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Meerkontakt
medewerkers wensen u
goede feestdagen
en een gezegend 2019.
Jesaja 9:5,6
Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven de heerschappij rust op zijn
schouders en men noemt hem: Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst. Groot zal zijn heerschappij zijn en
eindeloos de vrede op de troon van David en
over zijn koninkrijk……
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MEERKONTAKT
PROTESTANTSE GEMEENTE
BADHOEVEDORP–LIJNDEN

31e jaargang, nr. 11.
21 december 2018.

MEDITATIE

…in de Gloria!
Straks vieren we weer Kerst met elkaar.
Voor veel christenen, maar ook voor hen die zeggen dat niet te zijn, het grootste feest in de westers
georiënteerde wereld. Dat is niet altijd zo geweest.
In de eerste eeuwen van onze jaartelling vierden de volgelingen van Jezus alleen Pasen, dat tevens de
bijeenkomsten bepaalde op de vroege zondagmorgen. Nadat eerst keizer Constantijn het christendom
bevoorrechtte, maakte Theodosius de Grote het in 380 bij het Edict van Thessaloníki tot
staatsgodsdienst. Andere religies werden verboden.
Om de eenheid tussen staat en kerk te versterken werden er maatregelen genomen, die tot vandaag
doorwerken. De sabbats geboden werden bijvoorbeeld op de zondag gelegd, waardoor die het karakter
kreeg van een rustdag. Al vanaf 390, toen de Kelten Rome plunderden, brokkelde het West-Romeinse
Rijk af. Bestuursstructuren , gebruiken en feesten overleefden echter in de kerk.
De verjaardag van Apollo op 25 december, tevens het feest van de onoverwinnelijke zon, werd de
geboortedag van Jezus Christus. De reden, waarom wij het op die datum vieren. Jezus zelf heeft als
gelovige Jood zijn eigen verjaardag nooit gevierd.
De achtste dag na je geboorte, als je besneden werd, een naam kreeg en met die naam in de lijst van de
geslachten werd bijgeschreven, dat was en is nog altijd een groot Joods feest.
Dat wij zijn verjaardag vieren, hebben we dus aan Theodosius te danken, maar ook aan Lucas, de
evangelist met een Grieks-Romeinse achtergrond, die buiten dat evangelie in het boek Handelingen de
groei van het christendom heeft opgeschreven.
In de cultuur, waarin hij opgroeide, waren niet alleen geboorteverhalen belangrijk maar ook de
betekenis van vrouwen, die daar een rol in speelden. Als geneesheer en begeleider van Paulus op zijn
reizen, heeft hij de Bijbel grondig bestudeerd. Kunt u zich een Kerstfeest voorstellen als er tijdens de
diensten niet minstens één keer uit Lucas 2 wordt gelezen?
Voor ons is Kerst een verjaardagsfeest gebleven met alles wat daarbij hoort:
Een feestmaal met hen die ons lief zijn, kaarten met wensen en groeten, kaarsjes en feestverlichting, een
groene boom, die vanuit donkere tijden naar een mooie toekomst verwijst met cadeautjes erin en
eronder en uiteraard een uit volle borst gezongen lied:
Lang zal hij leven…in de gloria….in de Gloria!
Gezegende Kerstdagen.
Kick Koldewijn.
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Zondag 23 dec

10.00 uur:
Collecten:

Ds. J.A. Verkerk
1. Diaconie.

(Amstelveen), 4e advent.
2. Kerk.

Maandag 24 dec

22.20 uur:
Collecten:

Ds. B.J. Griffioen
Voedselbank.

Kerstnachtviering.

09.50 uur:
Collecten:

Ds. B.J. Griffioen
1. Kind in de Knel.

Kerst.
2. Kerk.

Zondag 30 dec

15.00 uur.
Collecten:

Ds. M. van Leerdam
1. Diaconie.

(Osdorp-Sloten) Top 2000 dienst.
2. Kerk.

Maandag 31 dec

19.00 uur.
Collecten:

Ds. B.J. Griffioen
1. Diaconie.

Oudejaarsdienst.
2. Kerk.

Zondag 06 jan

10.15 uur:
Collecten:

Ds. B.J. Griffioen
1. Diaconie.

11.45 uur: koffieconcert.
2. Kerk.

Zondag 13 jan

10.00 uur:
Collecten:

Ds. R.J. Bakker
1. Diaconie.

(Amsterdam).
2. Missionair werk.

Zondag 20 jan

10.00 uur:
Collecten:

Ds. B.J. Griffioen
1. Diaconie.

(Oecumenische dienst).
2. Kerk.

Dhr. R. Hoogeboom
Dhr. G. Klaasse Bos
Dhr. J. Handgraaf
Dhr. D.J. Tolsma
Dhr. F.J. Goudappel
Dhr. D. Hijstek

659 5322.
023 5551782.
659 3889.
6197638.
659 4876.
659 5240 of 06 1141 5575.

10 minuten inzingen

Dinsdag 25 dec
10 minuten inzingen

09.45 Nieuwjaarsontmoeting

Autorijdiensten:
Zondag 23 dec
1e Kerstdag 25 dec
Zondag 30 dec
Zondag 06 jan
Zondag 13 jan
Zondag 20 jan

BIJ DE DIENSTEN
De Kerstnachtviering begint om 22.20 uur met het
zingen van aloude bekende melodieën en vaak ook
met woorden, die we wel kunnen dromen. Ze zijn
ons dierbaar en we koesteren ze op vele manieren in
deze tijd. Toch maakt de verandering van de
omstandigheden waarin we leven, dat diezelfde
woorden van lading kunnen veranderen. Voor wie
op de vlucht zijn en het donker letterlijk tot angstige
taferelen leidt op de eerste plaats. Maar ook wie in
zijn veilige huis in Badhoevedorp en Lijnden woont
merkt dat er vele kwetsbaarheden in het leven zijn
die je doen voelen dat de komst van de Messias in
dit kind in de kribbe bijna niet is voor te stellen, laat
staan dat je zomaar kunt ontdekken op welke manier
je dit nu precies positief zal raken.
Door de afwisselende muziek, onder leiding van
Jeroen Koopman die ons eigen MIK-projectkoor
dirigeert en organist Daniel Post hopen we een
warme en feestelijke viering te bieden waarbij het
mogelijk is om de Ster in de nacht te ontdekken en te
volgen. De hoopgevende tekst van Jesaja 9, over het

volk dat een groot licht ziet en de tekst van Lukas 2,
die verhaalt van de geboorte van de Heer, zijn onze
gids. In verschillende talen zullen we het bericht en
de zegen van de komst van het licht in dit
Christuskind bezingen. Na de viering is er voor allen
warme chocolade of een glas wijn.
De volgende morgen, de Kerst-familiedienst bij de
kerststal, vijfentwintig december beginnen we ook al
tien minuten voor tien te zingen. Deze viering zal
het karakter hebben van een levende kerststal zoals
we die enkele jaren buiten en binnen ons
kerkgebouw deden voorafgaande aan de kerstdagen,
maar nu is die dan vooral bínnen de muren van de
kerk. En zónder beesten maar wel mét mensen, jong
en oud. Sommigen met een heel speciale rol en
bijpassende kleding of attributen. We laten ons
muzikaal begeleiden door Heleen Jonker met gitaar,
organist Jan Boogert en een ensemble van twee
dwarsfluitisten en een accordeonist. We zullen met
elkaar zien wat gebeurt in Bethlehem en erover
zingen, bidden en horen naar de boodschap die
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daarin is verborgen. Aansluitend is er een feestelijke
koffie waarbij we elkaar uitgebreid kunnen
ontmoeten. In het verhaal van deze dag is opnieuw
Lukas onze evangelist.
Het Avondgebed op Oudejaarsavond kennen we
inmiddels alweer jaren als een traditie, om kort maar
ook intens stil te staan bij het jaar dat achter ons ligt,
en de toekomst die zich voor ons uitstrekt. De
jaarwisseling roept ons op tot bezinning. We
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beginnen met een lied om te bidden om de
Aanwezigheid van God, om ons verlangen naar zijn
Woord van vrede te ontvangen. Dat God met ons zal
meegaan. Kome wat komt. Daarbij lezen we een
bekend gedeelte van Prediker over de cyclus van het
bestaan. Tenminste zo lijkt het, maar denkt God dan
cyclisch, met andere woorden, komt alles altijd weer
terug? Zonder vooruitgang? U bent van harte
welkom. Bert Griffioen.

1811
2511
0212

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
Mw. H.M. Wolvetang
Dhr. J. Hoogendam
Mw. H. Molenaar-Keijzer

0912

Dhr. G. Hoogendam

Réamurstraat 2.
Lutkemeerweg 252.
Keesomstraat (revalidatie
Meerwende).
Sperwerstraat 5.

0101
0501
0501
0501
0601
0601
0701
0901
0901
1001
1301
1501
1601
1801
1801
1901
2001
2301
2401
2701
3101

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
Mw. E.C. Kroese-de Vries
Mw. W.M. van der Meij-Slootweg
Mw. P. Schaaf-Schipper
Dhr. J. de Kleijn
Mw. J. den Arend-de Vries
Dhr. P. de Best
Dhr. L. Jobse
Dhr. C. van der Vlies
Dhr. G.J. den Dekker
Dhr. R. Hoogeboom
Mw. H. Vaerewijck-Meulenbelt
Mw. M. van de Water-van Dam
Mw. H. Boerkoel-Vermaat
Mw. N.E. Bakker-Plooij
Mw. G. Voorham-Weijland
Dhr. H.W. Eisenberger
Dhr. E.J. Varkevisser
Dhr. J.H. Zelle
Dhr. A.L. de Jong
Dhr. W. Schaar
Dhr. J. van Weering

Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 152.
Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 330.
Fonteinlaan 9.
Primulastraat 11.
Burgemeester Amersfoordtlaan 76.
Gaaistraat 8.
Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 224.
Kraayveld 13.
Christiaan Huygensstraat 36.
Stevinstraat 3.
Geraniumlaan 79.
Sloterweg 419.
Keizersweg 73.
Uiverstraat 48.
Wernerstraat 6.
Keizersweg 191A.
Pa Verkuijllaan 137.
Franklinstraat 131.
Raasdorperweg 60.
Dellaertlaan 94.
Keizersweg 109A.

KERKELIJKE STAND
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE:
rectificatie
2511
Fam. J.J. Akoela
2511
Dhr. J. Groenewoud (blijft ingeschreven)
VERTROKKEN:
1810
Dhr. D.C. van der Stel
1810
Dhr. T.W. Dekker
2410
Dhr. M.T. Mollema
2511
Dhr. B.W. Elferink
NIEUW INGEKOMEN:
0211
Dhr. R.J. Coenegrachts
0611
Mw. A.H. Schilders-Meijer
0811
Mw. G.C. Oosterbeek
0911
Dhr. T.P. van der Veen

naar:
Pa Verkuijllaan 179.
Hoofddorp.
naar:
Amsterdam.
Amsterdam.
Westerlee.
Wije.
naar:
Uiverstraat 10.
Kamerlingh Onneslaan 101.
Orchideelaan 105.
Vlierstraat 16.

JUBILEA
Het bruidspaar Baars-Bouman, Hoofdweg 22 is 15 december 40 jaar getrouwd. Het bruidspaar De Jonge-de Rijk,
Pelikaanstraat 35 is 19 december zelfs 50 jaar getrouwd. Wij wensen hen goede gezegende dagen van gedenken en
zo mogelijk vieren van de trouw aan elkaar en de tijd die ze geschonken werd om samen door het leven te gaan.
Dat ook in de tijd die komt de zegen van de Heer zich laat zien. Bert Griffioen.
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EEUWIGHEIDSZONDAG
In de dienst op Eeuwigheidszondag werden de namen genoemd van wie ons zijn
ontvallen en hebben we licht ontstoken ter nagedachtenis van hen.
Wij noemden bij name:
1611

Simon Dooijeweerd,

88 jaar.

0912

Paulina van der Meer-van Rijn,

85 jaar.

2512

Jacob Houdkamp,

77 jaar.

2301

Pieter Cormelis Brouwer,

79 jaar.

2401

Maria Gerarda Nahuijsen-Goldschmeding,

81 jaar.

1202

Dirkje Wijnhenke,

89 jaar.

1602

Gerrit van der Oord,

89 jaar.

1902

Hans Reinders,

88 jaar.

2903

Johanna Susanna van den Akker-Wortel,

85 jaar.

1404

Alida Hendrika Roelink-Versteeg,

95 jaar.

1804

Gerard Fontein,

95 jaar.

2604

Frederika Loobeek-van Schaik,

82 jaar.

2804

Herm Timmer,

91 jaar.

1205

Antke Koelman-Oudekerk,

81 jaar.

1805

Dirk Wapstra,

88 jaar.

2705

Marja Rijka Beatrix Christine Jongejeugd-de Korver,

43 jaar.

1006

Thijs Bosma,

87 jaar.

1406

Engelina Clara Margaretha Blok-Arntzen,

91 jaar.

2206

Antonia Cornelia Verhoef-Vrijbloed,

90 jaar.

0908

Bernardus Meindert Eilander,

72 jaar.

1309

Geertje Maria Cornelia van Kooten-Slootweg,

89 jaar.
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KERKENRAAD
Verslag gemeenteavond 12 november 2018
De bijeenkomst wordt bijgewoond door ±50 gemeenteleden.
• De voorzitter heet allen welkom en opent met „Gebed om vriendschap,‟ van Sytze de Vries.
• Vervolgens geeft Marijn Vis, penningmeester CvK (College van Kerkrentmeesters) toelichting op de jaarrekening
2017. Er is een tekort van ongeveer € 10.000. De kascontrolecommissie - bestaande uit Gerard Slingerland en Karel
Bentschap Knook - spreekt zijn bezorgdheid uit over het nadelig resultaat en adviseert een structurele oplossing te
zoeken om te komen tot een sluitende jaarrekening. Met dank aan allen die aan dit resultaat hebben bijgedragen en
onder dankzegging aan de heren van de kascommissie wordt de jaarrekening 2017 goedgekeurd. Aansluitend komt
de begroting 2019 aan de orde. Deze vertoont een groter tekort, namelijk ca. € 45.000. Deels wordt dit veroorzaakt
door noodzakelijke werkzaamheden aan de gebouwen, die in 2018 niet konden worden uitgevoerd. Ook de
teruglopende ontvangsten (vrijwillige bijdragen) spelen een rol. Ondanks de zorg over het oplopende tekort
stemmen de aanwezigen in met deze begroting. Harm Jonker, voorzitter CvK, zegt dat we niet op deze wijze verder
moeten gaan, omdat we anders ons kapitaal langzaam maar zeker „opeten.‟ De suggestie van enige gemeenteleden
om het pastoraal fonds gedeeltelijk te gebruiken voor het traktement van de predikant is in de Kerkenraad ook al als
mogelijkheid genoemd. Het is waarschijnlijk dat het fonds over enige jaren daarvoor aangesproken zal moeten
worden. Maar nu dit geluid uit de gemeente naar voren komt, zullen het CvK en de Kerkenraad bezien welke
mogelijkheden hier voor zijn.
• Na de pauze vertelt Harry den Arend over het onderzoek naar de materiële toekomst van onze gemeente. Een
werkgroep – bestaande uit leden van CvK, Kerkenraad en gemeenteleden met verstand van zaken – is al een paar
keer bijeen geweest om te bespreken wat denkbaar en ook haalbaar is. Met behulp van externe deskundigen (van de
PKN) zal verder worden bekeken welke prognose we hebben van de gemeente van de toekomst en welke
alternatieve scenario‟s daarvoor mogelijk zijn. Naar verwachting kunnen in het voorjaar van 2019 voorstellen aan
de gemeente worden voorgelegd. In deze scenario‟s zullen de consequenties worden genoemd.
• Lucie Gijzenberg geeft informatie over de plannen betreffende het pastoraat, die door de Kerkenraad zijn
vastgesteld en nu worden uitgewerkt. Na het vertrek van Ans Creemer is er een wijziging in de benadering van het
pastoraat: van aanbodgericht naar vraaggericht. Alleen gemeenteleden die erom vragen krijgen nog pastorale zorg.
Een aantal gemeenteleden volgt nu een cursus voor pastoraal assistent. Zij worden door ds. Bert Griffioen getraind
in het voeren van diepgaandere gesprekken; wij hopen dat twee of drie van hen daarna de predikant gaan assisteren
op momenten dat deze verhinderd is, ziek of op vakantie. Verder blijven de pastoraal bezoekers en contactpersonen
ouderen bezoeken.
• Ds. Bert Griffioen vraagt naar ervaringen met beamerdiensten. Over het algemeen vindt men het prettig om zo te
zingen, omdat dan bij alle coupletten het notenschrift kan staan, met name bij nieuwe liederen. Verder wordt er
duidelijker gezongen, meer naar voren gericht. Gebruik van de beamer voor mededelingen vóór kerktijd voldoet;
tijdens de collecte is het alleen zinvol als er iets te melden of te vertonen is, zoals onlangs een filmpje bij de ZWOdienst. Of de frequentie van beamerdiensten verhoogd kan worden, hangt af van het aantal medewerkers. Ter
plekke wordt gevraagd mee te denken wie eventueel de beamergroep kan versterken. Voorlopig is er gemiddeld
eens per maand een beamerdienst. Gastpredikanten vragen soms of ze een afbeelding kunnen sturen, ter
ondersteuning van hun preek. Het hangt er van af of er die zondag iemand van het beamerteam beschikbaar is. Als
er een beamerdienst is, moeten de gegevens ruim op tijd aan Zwanet Gijzenberg worden gestuurd. Aangegeven
wordt dat standaard-teksten uit de orde van dienst weinig toevoegen aan de dienst en zelfs belemmerend werken.
Die zouden weggelaten kunnen worden.
• Ds. Bert Griffioen vertelt dat op Eeuwigheidszondag een grote aardewerk schaal in gebruik zal worden genomen
voor het plaatsen van waxinelichtjes, ter gedachtenis van overleden gemeenteleden. Op voorstel van de Werkgroep
Liturgie zal deze schaal tijdens de adventstijd en daarna in de Stiltekapel worden gezet, op de tafel bij de icoon: wie
wil kan dan vóór of na kerktijd een lichtje aansteken ter gedachtenis aan een dierbare. Aan de hand van de interesse
en het gebruik kan dan worden bezien of wij als gemeente al dan niet blijvend behoefte hebben aan een dergelijke
gedachtenisplek.
• Overige opmerkingen:
• Wellicht kunnen de ruimten in de Karavanserai, zalen in het kerkgebouw en ook de kerkzaal meer worden
verhuurd.
• Er moet meer bekendheid worden gegeven aan de Rouwsuite door advertenties te plaatsen in plaatselijke bladen
en ook opnieuw vermelden in Meerkontakt.
• Het zou goed zijn als de gemeente de laatste paar minuten vóór aanvang van de dienst -ook als er geen beamer
wordt gebruikt- stil zou zijn, ter voorbereiding op de dienst.
• De verlichting van het liturgisch centrum is onvoldoende – hier zal aandacht aan worden besteed; bezien wordt of
hier iets aan te doen is.
• Ds. Bert Griffioen leest gedachten van David, die met Goliath moet vechten, en sluit de gemeenteavond met
gebed. Juup Bosch, scriba.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
AANDACHT VOOR EINDEJAARS COLLECTE 2018
Eind dit jaar ontvangt u van het College van Kerkrentmeesters een verzoek voor de Eindejaarcollecte.
Voor onze gemeente is dit een belangrijke bron van
dichtbij en ver weg. Door op zondag samen ons
inkomsten, die we ook dit jaar weer hard nodig
geloof te vieren.
hebben om onze plannen te kunnen verwezenlijken.
Om al deze activiteiten mogelijk te maken is geld
Een goed gesprek´ is het jaarthema van de
nodig. Uw vrijwillige bijdrage is volledig bestemd
Protestantse kerk en wij als Protestantse Gemeente
voor het plaatselijke werk van onze gemeente. We
Badhoevedorp-Lijnden sluiten daar graag bij aan.
zijn voor een zeer groot deel afhankelijk van deze
Als Kerkenraad hopen we dat onze gemeente ook in
bijdragen. Daarom vragen we u aan het eind van dit
het nieuwe jaar een plek van ontmoeting is. Een plek
jaar om een extra gift, zodat we al ons mooie werk in
waar we met God, elkaar en anderen in gesprek gaan
het nieuwe jaar kunnen voortzetten. Uw bijdrage
over wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld
komt ten goede aan een bestemming of activiteit die
door het organiseren van activiteiten voor
we als Kerkenraad zorgvuldig uitkiezen. De
verschillende groepen: onder andere gesprekskringen,
opbrengsten uit deze collecte zijn onder andere ook
thee met thema, de Eetclub, Vijvergesprekken en het
bestemd voor de motor van de kerkklok van onze
kampeerweekend voor de kinderen. Door diaconaal
kerk die we dit najaar hebben moeten vervangen.
betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben,
Daarom vragen wij ook nu weer uw bijzondere aandacht voor deze belangrijke collecte! Wij danken u alvast
hartelijk voor uw gift! Vriendelijke groet, Marijn Vis, penningmeester.
NIEUWE BANKREKENINGNUMMERS
Vanwege een overgang van de ene naar de andere bank is het nodig alle bankrekeningnummers te vervangen voor
nummers die kunnen worden “herkend” door de Rabobank. Natuurlijk verzorgt de SKG een zo genaamde
“overstapservice”, wat betekent dat allerlei officiële instellingen en betalingen door hen worden aangepast.
Maar voor u betekent het dat u (zeker de eerste keren) alert moet zijn dat u bij betalingen aan de kerk op het juiste
(NIEUWE) bankrekeningnummer stort. Dus als u de kerk als vast betaaladres hebt opgeslagen, adviseren we u dit
bankrekeningnummer aan te passen. De nummers staan achterin dit Meerkontakt. Harm Jonker.
DE LUIDKLOK SLAAT WEER MOOI …EN DIRECT ALS HIJ WORDT AANGEZET!
U zult het vast wel gehoord hebben de afgelopen
Hierop hebben we een offerte gevraagd om de motor
maanden. Onze klok luidde wel, maar mooi was het
te vervangen. Da‟s best een “duur grapje”. En we
zeker niet. En bovendien, als hij moest luiden tijdens
hebben de koster natuurlijk ook even “geplaagd”
het “Onze Vader” moest de predikant precies 10
door te zeggen zij dat bij nood , als vanouds, aan het
seconden vóór het inzetten van het gebed de koster
touw moest trekken. Maar in alle ernst moest de
een seintje geven. Die kon dan de klok vast aanzetten
motor natuurlijk worden vervangen. Want zeg nu
en …… hopen dat deze dan ook op tijd ging luiden.
eerlijk: wat is onze kerk nu zonder luidklok?!
Op zich misschien komisch, maar niet zoals het
Nu de monteur de motor heeft vervangen, kan de
hoort, natuurlijk.
luidklok weer heerlijk luiden……..en precies op tijd
De oorzaak lag volgens de monteur aan de klepel die
en mooi ook! Gelukkig ontvingen wij een legaat van
niet goed werkte. Maar hij gaf ook aan dat de motor
een van onze leden. Dat hebben wij dankbaar
die de klok aanstuurt dringend aan vervanging toe
gebruikt voor deze reparatie. En de klok klinkt weer
was. En ja hoor, hij was amper weg toen de klachten
fantastisch! Harm Jonker.
opnieuw begonnen en ernstiger waren.
KOEKJESBAKKERS
Voor bij de koffie na de kerkdienst van 25 december
ben ik op zoek naar mensen die bereid zijn wat
koekjes te bakken. Vindt uw familie dat niemand
zulke lekkere koekjes bakt als u, en heeft u nog wat
tijd vrij in de drukke kersttijd dan willen wij ze ook
graag proeven? Bent u niet zo‟n bakwonder dan zijn

‟gewone‟ koekjes natuurlijk ook van harte welkom.
Wilt u mij even laten weten of, en zo ja hoeveel,
koekjes u wilt bakken?
Alvast bedankt namens alle smulpapen in onze
gemeente. Uw koster Henriët ( 020 659 3133).

TOP2000 KERKDIENST: 30 DECEMBER VAN 15.00-16.00 UUR
Op de drempel van de tijd in het jaar willen we aan
overgang van oud naar nieuw, die we met vertrouwen
de
hand
van
muziek
terugkijken
op
tegemoet mogen zien. In de dienst zal voorgaan
scharniermomenten in het leven. Het wordt een
dominee Martijn van Leerdam, van de Sloterkerk in
dienst met persoonlijke verhalen en liederen en
Amsterdam. Komt allen! Hartelijke groet, de 25+
muziek van deze tijd. Waarin we ook stilstaan bij de
groep.

Meerkontakt

www.pelgrimskerk.org

Pagina 9

NIEUWJAARSCONCERT PELGRIMSKERK - Orgel en Trompet Traditiegetrouw organiseert de Pelgrimskerk de
Het belooft een indrukwekkend concert te worden,
eerste zondag van het nieuwe jaar een concert.
waarbij niet alleen klassieke, maar ook moderne en
Zondag 6 januari bespeelt organist Henk Trommel op
wat meer lichtvoetige klanken ten gehore gebracht
het Pels en Van Leeuwen orgel in onze kerk.
zullen worden, o.a. filmmuziek.
Henk Trommel is onder andere cantor/organist van
Het concert vangt aan om 11.45 uur en zal ongeveer
de Kruiskerk in Amstelveen. Daarnaast geeft hij veel
een uur duren.
concerten, vaak samen met andere instrumentalisten
De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige
op viool, cello en saxofoon.
financiële bijdrage zeer op prijs gesteld.
Dit keer zal medewerking worden verleend door de
Ik raad u aan dit concert meteen in uw agenda te
trompettist Emile Meuffels. Emile studeerde trompet
noteren. Van harte welkom!
aan het Conservatorium van Amsterdam. Ook
Namens de MIK, Jeanne Dees en Nico van Driel.
studeerde hij natuurtrompet bij Friedmann Immer aan
het conservatorium in Basel.
EEN TRAINING OM DE AED IN ONZE KERK OF ERGENS ANDERS TE BEDIENEN?
Tegenwoordig hangen op allerlei plaatsen apparaten
dat die apparaten nooit nodig zijn, maar…… als zo‟n
(AED‟s) om mensen te reanimeren die een
apparaat nodig is, is het van belang dat iemand zo
hartstilstand krijgen. U hebt die apparaten vast wel
snel mogelijk wordt gereanimeerd. En dan is het heel
eens gezien in gebouwen en op openbare plekken. Zo
belangrijk dat er mensen zijn die het apparaat (een
hangt er ook een in onze kerk. We hopen natuurlijk
AED)
kunnen
bedienen.
Harm
Jonker.
PAPIER HIER…………
Geen kaboutertjes, maar wel een grote container die bij de firma BBH
aan de Akerdijk staat! Dáár kunt u al uw oude papier in kwijt tijdens de
openingstijden van deze bouwmaterialen handel. En als u die kleine
moeite doet (in plaats van het papier in de containers in het dorp te doen)
bewijst u ons als kerkelijke gemeente meteen ook een dienst. Want volle
containers worden opgehaald en het geld daarvan ontvangen wij. Dat valt
niet zo op op de jaarrekening van de kerk, maar het is er wel degelijk! En
het is wel geld dat wij door u kunnen ontvangen! En onder het motto:
“alle beetjes helpen” draagt u zo ook weer een steentje bij aan de
inkomsten van onze gemeente. Harm Jonker.
NEDERLANDSE ZEEVARENDENCENTRALE BESTAAT 125 JAAR!
Ds. Leon Rasser is werkzaam bij de Nederlandse Zeevarendencentrale en preekt
daarnaast veelvuldig bij kerkelijke gemeenten in heel Nederland.
Wij kennen hem in Badhoevedorp ook van “gastpreekbeurten” die hij hier al een
aantal jaren vervult. U weet wel……die predikant die ons altijd het lied van de
zeevarenden (gezang 467 uit het Liedboek voor de kerken) laat zingen dat niét in het
Nieuwe Liedboek staat en daarom maar (mede op zijn verzoek) achterin is geplakt.
Die Nederlandse Zeevarendencentrale bestaat dit jaar 125 jaar!
Al die tijd zorgen vrijwilligers dat in vrijwel elke haven ter wereld “zeemanshuizen” open zijn, waar alle
zeevarenden (maar ook vrachtwagenchauffeurs) die vaak lang van huis zijn bij aankomst of verblijf terecht kunnen
voor gezelligheid en een “warm thuis”. Ook verzorgt deze Centrale allerlei diensten voor hen die op zee zijn.
Contacten met het thuisfront, boodschappendiensten, repatriëring als er iets bijzonders aan de hand is onderweg of
thuis, enzovoort. Maar ook……kerkdiensten die worden uitgezonden voor zeevarenden en geestelijke verzorging.
En dát is nu wat “onze” ds. Leon Rasser in zijn dagelijks leven doet. Hij stuurt ons nu via onderstaande link dit
filmpje over het 125 jubileum van de Centrale. De moeite waard om te zien wat zij allemaal doet en……wat lied
467 voor veel (ex)zeevarenden betekent! Kijk en geniet ervan.
https://youtu.be/bU9tyNgFINs Voor meer informatie kunt u zich richten tot:www.nederlandsezeemanscentrale.nl

Donderdag 17 januari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.

Opgeven vanaf woensdag 3 januari bij:
Anneke de Jongh
tel: 659 3339, achdjongh@planet.nl.
Nel Biemond
tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.
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KERKCAFE MET ALAIN VERHEIJ.
Vrijdagavond 25 januari 2019 is er weer een vijvergesprek. Voor deze avond hebben we opnieuw een boeiende
gastspreker bereid gevonden om met ons in gesprek te gaan: Alain Verheij.
Alain Verheij is een jonge theoloog (29), schrijver, spreker, blogger, lid van het theologisch elftal van dagblad
Trouw en „twitter theoloog‟ met een opvallend goed bereik, zeker ook binnen seculier Nederland. Hij gaat
regelmatig voor in kerkdiensten en houdt veel lezingen. Zijn gemeente is internet en in dat werkgebied vallen
grenzen weg en gaat hij met open vizier in gesprek met christenen en niet-christenen, waaronder veel jonge mensen
die, zoals hij constateert, onbevangen kunnen luisteren. Hij voelt zich thuis in het spanningsveld tussen seculier en
christelijk.
Zijn theologie en levensbeschouwing hangen vast aan verhalen. Dat blijkt heel duidelijk in het boek dat hij schreef
“God en ik.”, waarin hij vertelt hoe Bijbelverhalen kleur geven aan het verhaal van zijn eigen leven en aan de
wereld van nu en hedendaagse levensvragen. Zijn boek werd onlangs gekozen tot het „theologische boek van het
jaar‟ en is ook genomineerd voor het „filosofische boek van het jaar‟.
Vanaf half zeven is de deur open en het gesprek begint om ongeveer kwart over zeven. Er is muziek en natuurlijk
ook een hapje en een drankje. Het belooft opnieuw een interessante avond te worden met een bijzondere gast. Niet
missen dus. Ook voor jonge mensen zal het een eigentijds en boeiend gesprek zijn met een jonge spreker. Iedereen
is hartelijk welkom. Vrijdagavond 25 januari, vanaf 18.30 uur, ontmoetingsruimte Pelgrimskerk.
Nan Sikkel-Wilschut.
GEVONDEN VOORWERPEN.
Al enige tijd hangen er drie jasjes in de garderobe evenals een sjaal. Wilt u eens kijken of één van de jasjes van u is.
Het zijn volgens mij voor- of najaarsjasjes en die mis je misschien niet zo gauw. Uw koster Henriët.
„GROENE KERK‟ EERSTE THEMA RINGONTMOETING HOOFDDORP
Datum en tijd: donderdag 28 februari, 19.30 uur (maaltijd 18.00 uur).
Plaats:
Kerkgebouw De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp.
Opgeven bij: ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl .
Donderdag 28 februari 2019 zijn alle Kerkenraadsleden én geïnteresseerde gemeenteleden van de nieuwe Ring
Hoofddorp (Haarlemmermeer plus Aalsmeer/Uithoorn/Kudelstaart) uitgenodigd voor deze eerste ringontmoeting.
De ringontmoeting is een nieuw fenomeen binnen de Protestantse Kerk. Zij streeft ernaar minder met bestuurlijke
zaken bezig te zijn en daardoor meer tijd over te houden voor onderlinge inspiratie en ontmoeting. De Ark is
gevraagd om als groene kerk de gastvrouw te zijn voor de eerste ringontmoeting.
Voor De Ark houdt het groene-kerk zijn in dat men op allerlei terreinen werk maakt van duurzaamheid: van fair
trade-koffie tot zonnepanelen op het dak en van regelmatige vieringen rondom groene thema‟s tot een maandelijks
Repair Café. En er zijn in deze kerk zes energiecoaches actief die mensen helpen om energie (en daarmee geld) te
besparen.
De avond kan - voor wie dat wil - beginnen om 18.00 uur met een soepmaaltijd van biologische groenten uit de
omgeving. Maar men kan ook om 19.30 uur instromen voor het avondprogramma. Dat programma bestaat, na een
„groen avondgebed‟, uit vier workshops: God in de Supermarkt, Groene Bijbel, verduurzaming van het
kerkgebouw en energiebesparing in huis. I.v.m. de catering is het wenselijk dat men zich van tevoren aanmeldt. Dit
geldt zeker voor de maaltijd. Aarnoud van der Deijl. Tel. 023 2000 192.
PUBLICATIEDATA MEERKONTAKT 2019
Nr: Aanleveren:
Publicatie: Bijzonderheden:
1. 0901
1801
Schoolkerkdienst.
2. 1302
2202
40 dagentijd.
3. 2003
2903
Pasen.
4. 1704
2604
Dodenherdenking,
H‟vaart /Pinksteren
5. 0506
1406
6. 0307
1207.

Nr:
7.
8.
9.

Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
2808
0609
Startzondag.
2509
0410.
0611
1511
Eeuwigheidszondag
& Advent.
10. 1112
2011
Kerst.
Nr: Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
1. 1501
2401
2020.

Wilt u er zeker zijn dat er minstens één vrouwelijke meditatieschrijfster is? Geef u dan op! Onze
website www.pelgrimskerk.org ontvangt uw kopij ook graag en plaatst (bijna) direct! Stuur uw kopij naar:
pelgrimskerkbdl.publiciteit@gmail.com. De redactie.

Meerkontakt
Datum:
19 dec (woensdag)
24 dec
25 dec
30 dec
31 dec
02 jan
02 jan
06 jan
06 jan
08 jan
08 jan
14 jan
14 jan
15 jan
17 jan
20 jan
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Onderwerp(en):
Eetclub
Kerstnachtviering
Familie kerstviering
Top 2000 dienst
Oudejaars Avondgebed
College van Kerkrentmeesters
Diaconie
Nieuwjaarsontmoeting
Koffieconcert
College van Kerkrentmeesters
Diaconie
Raad van Kerken
Moderamen
Pastoraal Werkverband
Eetclub
Oecumenische Dienst

Tijd(stip):
18.00 uur.
22.20 uur.
09.50 uur.
15.00 uur.
19.00 uur.
20.00 uur.
20.00 uur.
09.45 uur.
11.45 uur.
20.00 uur.
20.00 uur.
10.00 uur.
19.30 uur.
13.30 uur.
18.00 uur.
10.00 uur.

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).
Coördinatoren pastoraat:
Mw. W. Rechtuyt tel: 659 5529.
Mw. A. de Korver tel: 659 5390.
Email: annekedekorver@ziggo.nl
Ook ziektemelding & opname.
Bereikbaarheid pastoraal bezoekers:
gele kaart.
Scriba:
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
Als u daar het meest behoefte aan heeft
Info: Mw. H. den Arend 020 659 3133.

WEBSITE: www.pelgrimskerk.org
Kopij website naar:
pelgrimskerkbdl.publiciteit@gmail.com

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: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren woensdag 9 januari vóór 18.00 uur. Volgend "MEERKONTAKT" verschijnt 18 januari.
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