig had, in de Meerwende verbleef, bleef zij alert op de din-

gen die gebeurden. Na een ongelukkige val bleek dat het, door haar wel gewenste einde, ineens heel snel dichtbij 

kwam. 

In de afscheidsdienst op 7 september hebben wij met velen bij haar overlijden stilgestaan. Wij wensen kinderen, 

klein- en achterkleinkinderen alle sterkte toe om dit verlies een plek te geven. 

 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 1208 Dhr. J. Hoogendam  

 2908 Mw. T. van Dijk-Arends  

 3108 Mw. M.G. de Mos-Lenz . 

 0509 Mw. C.H. Peetoom-van Vugt  

 

VERTROKKEN NAAR 

 0309 Dhr. J.P. Poppe Amstelveen. 

 

VERHUISD NAAR 

 0109 Mw. E.A. Oosterhoff Goes. 

 1209 Mw. R. de Roode  

 

NIEUW BINNENGEKOMEN 

 2808 Mw. H. Boekman-Eijken  

 2209 Mw. R. Meyer . 

 2509 Dhr. J.Y. Boogert  

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS  

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is, zoals 

velen van u weten, verantwoordelijk voor de materië-

le zaken binnen de kerk: het beheren van de gebou-

wen en zorgdragen voor de financiën.  

Momenteel zitten de volgende leden in het CvK: 

Marijn Vis (voorzitter), Jacob van Gelder (penning-

meester), Anja van Andel (secretaris), Foeke Dekker 

(administrateur) en Ineke Gräeve (lid).  

De afgelopen periode was het CvK, zoals ieder jaar, 

bezig met het opstellen van de jaarrekening 2021 en 

de begroting 2023.  

Verder vraagt het onderhoud van de gebouwen veel 

aandacht. De afgelopen februaristorm heeft ons kerk-

gebouw beschadigd: pannen van het dak en lekkages. 

Gelukkig dekt de verzekering dit grotendeels, en een 

gemeentelid het eigen risico. Inmiddels hoeven bin-

nen het gebouw alleen nog het plafond en enkele 

muren geschilderd te worden.  

Enkele maanden geleden is het kerkgebouw bouw-

kundig gekeurd. Op basis daarvan hebben we enkele 

klussen ingezet, zoals vervanging van de windbanden 

in de torenspits, nieuw glas in het raampje op zolder 

en het aanbrengen van een leuning. Groot onderhoud 

stellen we uit zolang het kan. 

De buitenkant van de pastorie is onlangs geschilderd. 

De pastorie was de afgelopen periode (meestal) ver-

huurd. Vanaf oktober tot december zijn er nieuwe 

huurders; dorpsgenoten die hun woning verbouwen. 

Anja van Andel.
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 KinK BOEREN EENVOUD  
 

 

 

De kunstenares van deze expositie is Elisabeth Heuff-Kuylaars(1938-1994). Op geheel eigen wijze, wars van mo-

derniteiten en met een zekere primitiviteit, ontwikkelde zij een techniek van schilderen: stoer en onverzettelijk, met 

geringe aandacht voor anatomie en perspectief. 

Zij werkte vanuit het hart en toont daarbij bijzondere liefde voor het allereenvoudigste. 

Het streven en verlangen naar het volmaakte en het geraakt worden door de eenvoud en 

kwetsbaarheid van mens en natuur, brengt zij tot uiting in haar schilderijen. 

De expositie is van 18 september tot en met 28 november in de Pelgrimskerk, Havikstraat 5. 

Zaterdagen van 10.00-11.00 uur en zondagen van 11.00-1200 uur. 

Een vraag aan de gemeente. Zoals u weet hebben wij sinds ruim een jaar een vitrinekast 

in de gang staan met wisselende exposities. Momenteel liggen er landbouwgewassen  

uit de Haarlemmermeer. Dit in het kader van ons jaarthema ”Samen aan tafel”. 

Voor onze volgende expositie willen wij een beroep doen op u. Wij willen geopende  

poëziealbums in de kast leggen bij de mooiste, door u gekozen versjes. 

Kinderen mogen ook meedoen. U kunt uw album inleveren voor 24 oktober bij 

Cocky Kamerman of Bep Dekker . Uiteraard zullen wij heel zorgvuldig met uw album omgaan. 

Een andere vraag is of u misschien zelf een leuk voorstel hebt voor een expositie in de vitrinekast of voor een 

mooie expositie in de ontvangstruimte van de kerk. Graag doorgeven aan Peter Roodenburg of Greet Boersma. 

Namens de commissie Kunst in de Kerk, Greet Boersma. 

 

 

 

KERSTMATINEE 18 DECEMBER 2022 

Aanvang 14.30 u. in RIJSENHOUT. 

 

 

Die middag geven wij een kerstconcert in de Ont-

moetingskerk in Rijsenhout. 

Er staan vele mooie en sfeervolle kerstliederen op het 

programma, zoals One Light, For unto us a child is 

born, O Thou that tellest good tidings to you (solo), 

Here comes The Light, Carol of the Star, Panis 

Angelicus, Weihnachtsglocken, Weihnacht, O Je-

sulein suss, Oh Jesulein mild (solo), Cantique de 

Noël, Gesu Bambino, Do you hear what I hear, Cov-

entry Carol, I wonder as I wander (solo), Still, Still, 

Still, In the Bleak Midwinter, Drei Könige, Star of 

Wonder, Feliz Navidad. Ook zijn er meerdere samen-

zangen en muzikale intermezzi. 

Er is muzikale medewerking van Annelies van der 

Vlies (mezzosopraan), Klaas Koelewijn speelt op 

orgel en piano. Algehele muzikale leiding Roland 

Bosma. 

Toegangskaarten ad € 15,- (incl. consumptie), kinde-

ren € 7,50, zijn verkrijgbaar bij Lex van Saarloos, 

Reinier Klaasse Bos of ondergetekende. U bent van 

harte welkom! Peter Roodenburg, 

 

 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

 

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

 26 okt Repetitieavond MIK 20.00 uur. 

02 nov Repetitieavond MIK 20.00 uur. 

16 nov Repetitieavond MIK 20.00 uur. 

23 nov Repetitieavond MIK 20.00 uur. 

 


