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MEDITATIE

Samen puzzelen

Het wil best wel eens gebeuren dat na een kerkdienst, bij de koffie, de preek wordt nabesproken door de
aanwezigen. Als je dan luistert, hoor je hoe de gesproken woorden verschillend worden uitgelegd en
geïnterpreteerd. Een ieder pikt eruit wat hem of haar het meeste aansprak of waarmee hij of zij zich het
beste kan vereenzelvigen.

Dat gebeurt niet alleen bij een preek maar ook in het alledaagse leven. Bij gebeurtenissen, waar wij zelf
bij zijn of die tot ons komen via de televisie, radio of krant. Wij mensen pikken de stukjes berichten
eruit die voor eenieder persoonlijk belangrijk of aansprekend zijn. Met verschillende mensen ben je in
staat om het verhaal zo compleet mogelijk te maken.

Het is net als het maken van een grote legpuzzel. Met een aantal vrienden of familieleden een puzzel
maken van 1000 tot 5000 (of meer) stukjes. Elk stukje is een deel van het totale plaatje. Maar alle
stukjes aan elkaar geven pas het complete beeld.

Ook bij de Bijbelse verhalen hoor je via de verschillende vertellers onderdelen van hetzelfde verhaal
terugkomen met steeds een andere invalshoek. Al de verhalen bij elkaar zorgen voor een totaalbeeld van
de gebeurtenissen. Neem de vier Evangelisten die ieder afzonderlijk vanuit een eigen invalshoek over
het leven en het werk van Jezus vertellen. Gezamenlijk geven zij ons een “totaalbeeld” van Jezus en zijn
manier waarop hij in het Joodse leven staat en daar invulling aan heeft gegeven. Dat heeft hij op een
zodanig inspirerende wijze gedaan dat wij volgelingen van Hem geworden zijn. Zijn inspiratie en
wijsheid geven ons de kracht om het werk te doen wat eenieder van ons doet, zonder daarbij eerst aan
eigen gewin of voordeel te denken.

Dat doen wij in ons werk voor onze gemeenteleden en kerk, maar ook voor onze directe naasten,
vrienden en mensen die onze hulp vragen. Zorg dat niet alleen je eigen ideeën en waarden dan de
overhand krijgen. Zorg dat je met anderen, die de zaken vanuit een ander perspectief bekijken, een
compleet beeld krijgt om daarmee verder te werken en waardoor de juiste hulp en oplossingen
aangeboden kunnen worden. Op die manier kunnen wij gezamenlijk, een gedragen bijdrage leveren aan
een levende kerk en gemeenschap.

Harry den Arend.
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DIENSTEN

Zondag 31 mrt

PELGRIMSKERK

10.00 uur
Collecten

Ds. B.J. Griffioen.
1. Diaconie.

2. Catechese & Educatie.

10.00 uur
Collecten

Pastor A.M. Creemer-Allard
1.Diaconie.

(Kudelstaart).
2. Kerk.

6e zondag 40 dagentijd

10.00 uur
Collecten

Ds. B.J. Griffioen
1. Diaconie

(Palmzondag).
2. Jeugdwerk, eigen kerk.

Woensdag 17 apr

19.30 uur

Ds. B.J. Griffioen

(Vesper).

Donderdag 18 apr

19.30 uur

Ds. B.J. Griffioen

(Witte Donderdag).
Dienst van Schrift & Tafel.

Vrijdag 19 apr

19.30 uur

Mw. N Sikkel-Wilschut &
Dhr. P. Boersma.

(Goede Vrijdag).

Zaterdag 20 apr

21.30 uur

Ds. B.J. Griffioen

(Paaswake).

Zondag 21 apr

10.00 uur
Collecten

Ds. B.J. Griffioen
1. Zending Pasen

(Pasen). M.m.v. Suono Chiaro.
2. Kerk.

Zondag 28 apr

10.00 uur
Collecten:

Ds. J.A. Verkerk
1. ZWO Werelddiaconaat.

(Amstelveen).
2. Kerk.

Zondag 05 mei

10.00 uur
Collecten

Ds. G.M. Landman
Noodhulp.

(De Bilt)
2. Kerk.

Dhr. D.J. Tolsma
Dhr. B. Rechtuyt
Dhr. A. Kamer
Dhr. C.D. Braam
Dhr. H. Buurma
Dhr. R. Hoogeboom

6197638.
659 5529
659 4826
659 6190
659 3218
659 5322

4e zondag 40 dagentijd

Zondag 07 apr
5e zondag 40 dagentijd

Zondag 14 apr

(10 min vooraf samenzang)

Autorijdiensten:
Zondag 31 mrt
Zondag 7 apr
Zondag 14 apr
Zondag 21 apr
Zondag 28 apr
Zondag 5 mei

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 31 maart, de vierde zondag in de
Veertigdagentijd lezen we dat alom bekende en toch
steeds weer prachtige verhaal van de zich
ontfermende vader met twee zonen, waarvan er een
verloren ging, waardoor de vader in een oneindig
verdrietige toestand terecht kwam, hoe blij hij ook
was met de zoon die hij over had. Een aangrijpend
verhaal, dat nog helemaal niet zo duidelijk eindigt.
Je kunt je zelfs afvragen óf het wel is afgerond, al
kwam de verloren, en in Bijbelse zin, dus dode zoon
weer tot leven voor zijn vader. Zou de kleur roze van
deze dag ons kunnen helpen te vertrouwen op een
goede afloop?
Kruiswegstaties tijdens acht dagen
14 april, Palmzondag, zullen we stilstaan bij de
week die zo centraal staat in ons christelijk geloof.
Een week van neer- en opgang, aanklacht,

verschrikking, angst, verdriet, verraad, onrecht en
van verbazing, verwondering, schrik, een week van
sterven, dood en leven opnieuw. Door de groep
“Kunst in de Kerk” is voor deze week een aantal
Kruiswegstaties gezocht en gevonden. Niet de
traditionele veertien staties, maar zeven beelden van
scenes op de Via dolorosa, de lijdensweg van de
Heer. In de kerk zullen ze te zien zijn vanaf
Palmzondag.
Het zijn afbeeldingen gemaakt door een groep
studenten in Hannover in de jaren negentig. Ze staan
achter in de kerkruimte en worden afgewisseld met
gedichten van Hans Bouma.
Woensdagavond 17 april zullen twee eerste staties
een rol spelen in de Vesper in de Stille Week, die we
in de stiltekapel zullen vieren. Ook op Goede vrijdag
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(19) zal een aantal van de beelden in de dienst
speciaal naar voren komen.
In de Witte Donderdagviering zitten we echt aan
tafel om het Avondmaal te vieren. Met het breken en
delen van de matses (het ongezuurde snelle
haastbrood) en de wijn wordt zo direct aansluiting
gezocht bij de lezing van de laatste maaltijd, de
Pesachmaaltijd die Jezus met zijn vrienden hield.
Pesach, de uittocht uit Egypte wordt gesymboliseerd
en brengen we tot leven door de dienst. De kinderen
van de basiscatechese zijn hierin betrokken door
middel van lezen, delen en muziek, samen met de
diakenen.
Zaterdagavond 20 april, beginnen we buiten rond het
open vuur. De donkere kerk, nog duister van de
Goede Vrijdag betreden we dan met het eerste prille
licht van de nieuwe Paaskaars, die de warmte en het
Licht van Christus verspreidt onder ons die leven in
het donker van de wereld. Tijdens de Paaswake
staan we stil bij de overgang van donker naar licht,
God‟s schepping van een nieuw begin. Door de
verhalen die we horen en de liederen die we zingen
getuigen we van een God die ons door de diepten
heen brengt. Door opnieuw aan onze doop of
belijdenis te denken, houden wij het vertrouwen in
God levend.
Jesaja 43 is voor de doopgedachtenis een
bemoedigende tekst: „Ik heb u bij uw naam

1702
2402
0303
1003
1703
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geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij zult gaan door
het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij
zullen u niet overstromen‟. We verzamelen ons bij
de doopvont, voelen het water en noemen onze
doopnamen. Dan horen we het opstandingsevangelie
en ontvangen allen het warme eerste Paaslicht.
Paasmorgen beginnen we tien minuten voor de
dienst met het zingen van paasliederen, en worden
daarna ook betoverd door prachtige stemmen van
een klein en bijzonder koor van enkele jonge
vrouwen, Suono Chiaro. Ze waren al eerder te gast
in onze diensten en we verheugen ons op hun komst.
De feestelijkheid van Pasen wil ons dichter bij het
geheim van het leven brengen. Een leven dat voor
velen helemaal niet, of nog niet dat feestkarakter
heeft; mensen ervaren ook het tegendeel. Juist in de
paasmorgenviering houd ik dan ook vast aan ruimte
en aandacht voor het gebed vanwege de nood van de
wereld. Ook heeft de voorbede altijd een belangrijke
plaats, hoewel de zondag altijd een gedenken en
daarmee in meerdere of mindere mate het
presentstellen van het feest van Pasen is. We hopen
dat het licht van Pasen juist ook over onze dierbaren
zal opgaan. Pasen vieren kan dus niet betekenen dat
je voorbij gaat aan de nood en de aanklacht van de
Stille Week en de pijn van de kruisweg. Ik hoop
samen met u op inspirerende momenten. Graag tot
ziens. Dominee Bert.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
Dhr. E.J. Mebius
Celsiusplantsoen 2.
Fam. Van der Hoeke
Dellaertlaan 76 (tijdelijk).
Mw. H.M. Wolvetang
Réamurstraat 2.
Fam. C.J. Streefkerk-Alink
Geraniumstraat 45.
Dhr. A.J.T. den Arend
Roerdompstraat 17
Mw. I Moens
Geraniumstraat 5.

BEDANKT
Recent heeft de heer J. Slootweg te kennen gegeven
niet meer in staat te zijn Meerkontakt in zijn wijk te
bezorgen. Vele jaren heeft de heer Slootweg gezorgd,
dat het Meerkontakt tijdig in zijn wijk op de diverse
adressen werd bezorgd. Wij wensen hem en zijn
Namens mijn schoonzoon en dochter, Bas en Eva
Verhoek-Herngreen, hartelijk dank voor het mooie
boeket! Het stond afgelopen zondag 24 februari
onverwacht voor onze deur. Het doet goed, dat er aan
Lieve allemaal
Ik vond het jammer niet bij de Wereldgebedsdag en
de Ouderenmiddag te kunnen zijn, maar in gedachten
was ik bij jullie. Ik wil jullie ook hartelijk bedanken
voor de mooie bloemen die Roelie mij kwam brengen

familie nog een lange en gezonde tijd toe en
bedanken hem nogmaals voor de trouwe en
zorgvuldige wijze waarop hij deze vrijwilligerstaak
heeft ingevuld. De Kerkenraad.

hen wordt gedacht in deze moeilijke, onrustige
periode. Nogmaals dank en vriendelijke groet,
Carla Herngreen.

en bedankt voor al jullie medeleven. Het gaat
gelukkig de goede kant op en ik hoop weer gauw in
jullie midden te zijn. Veel liefs voor jullie allen.
Ien Moens.
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KERKELIJKE STAND

NIEUW INGEKOMEN:
0702
1402
2802
0603
0603

Mw. K.A. DiTorc
Mw. L. van Egmond
Mw. L. van Straalen
F.J.W. Richter
Mw. J.H. Maas-Borkent

Wijnmalenstraat 51.
Thomsonstraat 141.
Hermina Maria Dijklaan 28.
Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 222.
Kamerlingh Onneslaan 131.

Mw. L.C. Amaro Pantaleao

naar:
Marnixstraat 249, 1 rechts.

Mw. P.H. Vermaas-van der Kramer

Schipholweg 421.

VERHUISD:
2002
UITGESCHREVEN:
0303

VOORZITTER KERKENRAAD TIJDELIJK UIT DE ROULATIE.
Vrijdag 8 maart 2019 moest onze voorzitter, Harry
hem snel in ons midden te verwelkomen.
den Arend, plotseling opgenomen worden in het
Ongetwijfeld kan en zal hij zelf veel beter kunnen
ziekenhuis. Wel even schrikken, want de gedachte
vertellen wat er nu precies aan de hand was en hoe
aan een hartinfarct was het eerste wat in ons
het is opgelost; daarover hierbij geen berichtgeving.
opkwam. Gelukkig waren Harry (en zijn omgeving)
Wij zijn allemaal natuurlijk blij en gelukkig dat het
er snel bij en kon men in het ziekenhuis “rustig‟ de
snel kon worden “opgelost” en wensen Harry een
benodigde onderzoeken doen naar de oorzaak.
“welkom thuis” en spoedig herstel toe. Harm Jonker,
Inmiddels is hij behandeld en weer thuis. Natuurlijk
tweede voorzitter Kerkenraad.
moet hij nog even rustig aan doen, maar we hopen
HARTELIJK DANK VOOR UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS
De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug. In januari ontving u het
verzoek uw vrijwillige bijdrage voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan
gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen. Als u ons via het
toezegging formulier heeft gemachtigd voor automatische incasso, verzorgen wij
dat en hoeft u verder niets meer te doen. Makkelijker kunnen we het niet maken.
Misschien behoort u tot die gemeenteleden die het formulier nog niet hebben
ingeleverd en/of er nog aan toegekomen zijn. In dat geval vragen wij u uw toezegging alsnog te doen.
Dat kan door uw toezegging in het “offerblok” in de hal van de kerk te deponeren, maar wij zijn ook graag bereid
het toezeggingsformulier bij u op te halen. Neem in dat geval contact op met Foeke Dekker telnr: 020 8900 175 of
06 2157 2847; mail: fw.dekker@quicknet.nl. Het College van Kerkrentmeesters.
VERVANGING VAN DE CV KETEL IN DE KARAVANSERAI.
Al enkele jaren weten we dat de vijf CV-ketels die wij in onze panden hebben
hangen om het warm te kunnen houden “gedateerd‟ zijn. “Gedateerd” is een mooie
naam voor “eigenlijk binnen afzienbare tijd aan vervanging toe”.
En nu is het weer zover: Eén van de ketels, voor het verwarmen van de
Karavanserai, is zó slecht dat bij het jaarlijks onderhoud dringend is geadviseerd
deze te vervangen. En dat gaan we ook (laten) doen. Als u binnenkort een loodgieter
bij het gebouw ziet, kunt u daaruit afleiden dat dit werk wordt uitgevoerd. Dit is
nodig om de volgende winter met warme handen en voeten in de zaalruimte van de
Karavanserai te kunnen zitten. Harm Jonker.

TERUGBLIK 10 MAART OUDERENMIDDAG.
Buiten waait en regent het maar in de
ontmoetingsruimte van onze Pelgrimskerk ziet het er
feestelijk uit. Voorjaarsbloemen op de tafels en ook
branden de kaarsjes. De deelnemers aan deze middag
krijgen eerst koffie of thee met een heerlijke
petitfours daarna gaan ze naar de kerkzaal voor een
dienst met onze dominee Bert.
Na de dienst wordt er onder het genot van een
drankje heel wat afgekletst; je kunt zien dat iedereen

het reuze naar zijn/haar zin heeft. De middag is
afgesloten met een broodmaaltijd, inclusief kroket,
gebakken in onze eigen keuken. Bij het naar huis
gaan kreeg iedereen nog een potje blauwe druifjes
mee. Alle aanwezigen hebben van deze middag
genoten. Dank aan iedereen die aan deze middag
heeft meegewerkt. Anneke de Jongh.
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BIJ DE PAASGROET
In de Paasgroet die meekomt bij deze Meerkontakt
vind u een Latijnse zin. “Jubilate deo omnis terra”,
een zin waarbij u zich misschien afvraagt wat het
betekent en waar het vandaan komt. Het is een zin die
regelmatig voorkomt in liederen van het klooster in
Taizé, een beetje te vergelijken ook met „Ubi caritas‟,
daar waar liefde woont is God, dat we regelmatig
zingen, of „laudate omnes gentes‟, looft de Heer, alle
volken, psalm 117. Het zijn fragmenten van
Bijbelteksten. In dit geval is het de beginregel van
Psalm 66, en betekent: Jubelt voor God heel de
aarde! In deo kun je het woord deus een beetje
herkennen, het latijn voor God. Terra komt wel in
VASTENMAALTIJD
Dinsdag 2 april kunt u mee-eten en meevieren rond
de Vastenmaaltijd in de Engelbewaarderskerk. Deze
maaltijd is voor iedereen toegankelijk ; wel weten we
graag vooraf hoeveel mensen er komen. Schrijf uw
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boektitels voor, bijvoorbeeld terra incognita,
onbekend land. Met andere woorden, de vreugde van
de boodschap van Pasen wordt met deze psalm die
we zullen zingen in ons lijf en onze stem beleefd; ja
heel de kerk, overal op aarde zingt met Pasen over de
God die het volk door de wateren heen bevrijd heeft.
En dan nu de mens naar Gods hart, zijn geliefde
Zoon, de gezalfde die door de diepten heen gered
werd. Het zet je aan het denken en roept de gedachte
wakker dat wij mensen, door de verbondenheid met
hem eveneens mensen van ná de watervloed zijn, en
van ná de slavernij. Bert Griffioen.

naam op de lijst, die achter in de kerk, c.q. Stiltekapel
naast de liedboeken ligt. Even mailen naar
bertgriffioen@planet.nl kan ook. Uiterste datum voor
aanmelding is 30 maart. Bert Griffioen.

BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT
Elders in Meerkontakt kun u lezen dat er weer een
bezorger is gestopt. Het aantal bezorgers neemt al
jaren (langzaam) af. Veel vrijwilligers doen dit al
langdurig en met veel plezier.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich
willen nemen. Wat betekent dit voor u? Per jaar
bezorgt u Meerkontakt 11 keer. De te bezorgen
exemplaren krijgt u op uw huisadres aangeleverd.

Dan heeft u tot de vrijdag van die week de
gelegenheid zelf bezorgmomenten te kiezen van
Meerkontakt voor de gemeenteleden in uw wijk. In
de zomervakantieperiode is er geen bezorging.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem
contact op me mij tel: 659 3532. Email:
g.slingerland@quicknet.nl Gerard |Slingerland.

BLOEMENGROEP
We zijn al weer een stukje op weg in de 40-dagentijd
met de bloemschikkingen met als thema dit keer:
“Een nieuw begin”.
Als uitgangspunt is het getal “acht” genomen en per
zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. Op de
achtste dag begint een nieuwe week (na zeven
dagen). De achtste dag wordt ook wel opstanding dag
genoemd. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw
begin en wordt ook wel gezien als de overgang van
wat oud is naar iets nieuws. Het getal acht verwijst
ons ook naar de acht dagen van Palmzondag tot en
met Paasmorgen. En in de zes weken begeleiden de
lezingen uit Lucas (het is nu het Lucas jaar) en de
schikkingen ons iedere week op de weg naar hoop,
naar een nieuw begin. Het basismateriaal zijn de 8
flessen bekleed met rietstengels en gevuld met water
dat we tussen het riet door kunnen zien. Water staat
voor nieuw leven en riet voor buigzaamheid,
meebewegen.
Deze keer zal er in de Stille Week op gepaste wijze
extra aandacht zijn voor het kruis in de Stiltekapel.
We mogen weer van de tuin genieten die ontluikt na
de winterrust. In het najaar hebben een paar mannen

ons geholpen met het spitten van de tuin en
vervolgens hebben we bollen geplant. Zo kunnen we
alweer genieten van voorjaarsbloeiers als narcissen,
tulpen en hyacinten.
Dankzij een gullegift van het Meerlandenfonds
konden we een duurzame tuinbank aanschaffen. In de
Stiltetuin staan inmiddels heel wat potten met
spiegeltjes van de afgelopen jaren. Er is een grote pot
in de maak, zodat we oude potten kunnen
verwijderen en de spiegeltjes kunnen samenvoegen.
En tenslotte hebben we nog nieuwe lampjes kunnen
aanschaffen voor de perken. Een uitnodiging dus om
eens in de tuin te wandelen en vooral ook naar de
Helleborus (Kerstroos) te kijken die uitbundig bloeit.
In de schikking van 17 maart waren bloemen van
onze eigen Helleborus verwerkt.
Ook mochten wij uit eigen kring giften ontvangen
waar we natuurlijk heel blij mee zijn, want er zijn
regelmatig kosten om de tuin te onderhouden.
Hartelijk dank: mw. B. €7,50, dhr. B. €25,-, dhr. B.
€20,-, mw. B. €7,50.
Een hartelijke groet van de Bloemengroep.
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BOEKBESPREKING
Dinsdag 9 april houden we een eerste gespreksavond
als inleiding op „Het christelijk geloof‟, Een
eigentijdse introductie, het boek dat onze vroegere
predikant Aad van Egmond schreef.
Die avond doen Nan Sikkel, Paul Boersma en
ondergetekende, graag een voorbespreking in
verband met de thema‟s, de mogelijke opmerkingen,
vragen en dilemma‟s aan de hand van zijn nieuwe
PRIESTERJUBILEUM
Pater
Loek Seeboldt viert
zijn
50-jarig
priesterjubileum op zondag 28 april 2019 in de HH.
Engelbewaarders parochie te Badhoevedorp.
Op deze gedenkwaardige dag staan wij uitgebreid stil
bij zijn 50-jarige priesterjubileum. Wij nodigen
parochianen, familie en vrienden uit om dit samen
met Loek te vieren.
Om 10.00 uur gaat Loek voor in een feestelijke
jubileumviering met assistentie van de pastors Leo
Aarts en Jan Engelen. De viering zal muzikaal
worden opgeluisterd door het Engelbewaarderskoor
en het Koor van de parochie St. Cecilia uit NieuwVennep.
Pater Loek Seeboldt was jarenlang verbonden als
Karmelpastor aan de Karmelparochie in Aalsmeer en
MATINEE CONCERT SLOTERKERK
Het Stabat Mater van Pergolesi.
Zondagmiddag 7 april 2019 zal
het bekende "Stabat Mater" van
Pergolesi ten gehore worden
gebracht. Twee solisten en het
ensemble ‘t Kabinet o.l.v. Daniel
Boothe als artistiek leider voeren
het misschien wel meest intiemste
en meest poëtische werk voor de
passietijd op.
Moeder Maria weent om haar zoon Jezus. De solisten
zijn de internationaal opererende sopraan Laila

Datum:
25 mrt
28 mrt
29 mrt
02 apr
02 apr
02 apr
02 apr
03 apr
08 apr
09 apr
15-21 apr
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boek. De schrijver zelf, Aad is uitgenodigd en heeft
inmiddels toegezegd om over zijn boek met ons te
komen spreken en wel op dinsdagavond 28 mei om
20.00 uur. We waarderen het zeer dat Aad tijd vrij
maakt en verheugen ons op levendige gesprekken
over thema‟s die ons na aan het hart liggen. Vandaar
dat we deze beide avonden dus van harte bij u
aanbevelen! Bert Griffioen.

is er samen met de parochie in geslaagd het
gedachtengoed van de Karmel en de daarbij
behorende sfeer zoals vormgegeven door zijn
voorganger Henny Post in stand te houden en verder
uit te bouwen. Wij nodigen u uit voor deze
jubileumviering. Het zal voor hem al een groot
cadeau zijn wanneer zoveel mogelijk mensen op deze
feestelijke dag aanwezig zijn. Na afloop van de
viering is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren
onder het genot van een hapje en een drankje.
Kees Verweij, vicevoorzitter Bestuur van de
Engelbewaarders parochie.

Cathleen Neuman en de, eveneens in geheel Europa
optredende, solist Jean-Sébastien Beauvais. De
musici bespelen authentieke instrumenten uit de
baroktijd en treden als professionele musici ook op
bij de cantatediensten in de Westerkerk. Toegang
bedraagt €10,- incl. consumptie na afloop.
Reserveren:
concert@sloterkerk.nl.
Zie
ook
www.sloterkerk.nl. Bert Stilma.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Onderwerp(en):
Tijd(stip):
Kerkenraad
20.00 uur,
Geloven in de wandelgang
14.30 uur.
Ontmoeting Meerwende
14.45 uur.
Oecumenische Vastenmaaltijd
17.00 uur.
College van Kerkrentmeesters
20.00 uur.
Diaconie
20.00 uur.
Kinderdienstvergadering
20.15 uur.
MIK vergadering
20.00 uur.
Moderamen
19.30 uur.
„Het christelijk geloof‟
20.00 uur.
Stille Week.

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren: woensdag 17 april vóór 18.00 uur.
"MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 26 april in uw brievenbus.

