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 MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 
 

 

Hoe lezen wij? 

 

Omdat taal voortdurend verandert, heeft het Nederlands Bijbelgenootschap in 2004 een nieuwe vertaling 

van de Bijbel uitgegeven in gangbaar Nederlands .  

Het probleem deed zich daarbij voor, dat de tekst soms niet meer beantwoordt aan wat de 

bijbelschrijvers bedoelden.  

Voor 2021 staat daarom een uitgave van een gereviseerde versie gepland. Maar ook dan wil het niet 

zeggen, dat de inhoud iedereen duidelijk zal zijn.  

 

Søren Kierkegaard (1813-1855) hield ons al voor dat, willen we de Bijbel een beetje begrijpen, we 

tijdgenoten moeten worden van de schrijvers in de wereld waarin zij leefden. Zonder kennis van het 

land en de cultuur van de mensen uit die tijd, hebben we een probleem. 

Zij schreven en lazen anders dan wij het doen; hun wereld is de onze niet.  

We kunnen onmogelijk net doen, alsof de wereld plat is en we onder een soort kaasstolp leven. Maar dat 

was wel het heersende beeld in die tijd. 

Als we ons dat niet realiseren, lezen wij hun verhalen verkeerd, wat tot in de vorige eeuw 

kerkscheuringen veroorzaakte. 

Gelukkig zijn er echter steeds mensen, die door de ogen van de schrijvers kunnen kijken. 

 

Martin Buber (1878-1965) was zo’n man, een Joodse theoloog en filosoof, bekend geworden om zijn 

chassidische vertellingen en zijn boek over twee wijzen van geloven: jodendom en christendom (1950). 

Toen hij in de vorige eeuw geconfronteerd werd met de vraag, of de slang uit Genesis 3 wel of niet 

zintuiglijk had gesproken, antwoordde hij na lang nadenken, dat het een onzinnige vraag was…en totaal 

onbelangrijk! 

Het doet er helemaal niet toe, zei hij, of de slang wel of niet gesproken heeft! 

Het gaat erom, wàt hij heeft gezegd! 

 

Bijbelse verhalen zijn ondergeschikt aan wat ze willen vertellen.  

Het gaat in de eerste plaats niet om wat er staat, maar waarom het er staat, zoals het er staat. 

Verhalen, die verteld worden om de inhoud. 

De onlangs overleden Karel Adriaan Deurloo (1936-2019), mede-initiatiefnemer van de theologische 

stroming van de Amsterdamse School, zat ook op die lijn. 

Op de universiteit in Utrecht, waar ik toen in deeltijd studeerde, wilde men daar niet aan. 

Door de werken van Kierkegaard en Deurloo te lezen, werd het mij een stuk duidelijker: 

 

De Bijbel gaat niet over de geschiedenis van Israël, maar over haar verbond met de Eeuwige door de 

eeuwen heen. 

 

 

Kick Koldewijn. 
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DIENSTEN        PELGRIMSKERK 
 

 

 Zondag 14 juli 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen Dienst van Schrift & Tafel. 

  Collecten 1.Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 21 juli 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam). 

 Collecten 1.Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 28 juli 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 04 aug 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn. 

  Collecten 1.Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 11 aug 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam). 

  Collecten 1.Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 18 aug 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn. 

  Collecten 1. Binnenlands Diaconaat. 2. Kerk. 

  

 Zondag 25 aug 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 01 sep 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 08 sep 10.00 uur Dhr. A. Verheij. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 Autorijdiensten: 

 Zondag 14 jul Dhr. D.J. Tolsma 619 7638. 

 Zondag 21 jul Dhr. G. Klaasse Bos 023 5551 782. 

 Zondag 28 jul Dhr. J. Handgraaf 659 3889. 

 Zondag 04 aug Dhr. D.J. Tolsma 619 7638. 

 Zondag 11 aug Dhr. F.J. Goudappel 659 4876. 

 Zondag 18 aug Dhr. D. Hijstek 659 5240 of 06 1141 5575. 

 Zondag 25 aug Dhr. B. Rechtuyt 659 5529. 

 Zondag 01 sep Dhr. A. Kamer 659 4826. 

 

BIJ DE DIENSTEN

Een preekrooster rond krijgen is altijd een hele klus, 

vooral als de meeste voorgangers op vakantie zijn. 

Lia Kooi lukt het ieder keer weer. Ze heeft geen 

gemakkelijke taak; vooral als er plotseling mensen 

afzeggen, is het best spannend om op tijd een 

vervanger(ster) te vinden. Voor de zomer heeft ze mij 

gevraagd of ik een paar keer voor wil gaan. Meestal 

gaan wij met vakantie als de meesten nog niet weg of 

al weer terug zijn. Op 28 juli, 4 en 18 augustus kunt u 

me op de zondagmorgen in de Pelgrimskerk 

aantreffen. Het geeft me de mogelijkheid een verband 

te leggen tussen die diensten met de meditatie voor 

het Meerkontakt nog in mijn achterhoofd. De 

Bijbelverhalen voor die diensten kunt u vinden in 1 

Koningen 17, 2 Koningen 5 en in 2 Samuel 11. Het 

gedeelte van de Bijbel dat volgens de Joodse canon 

tot de Vroege Profeten behoort. Mijn leraren 

Kierkegaard en Deurloo reiken mij de hand. Met 

elkaar kijken we vanuit de wereld van toen rond in 

die van nu. Van harte uitgenodigd! 

Kick Koldewijn. 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 0906 Stil bloemetje. 

 1606 Dhr. J. Nusselder  Keizersweg 113B. 

 2306 Mw. G. Krom-Kliffen Kamerlingh Onneslaan 137. 

 3006 Mw. C. Goudappel-Wilkes Réamurstraat, nu in de Meerwende. 
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BEDANKT 

Heel blij was ik toen Thea Schellingerhout mij verraste met de bloemen van de Gemeente, heel hartelijk dank 

daarvoor. Het is fijn om te voelen dat de Gemeente met mij meeleeft. Met vriendelijke groet, Ina Goudappel. 
 
Woensdag 19 juni 2019 kwam Lucie Gijzenberg ons 

een bijzonder boeket bloemen overhandigen namens 

de leden van de Pelgrimskerk. Ook een mooi kaartje 

waarop twee ringen met de tekst: Al 60 jaar een 

prachtig paar. Heel veel dank: Joop en Ina Tolsma.

 
KERKELIJKE STAND 

VERHUISD BINNEN GEMEENTE: naar: 

 1404 Dhr. & mw. Van de Koppel-Laurier Primulastraat 22. 

 1105 Mw. B.A. van Tol Keizersweg 165B. 

 0806 Mw. C.W. Visscher Keizersweg 247. 

VERTROKKEN: 

 3004 Mw. Z.E. Gijzenberg Hoofddorp. 

NIEUW INGEKOMEN: 

 0805 Dhr. H.C. de Jong Wattstraat 17. 

 

DIANA VAN GELDER: DE NIEUWE FUNCTIONEEL BEHEERDER VAN LRP. 

In 2018 heeft Cees van der Vlies afscheid genomen 

als Functioneel Beheerder van LRP (ons 

ledenadministratiesysteem). Inmiddels is Diana van 

Gelder bereid gevonden deze functie in te vullen. We 

zijn daar zeer gelukkig mee en wensen haar 

natuurlijk een goede tijd tegemoet in deze rol. 

Maar…….wat is LRP ook alweer en wat houdt het 

functioneel beheer dan in? 

LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk) is 

de ledenadministratie van onze kerk. Daarin zijn al 

onze gegevens opgenomen. Wij verkrijgen die via de 

Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de 

(burgerlijke) gemeente. Zo weten we wie er 

protestants is met alle basisgegevens, verhuist, of een 

kind is geboren en dergelijke. 

Zelf houden wij vrijwillige bijdragen, onze begroting 

en boekhouding bij. U snapt dat niet iedereen daarin  

mag kijken en die informatie gebruiken. Daarvoor 

zijn “bevoegdheden” toegekend. Zo boekt de ene 

functionaris vrijwillige bijdragen terwijl een  andere  

boekhouding verzorgt of overzichten maakt voor 

pastorale zorg. Daarboven staat de functionaris die 

bevoegdheden koppelt aan functionarissen. Die dus 

regelt dat iemand slechts die informatie inziet 

benodigd voor zijn taak en rol. En ook niet meer dan 

dát. En dat regelt de Functioneel Beheerder. 

Een functionaris  die wij eigenlijks bijna nooit zien, 

maar wel heel belangrijk is voor de bescherming van 

uw privacy! Namens Kerkenraad en Commissie van 

Kerkrentmeesters, Harm Jonker.

 

PELGRIMSKERK 2025 – HOE VER STAAT HET EN WANNEER HOREN WE WAT! 

Afgelopen voorjaar bent u steeds geïnformeerd over 

de voortgang van de werkgroep Pelgrimskerk 2025. 

Niet over de eventuele mogelijkheden, maar wel over 

het werk dat is verzet. Nu kunnen we melden dat het 

rapport van onze externe deskundigen in de loop van 

juli/augustus klaar zal zijn. Omdat dit in de 

zomervakantie valt, hebben we een 

“behandelingsplanning” opgesteld voor ná die tijd. 

Eerst worden Moderamen & Kerkenraad eind 

augustus ingelicht  en maandag 2 september volgt 

een GEMEENTEAVOND. 

Wij agenderen de Jaarrekening 2017, maar ook een 

presentatie over de toekomstplannen. 

Voor die datum is er voor (uitsluitend!) lidmaten de 

gelegenheid het rapport te lezen in de Pelgrimskerk. 

T.z.t. kunt u uw belangstelling daarvoor aangeven bij 

de scriba. Daarna zal de Kerkenraad zich dan buigen 

over de verdere voortgangsmogelijkheden. Noteer de 

datum en zeg het (aan andere gemeenteleden) voort! 

Harm Jonker.

 

PASTORAAT 

Zondagmiddag 14 juli aanstaande om 15.00 uur is er 

een viering in de Schuilhoeve waarin onze dominee 

Bert Griffioen voorgaat. Alle bewoners hebben al een 

persoonlijke uitnodiging gekregen, maar als u ook 

graag wilt komen, bent u van harte welkom. 

Het pastorale team van de Schuilhoeve. 

 

KAMPEERWEEKEND KINDERDIENST 

In het weekend van 22 juni gingen 17 kinderen en 5 

man/vrouw leiding kamperen op het scoutingterrein 

in Zeewolde. 

Dag één vertrokken we, uitgezwaaid door Henriët en 

dominee Bert vanuit de kerk, en in Zeewolde 

aangekomen,  hebben we eerst de tenten opgezet; een 

voor de meisjes, twee voor de jongens en een voor de 

leiding. Daarna eerst een duik of met zwembandjes 

pootjebaden in het meertje vlakbij. Toen volgde een 

speurtocht, de oudsten zonder leiding en de jongsten 

met. Groepje twee liep een beetje verkeerd, gelukkig 

was groepje een bereid hen weer op weg te helpen.  
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“Jona in de walvis” was het weekendthema. Het 

verhaal werd voorgelezen en in het Zweeds renspel 

moesten vragen beantwoord worden door een duo 

van een ouder en een jonger kind. Bert kwam 

gezellig mee barbecueën en deed 's avonds een dienst 

met ons. De jongste kinderen hebben Jona in de vis 

getekend, een groepje heeft een gebed gemaakt en 

een groepje heeft geoefend om het verhaal uit te 

beelden. In een bootje werd de storm op zee 

nagedaan, waarna wel drie kinderen Jona wilden zijn 

om uit het bootje geJonast te worden. In de buik van 

de vis, onder een deken, deden andere kinderen het 

gebed. 

Na het dierengeluidenspel met o.a. Joehoe de Uil, 

gingen de jongste kinderen slapen en de oudste 

kinderen deden nog een spel in het donker, leuk met 

de zaklampen.  

De volgende dag was het erg warm. Een groep 

kinderen heeft een tocht met de kano gemaakt en de 

anderen hebben dikke pret gehad rond het meer.  

In de auto's terug zijn veel kinderen in slaap gevallen, 

moe en tevreden. Wat hebben we een mooi weekend 

gehad met z'n allen! 

Eline, Marieke, Anja, Marijn en Wilma.

  

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA 

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

09 jul Kerkenraad 20.00 uur. 

11 jul Commissie Eredienst 20.00 uur. 

18 jul T(hee) & T(hema) 14.30 uur. 

26 aug Moderamen 19.30 uur. 

28 aug MIK vergadering 20.00 uur. 

29 aug Werkgroep Kerkdiensten 20.00 uur. 

03 sep College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

03 sep Diaconie 20.00 uur. 

03 sep Werkgroep Liturgie 20.00 uur. 

04 sep Kunst in de Kerk (KinK) 20.00 uur. 

09 sep Kerkenraad 20.00 uur. 

15 sep STARTZONDAG 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). 
 

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 

 

Kanselmededelingen: 
Uiterlijk zaterdag 20.00 uur in  

brievenbus aan achterzijde kerk. 

 

Kerkelijk bureau (Karavanserai) 
In juli & augustus dicht. 

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 (juli & augustus dicht). 

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, verhuis- 
en/of overlijdensberichten: 

Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. 

Plesmanlaan 36, 1171 EP B'dorp. 

Email: g.slingerland@quicknet.nl 
 

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

nVH3PnD-TM 

 

(Vrijwillige) bijdragen & giften: 
T.n.v. Protestantse Gemeente  

Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL16RABO0373715838. 

Info: mw. I. Gräeve-Koldewijn. 
Email: ejpgraeve@hetnet.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. Bloemengroep Protestantse 

Gemeente, Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL69ABNA0464202906. 
WEBSITE: www.bloemengroep.nl 

 

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie). 

Aanleveren: woensdag 28 augustus vóór 18.00 uur. 

"MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 06 september in uw brievenbus. 
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