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MEDITATIE

GEDENKEN EN VIEREN…

Aan elk feest gaat een gedenken vooraf: de reden waarom er gevierd wordt.

Verjaardagen worden gevierd rondom een getal, dat verwijst naar de jaren daarvoor. We kennen wel
spontane feestjes - volgens velen onder ons zijn dat de leukste - maar ze blijven klein in omvang.
Algemene feestdagen hebben een oorzaak, waar veel mensen vooraf bij stil willen staan. Denk maar aan
onze Dodenherdenking en het bevrijdingsfeest. Het één is niet los te zien van het ander.

We zijn ons er niet altijd van bewust, maar vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Het is een vrijheid, die
je alleen kan benoemen als die begrensd is. Als alles vrij is, hoe kan je dat dan nog ervaren?
Wat betekent dat voor de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting en al die andere in de Grondwet
vastgelegde rechten op vrijheid? Ik denk, dat die pas functioneren als we onze verantwoordelijkheid
serieus nemen, die nu eenmaal met de vrijheid is gegeven.
De vrijheid, die wij ervaren, is dezelfde waar ook de ander over kan beschikken: je zult dus rekening
met elkaar moeten houden. Vrijheid betekent dat we ruimte hebben om te kunnen kiezen. Als we niet
van die mogelijkheid gebruik maken, wordt er voor ons gekozen en hebben we eigenlijk geen recht van
spreken meer. Het is dan volwassen om de gevolgen daarvan te accepteren. Gedenken is daarom zo
belangrijk, omdat we dan niet alleen achterom kijken, maar ook het verleden in gedachten weer tot
leven brengen.

Met de wetenschap van hoe het was, kunnen we dan proberen te ontdekken wat er eventueel fout is
gegaan, of waar we hadden kunnen ingrijpen. Vanuit dat historisch besef hebben we de mogelijkheid er
iets van te leren, waardoor we niet opnieuw dezelfde fouten maken. Zoals de schrijvers van de Bijbel het
volk laten weten goed voor vreemdelingen te zorgen: “Want jullie zelf zijn vreemdelingen in Egypte
geweest en weten maar al te goed wat dat betekent". (Ex.22:21 en 23:9, Deut.10:19 en Deut. 24) ; dat
zeiden ze niet voor niets.
Toen Israël verantwoordelijk was geworden, hadden ze het daar moeilijk mee. Na Hemelvaart stonden
de leerlingen ook op eigen benen. Hoe hebben zij het er van afgebracht? “Ik zal jullie niet als wezen
achterlaten”, zei hij. (Joh.14:18).
Gelukkig werd het al gauw Pinksteren …

Kick Koldewijn.
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DIENSTEN
PELGRIMSKERK

Zondag 28 apr

10.00 uur
Collecten:

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

(Amstelveen).
2. Kerk.

Zaterdag 04 mei

19.00 uur

Raad van Kerken

(Dodenherdenking).

Zondag 05 mei

10.00 uur
Collecten

Ds. G.M. Landman
Noodhulp.

(De Bilt).
2. Kerk.

Zondag 12 mei

10.00 uur
Collecten

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

2. Jeugdwerk PKN (JOP).

10.00 uur

(Spring-over-dienst).

Collecten

Ds. B.J. Griffioen &
Mw. N. Sikkel.
1.Diaconie.

Zondag 26 mei

10.00 uur
Collecten

Ds. N. van Doorn
1.Diaconie.

(Middelburg).
2. Kerk.

Donderdag 30 mei

10.00 uur
Collecten

Ds. B.J. Griffioen
1.Diaconie.

HEMELVAARTSDAG.
2. Kerk.

Zondag 02 jun

10.00 uur
Collecten

Ds. L.J. Rasser
1.Diaconie.

(Amsterdam).
2. Kerk.

Zondag 09 jun
Engelbewaarderskerk

10.00 uur

Pastor L Seeboldt &
Ds. B.J. Griffioen

(PINKSTEREN).
Dienst van Schrift & Tafel.

Donderdag 16 jun

10.00 uur
Collecten

Ds. J. van de Putte
1.Diaconie.

(Zierikzee).
2. Kerk.

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

659 3218.
659 5322.
659 5240 of 06 1141 5575.
659 5529.
659 4826.
659 6190.
659 5240 of 06 1141 5575.
659 5529

Zondag 19 mei

Autorijdiensten:
Zondag 28 apr
Zondag 5 mei
Zondag 12 mei
Zondag 19 mei
Zondag 26 mei
Zondag 2 jun
Zondag 9 jun
Zondag 16 jun

BIJ DE DIENSTEN
12 mei, „zondag zingt‟ staat de vrolijke lofzang en
de menselijke stem centraal. Op dat moment, een
dag nadat we met vele ringkerken samen al de
pinkstermuziek in de grondverf hebben gezet, zullen
we het deze zondagmorgendienst nog eens dunnetjes
overdoen. Onze organist Jeroen Koopman staat zoals
steeds weer garant voor een mooie ondersteunende
en creatieve liedbegeleiding.
19 mei, de Spring-over-dienst, een bijzondere
gelegenheid waaraan de oudere kinderen van de
Kinderdienst meewerken. De schijnwerpers zijn
gericht op de kinderen die dit jaar de basisschool
verlaten. De kinderen die overspringen zijn vanaf
Startzondag welkom bij de Jeugdkapel. Ook hun

2. Kerk.

ouders worden daarin betrokken en heel onze
gemeente.
9 juni, de Oecumenische Pinksterviering in de
Engelbewaarderskerk, wordt door een groepje uit de
Raad van Kerken voorbereid. Zoals gebruikelijk
zingen we onder leiding van Ineke Peereboom.
Pastor Loek Seeboldt en ik zullen voorgaan in een
Schrift & Tafelviering.
Als opmaat naar het Pinksterfeest geeft Jeroen
Koopman samen met Elena Roce, een Engelse
zangeres, zaterdag 8 juni in de namiddag een concert
van 17.00-18.15 uur in de Pelgrimskerk. Allen een
mooie Paastijd gewenst. Bert Griffioen.
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2403
3103
0704
1404

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
Fam. E.A.I. Vermeeren-Houtsma
Ibisstraat 50.
Stil bloemetje.
Mw. G. Voorham-Weijland
momenteel in de Meerwende,
Kamerlingh Onneslaan 131.
Mw. W.C. Verhoef- van Wijk
Hoofdweg 421.

BEDANKT
Beste gemeenteleden van de Pelgrimskerk,
Bedankt voor de bloemen, telefoontjes en het bezoek na mijn knieoperatie. Het revalideren valt mij zwaar en zal
nog enige tijd duren. Met vriendelijke groet, Adri en Gré den Braber, Lijnden.
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
1503

Mw. A.A. van der Berg

Kamerlingh Onneslaan 131.

Mw. J. Sinnema-IJlst

Kamerlingh Onneslaan 131.

0703
1503

Dhr. & mw. H.C. Bitter-Wilmink
Dhr. B.R. Geldrop

naar:
Keizersweg 129A.
Alkmaar (blijft hier ingeschreven).

1203
1203
1203

Dhr. C.A.D. Rombaut
Dhr. A.A. Rombaut
Dhr. M.R.C. Casper

Onbekend.
Onbekend.
Onbekend.

NIEUW INGEKOMEN:
1403
VERHUISD:

VERTROKKEN:

KERKENRAAD
Onze scriba, A.J. (Juup) Bosch, is al meer dan 12 jaar
scriba van onze Kerkenraad. De kerkorde schrijft
voor dat je na zo'n periode minimaal een half jaar
geen ambtsdrager mag zijn.
In die periode (mei t/m september 2019) is daarom
tot tijdelijke tekenbevoegde scriba benoemd, A.R.
(Roelie) Bentschap Knook-Knibbe.

We zijn heel blij dat Juup bereid is om in deze
periode notulist van de Kerkenraad te zijn en ook
andere werkzaamheden van het scribaat wil
verrichten, maar hij is dan geen lid van de
Kerkenraad. Harm Jonker.

KINDERDIENST
We zijn verheugd te kunnen berichten dat Marike Vis volgend jaar het kinderdienstteam komt versterken. Daardoor
kunnen we elke zondag kinderdienst blijven aanbieden! Juup Bosch.

PASTORAAT
Een bloemetje van de kerk
Het is al heel lang gebruik dat op zondag een of
enkele bloemengroeten gaan naar gemeenteleden.
De bedoeling is daarmee onze betrokkenheid te laten
blijken. Allerlei redenen kunnen er zijn waarom wij
bij mensen speciaal stilstaan. In de gebeden, zeker
het stil gebed, vaak zonder hen bij name te noemen,
gedenken wij toch steeds wie er op dat moment niet
bij kunnen zijn in de viering. Als het mogelijk is en
voor de ontvanger gelegen komt, heeft degene die de
bloemen brengt even een uitwisseling binnen of aan
de deur. Het gemeentelid heeft hier speciaal tijd voor

vrijgemaakt. Het is erg aardig als degene die aan huis
is gebonden op deze manier iets verneemt over de
dienst, zodat die betrokkenheid ook in de richting van
de gemeente gaat, en er geluisterd wordt naar elkaars
ervaringen. Niet zomaar alleen een bloemetje dus,
maar zinvol contact waarin door aandacht en dank
mensen elkaar bevestigen. En wel omdat we
gemeente van Christus zijn in de overtuiging dat de
Eeuwige ons als mens bevestigt. Bert Griffioen.
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ONTMOETINGSMIDDAG IN MEERWENDE
Vrijdagmiddag 29 maart hielden we een
gespreksbijeenkomst met de protestantse bewoners
van Zorgcentrum de Meerwende en de
appartementen daarnaast.
Het werd een heel gezellige, maar ook zinvolle
middag voor “onze” bewoners daar. Het was een
druk bezette bijeenkomst, waar zo‟n 25 mensen aan
deelnamen.
De deelnemers werden ontvangen met koffie/thee
met een lekker gebakje rond de grote ronde tafel.
Daarna hield onze predikant, dominee Bert, een korte
inleiding over de hoofdman in Kapernaum, waarbij

hij met name de thema‟s “vertrouwen” en “de kracht
van het Woord” ter bespreking voorlegde. Naar
aanleiding hiervan ontspon zich een geanimeerd
groepsgesprek, waaraan verschillende mensen
deelnamen.
Er
werden
diverse
mooie
ervaringsverhalen verteld door de deelnemers.
Tussendoor zongen wij bekende liederen die
bewoners hadden opgegeven. Er werd door iedereen
van harte meegezongen, begeleid door pianist Jan
Boogert. De middag sloten we af met een drankje en
napraten. Namens het pastoraal team van de
Meerwende, Ina Jonker.

4 MEI DODENHERDENKING
Dodenherdenking begint als ieder jaar in
zorgcentrum De Meerwende, Kamerlingh Onneslaan
131 om 15.00 uur. De samenkomst wordt gehouden
in de kapel. Er is een programmaboekje, gedichten
worden gelezen, vertrouwde muziek zal klinken. De
spreker is dhr. Paul Boersma, interim-voorzitter van
het 4 mei comité Badhoevedorp-Lijnden. De
plechtigheid zal worden afgesloten buiten bij de vlag
voor het tehuis en gezamenlijk zingen van het
Wilhelmus.
De Raad van Kerken organiseert haar bijeenkomst in
de Pelgrimskerk aan de Havikstraat. Aanvang 19.00
uur. Het thema hier zal zijn: “In Vrijheid Kiezen”.
Aansluitend begeven de aanwezigen zich naar het
monument aan de Snipstraat, gelegen naast de kerk.
De herdenkingsplechtigheid begint ongeveer 19.45
uur. Dhr. Henk Biemond, voorzitter van het 4 mei
comité, spreekt het welkomstwoord. Spreker die

avond is de heer Piet Hagen, dorpsgenoot en
journalist, werkzaam onder andere bij dagblad
Trouw. De heer Hagen schreef recent een boek over
de journalistiek in oorlogstijd. In zijn toespraak zal
hij, onder meer, hierover vertellen. Als altijd is de
Oranje Nassau School betrokken bij de herdenking.
Vele jaren geleden heeft de school het
oorlogsmonument geadopteerd. Kinderen van groep
7 betrekken de erewacht en delen de
programmaboekjes uit. De woorden "NOOIT
MEER", zullen voor alle leerlingen een diepe
betekenis moeten krijgen. Het bloemendefilé sluit de
Dodenherdenking af. Het Koperensemble van
Martin de Rijk blaast om 19.58 uur „Taptoe‟, en
verzorgt ook passende muziek tijdens het defilé. Er
zal een aantal stoelen op het gras staan, voel u vrij
daarvan gebruik te maken. Namens het 4 mei comité
Badhoevedorp-Lijnden, Truus Peters.

ZANGMIDDAG
Zaterdag 11 mei
om bekende en nieuwe Pinksterliederen
te zingen
met goede begeleiding van
Wilna Wierenga en Jeroen Koopman.
Ontmoeting Ringkerken in de Ring Hoofddorp
afsluitende Vesperviering
Pelgrimskerk, Badhoevedorp, Havikstraat 5
Inloop met koffie/thee vanaf 14.30 uur
Programma start 15.00 uur
16.30 uur Pauze met een drankje
17.00 uur Vesper
BOEKBESPREKING
Dinsdag 28 mei hebben wij Aad van Egmond te gast
die zal spreken over zijn boek, Het Christelijk geloof,
met de ondertitel: Een eigentijdse introductie. De
avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de
Ontmoetingsruimte. In een eerste bespreking op 9
april, over de structuur en inhoud van het boek

ontstonden al levendige gesprekken. We verheugen
ons erop dat Aad nu zelf meer kan ingaan op vragen
die er leven ten aanzien van wat hij heeft geschreven.
Vandaar dat we deze avond van harte bij u
aanbevelen! Mede namens Nan Sikkel en Paul
Boersma. Bert Griffioen.
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Donderdag 16 mei vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.

In de maand mei eten we nog een keer met elkaar en wel op 16 mei a.s. U kunt zich dan opgeven vanaf woensdag 1
mei 09.30 uur bij:
Anneke de Jongh
tel: 659 3339, achdjongh@planet.nl.
Nel Biemond
tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.
Daarna gaan we op vakantie. Donderdag 17 oktober is de eerste maaltijd van het winterseizoen. Opgeven kan dan
vanaf 2 oktober. Tot ziens, Anneke de Jongh en Nel Biemond.
KERKCAFÉ 17 mei 2019 – Ontmoetingsruimte, Havikstraat 3.
17 mei 2019 vindt de laatste caféavond plaats in de
bericht van diefstal van bedrijfsgeheimen van ASML.
Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk.
„China zou er achter zitten‟ … , ook al weerlegt de
Als vanouds zijn de deuren vanaf half zeven open en
directie van ASML de gedachte. En vertoont de
u wordt weer verrast op live-muziek en enkele
klimaatdiscussie/maatregelen ook geen trekken van
lekkere hapjes. Wederom hebben wij een te denken
overspannenheid.
gevende gast, Marc Schuilenburg (1971), filosoof en
Schuilenburg legt echter niet alleen het „hysterische
jurist, docent aan de afdeling Strafrecht en
reageren‟ bloot, hij kent ook een bepaalde mate van
Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
begrip voor de tamelijk overgevoelige samenleving.
Hij schreef onlangs het boek „Hysterie. Een
Zijns inziens wijst deze reactiecultuur namelijk op een
cultuurdiagnose.‟
gebrek aan geborgenheid.
„Het huidige debat in de samenleving over veiligheid
In dagblad Trouw (jan 2019) ging Leonie Breebaart
vertoont hysterische trekken?‟ aldus Schuilenburg.
met hem in gesprek. Een boeiend interview. Wij
Of het nu de pietendiscussie is, ophef over het
willen dat gesprek ook graag met hem hebben. En
vluchtelingenbeleid of het afschaffen van de
wie zijn boek heeft gelezen kan des te beter met hem
dividendbelasting. Het zijn allemaal onderwerpen die
in gesprek gaan. (Boom, Amsterdam 2019
maar een klein zetje nodig lijken te hebben om een
Paperback). U bent van harte welkom.
gevoel van hysterie te ontketenen.‟
Mede namens Bert Griffioen & Nan Sikkel, Paul
Misschien kunnen we dat ook zeggen van de
Boersma.
vreesachtige reactie van Tweede Kamerleden op het

De redactie van MEERKONTAKT en de website www.pelgrimskerk.org hebben
vanaf nu één inleveradres redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org voor kopij! Als u
uw kopij via dit mailadres inlevert, bent u ervan verzekerd dat dit op het juiste
adres aankomt en wordt opgenomen in beide media. Liefst zien wij natuurlijk dat
uw kopij is voorzien van een duidelijke foto of plaatje of een leesbaar beeld bij de
teksten.
Als dit een zwart/wit beeld is, kan het vrij goed worden gekopieerd en weergegeven in MEERKONTAKT.
Kleurenfoto‟s en –plaatjes zijn heel fleurig en leuk, geschikt juist voor de website. Dus.. .als u beelden of plaatjes
hebt in kleur of zwart/wit, voeg die dan toe; dat verhoogt de attentiewaarde en de leesbaarheid! Redactie
kerknieuws.
MATINEE CONCERT SLOTERKERK
LEDEN KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST
Zondagmiddag 12 mei 2019 is er om 15.00 uur in de
Sloterkerk, Osdorperweg 28 te Amsterdam een
optreden van een aantal leden van het Koninklijk
Concertgebouworkest.
In het buitengewoon virtuoze programma worden
naast werken van o.a. Rameau, het beroemde Vijfde

Brandenburgs Concert en de Tweede Orkestsuite van
J.S. Bach uitgevoerd.
Klavecinist is David Schlaffke Toegang bedraagt
€10,- incl. consumptie na afloop. Reserveren:
concert@sloterkerk.nl. Zie ook www.sloterkerk.nl.
Bert Stilma.
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Onderwerp(en):
Tijd(stip):
Projectkoor repetitie
20.00 uur.
Projectkoor repetitie
20.00 uur.
Dodenherdenking (De Meerwende)
15.00 uur.
Dodenherdenking RvK (Pelgrimskerk) 19.00 uur.
Consistorievergadering
13.30 uur.
Projectkoor repetitie
20.00 uur.
College van Kerkrentmeesters
20.00 uur.
Diaconie
20.00 uur.
Zangmiddag Ring
15.00 uur.
Moderamen
19.30 uur.
Werkgroep Liturgie
20.00 uur.
Werkgroep Kerkdiensten
20.00 uur.
Kerkcafé
18.30 uur.
Spring-over-dienst
10.00 uur.
Kerkenraad
20.00 uur.
MIK vergadering
20.00 uur.
Raad van Kerkenvergadering
10.00 uur.
Pastoraal Werkverband
15.30 uur.
Avond met Aad van Egmond
20.00 uur.
College van Kerkrentmeesters
20.00 uur.
Diaconie
20.00 uur.

Datum:
24 apr
01 mei
04 mei
04 mei
06 mei
08 mei
07 mei
07 mei
11 mei
13 mei
14 mei
16 mei
17 mei
19 mei
20 mei
22 mei
24 mei
24 mei
28 mei
04 jun
04 jun

BEREIKBAARHEID, BIJDRAGEN & GIFTEN:
Predikant: ds. B.J. Griffioen.
Havikstraat 3, 1171 DW, B‟dorp.
Email: bertgriffioen@planet.nl
Tel: 337 6412 of 06 1203 6990
(woensdag: vrij).
Coördinator pastoraat:
Mw. L.W Gijzenberg-van de Weg
Tel: 555 1754.
Bezoekafspraken:
Mw. A. de Korver-Blazer
Tel: 659 5390.
Email: annekedekorver@ziggo.nl
Ook ziektemelding & opname.
Scriba:
Mw. A.R. Bentschap Knook-Knibbe
P.a.: Dhr. A.J. Bosch tel: 659 3500.
Van ‟t Hoffstraat 40, 1171 AR B”dorp.
Email: juupbosch@online.nl
Koster/beheerder:
Mw. H. den Arend
tel: 659 3133.
Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp.
Email: henrietdenarend@hotmail.com
ROUWSUITE BADHOEVEDORP
Het verlengstuik van uw huiskamer wanneer
u daar het meest behoefte aan heeft.
Info: Mw. H. den Arend 020 659 3133.

WEBSITE: www.pelgrimskerk.org
Kopij website naar:
redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org

Kerkdienst gemist:
http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.U
nVH3PnD-TM

Kanselmededelingen:
Uiterlijk zaterdag 20.00 uur in
brievenbus aan achterzijde kerk.

(Vrijwillige) bijdragen & giften:
T.n.v. Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden.
Bank: NL16RABO0373715838.
Info: mw. I. Gräeve-Koldewijn.
Email: ejpgraeve@hetnet.nl

Kerkelijk bureau (Karavanserai)
Open: maandag 19.00-20.00 uur.
Bij: geboorte, huwelijk, verhuizing,
vertrek, overlijden, attestatie.
Tel.: 358 1521.
Mw. K.G. van Weering-van Wielink
Tel: 659 2246.
Mw. E. de Best-Unk tel: 659 4834.
Kerkelijk archief (vooraf even bellen).
Roerdompstraat 17a, 1171 HA B‟dorp
Dhr. F. Goudappel:
020 659 4876 of
Dhr. H. van der Staaij: 020 659 2883.
MEERKONTAKT:
Voor distributie, (bezorg)klachten, verhuisen/of overlijdensberichten:
Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532.
Plesmanlaan 36, 1171 EP B'dorp.
Email: g.slingerland@quicknet.nl

Specifieke giften voor:
Diaconie & Zending:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden, B‟dorp.
Bank: NL55RABO0373736185.
o.v.v. “Diaconie” of “Zending”.
Noodfonds:
T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Badhoevedorp-Lijnden, B‟dorp.
Bank: NL55RABO0373736185.
o.v.v. “noodfonds”.
Bloemengroep:
T.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente,
bloemengroep.
Bank: NL69ABNA0464202906.
WEBSITE: www.bloemengroep.nl

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren: woensdag 5 juni vóór 18.00 uur.
"MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 14 juni in uw brievenbus.

