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kerkdiensten
Zondag 7 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

Mevr. drs. M. Gehrels uit Amsterdam
5e zondag veertigdagentijd

Maandag 8 april
Eigen Haard

18.45 uur

pastor F. Litjens

Zondag 14 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. H. van Popering uit Aalsmeer
Palmpasen/6e zondag veertigdagentijd

Dinsdag 16 april
Eigen Haard

19.30 uur

pastor P. van Zaalen en pastor F.
Litjens
Paasviering

Donderdag 18 april
Protestantse Kerk

19.00 uur

ds. H. van Popering uit Aalsmeer
Witte Donderdag/Heilig Avondmaal

Vrijdag 19 april
Protestantse Kerk

19.30 uur

ds. H. van Popering uit Aalsmeer
Goede Vrijdag
Koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer

Zaterdag 20 april
Protestantse Kerk

19.30 uur

ds. H. van Popering uit Aalsmeer
Stille Zaterdag

Zondag 21 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. R. Wattel uit Hoofddorp
Pasen
Koor InterNos o.l.v. Roland Bosma

Zondag 28 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

proponent mevr. T. de Vries-Meijer uit
Haarlem

Zaterdag 4 mei
Protestantse Kerk

19.00 uur

pastor F. Litjens
Oecumenische bijeenkomst
voorafgaand aan Dodenherdenking

Zondag 5 mei
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. L. Rasser uit Amsterdam

Oppasdienst
Zondag 7 april
Zondag 14 april
Zondag 21 april
Zondag 28 april
Zondag 5 mei

Anke en Geeske Kluijt
Renske de Vries
Margarita van den Berg
Cora Gerritse
Marianne Kromhout

Paasviering Spaarne Gasthuis Hoofddorp
Op zondagochtend Eerste Paasdag 21 april om 10.30 uur is er een feestelijke
oecumenische Paasviering in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Voorganger zal
zijn pastor Frans Bossink en de zang wordt verzorgd door het gelegenheidskoor
onder leiding van Emile Vriens.
Patiënten en bezoekers van buiten zijn van harte uitgenodigd.
De kerkzaal bevindt zich op de begane grond van het ziekenhuis.
TER OVERDENKING
(In de periode dat wij vacant zijn plaatsen wij, in overleg met het moderamen, een
“Ter overdenking” uit wisselende bron. U wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage te
leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie)
Stille Week
Het voorjaar komt, de knoppen breken
en bloesems geven taal en teken.
De vogels zingen. God wat is dit mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.
Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.
De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte, naakte huid.
Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.
Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei, naar verrijzenis.
Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.
Dit diepzinnige gedicht van dominee/dichter Jaap Zijlstra maakt duidelijk dat de
Passietijd een periode van gemengde gevoelens is. Het leven en sterven van
Christus heeft ons verzoening en vergeving gebracht, maar het bepaalt ons ook bij
het lijden van de mensheid. De dichter beschrijft hoe prachtig het is dat het weer
lente wordt. Tegelijkertijd is het ook uitermate problematisch en tegenstrijdig. De
bomen die uitlopen doen tevens denken aan het leven van Jezus dat in de knop
werd gebroken. De zangvogels laten zich horen en de schrijver wil graag met hen
meezingen, maar kan het niet. Nog niet. ‘Eerst moet de Heer zijn opgestaan.’ De
aarde bloeit als nooit te voren, zo staat er in deze tekst, maar bloeien kan in ons
taalgebruik soms ook de betekenis van bloeden hebben. Zo is het voorjaar voor de

dichter een voorteken van wat nog komen moet. Het roept verlangen wakker naar
een nieuwe schepping.

Vincent van Gogh, Amandelbloesems (1890)

Van Gogh schilderde dit werk na een moeilijke periode, toen hij bericht kreeg van de
geboorte van zijn neefje. Als ik de beginregels van dit gedicht lees, bevind ik me in
onze eigen tuin. Het voorjaar komt en dat doet een mens goed. Alles leeft op. Echt
groene vingers heb ik helaas niet. Een tuin bijhouden vraagt om trouwe toewijding.
Maar bij het wieden vind ik het altijd lastig om te onderscheiden wat onkruid is en wat
niet. Dat is trouwens ook in de Bijbel een bekend probleem. Jezus heeft daar een
gelijkenis over verteld (Matteüs 13:24-30). In deze wereld zijn goed en kwaad met
elkaar verstrengeld en bijna niet uit elkaar te houden. Ook in ons eigen leven groeit
het vruchtdragende gewas en het vuil dat de boel verstikt door elkaar heen. In de
kerk lezen we deze weken uit het evangelie. Jezus is in Jeruzalem en zijn einde
nadert. De komende zondagen en in de Stille Week gaat het over vriendschap en
verraad, over trouwe toewijding en eenzame verlatenheid. Jezus komt er alleen voor
te staan. Hij bevindt zich dan in een tuin, de hof van Getsemané. Daar zal hij bidden.
Zijn angst en zijn verdriet, maar ook zijn vertrouwen brengt hij bij God. Alle
tegenstrijdigheid van ons bestaan wordt in dat gebed meegenomen. ‘Uw wil
geschiede’ heeft hij voor ons gebeden. Wij weten dat het Pasen wordt. De Heer is
waarlijk opgestaan. Gezegende Paasdagen toegewenst.
Ds. Franc de Ronde
Bron: PKN Fijnaart Kerkblad april 2014

KENNISMAKING
Een eerste kennismaking met uw kerkelijk werker!
Graag stel ik mij, voorafgaand aan hopelijk
vele persoonlijke ontmoetingen, op deze
plaats aan u voor. Ik ben Gretha Bregman, 47
jaar en ik woon in Woubrugge. Woubrugge is
een dorp(je) tussen Alphen aan den Rijn en
Leiden. Ik ben getrouwd met Leen en samen
hebben wij twee kinderen. Berend-Jan (22) en
Leanne (19) studeren allebei, maar wonen nog
wel gezellig bij ons thuis. Leen en ik runnen
samen de plaatselijke supermarkt en
daarnaast heb ik van 2014 tot 2018
gestudeerd en mijn bachelor theologie
behaald. In het laatste studiejaar werkte ik in
de gemeente van Waarder-Driebruggen die,
net als uw gemeente nu, vacant was. Mijn
werkzaamheden bestonden uit het zorgdragen voor (crisis)pastoraat, het leiden van
(uitvaart)diensten, het geven van catechisatie aan de jeugd en het ondersteunen van
de kerkenraad op het gebied van visie en beleid. Ik heb daar veel geleerd maar ook
mogen ontdekken dat deze werkzaamheden mij na aan het hart liggen.
Ik ben heel blij dat ik nu mag gaan werken in uw gemeente en ik hoop van harte dat
we een goede en gezegende tijd zullen hebben met elkaar.
Een hartelijke groet en graag tot ziens!
Gretha Bregman-Hoving
Even praktisch: wanneer u zelf of een naaste een bezoekje wil, kunt u contact
opnemen met uw wijkouderling/contactpersoon of mij een mailtje sturen:
g.bregman@pkn.nl (Gewoon doen hoor!)

UIT DE KERKENRAAD
Uit de kerkenraad van 27 februari
Op deze datum was een korte vergadering gepland vanwege het beroepingswerk.
Veel informatie leest u ook elders in dit Kerkblad.
Opening, mededelingen en vaststellen agenda
- Voorzitter Leo Kranenburg opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone
Taal: psalm 19, vanaf het begin: “De hemel laat de macht van God zien”. In zijn
gebed zegt hij: “We mogen genieten van twee mooie dagen. U staat om ons heen als
de zon”.
Na zijn welkom legt hij uit wat de reden is van de extra vergadering. Tijdens deze
vergadering worden alle voorbereidingen afgerond om de volgende stap te zetten in
het beroepingswerk.
- Mevr. ds. Marjolijn de Waal vertrekt van Vijfhuizen naar Haarlem. Ds. Griffioen uit
Badhoevedorp zal haar opvolgen als consulent van de gemeente in HalfwegZwanenburg.

- Mevr. Monster vertelt iets over de nieuwe kerkelijk medewerker, mevr. Gretha
Bregman-Hoving. Zij zal haar in de komende tijd begeleiden met inwerken. Mevr.
Bregman wordt uitgenodigd in één van de diensten in maart om kennis te maken met
de gemeente. Ook is haar gevraagd iets in het Kerkblad van april te schrijven.
Voorzitter bedankt de dames Monster, Adolf en Broerse voor het werk en de
gesprekken en het binnenhalen van de nieuwe kerkelijk medewerker.
Beroepingswerk/beleidswerk
- Dhr. Mendrik licht de meerjarenbegroting toe. Duidelijk is dat er in de komende
jaren een negatief saldo is. Er is gekeken naar onderhoud van de gebouwen, kosten
voor een predikant en de lopende kosten. De begroting voor 2019 strookt met de
meerjarenbegroting. Dhr. Mendrik stelt voor het kerkgebouw op € 1, - als waarde te
zetten. Natuurlijk heeft het gebouw wel waarde, maar met deze waarde kan niet
worden gerekend. Gezien de opbrengst van de kerkbalans van dit jaar denkt dhr.
Mendrik tot 2028 te kunnen begroten.
Door terug te kijken in de tijd naar het verloop van het ledenaantal, kan er ook
worden gekeken naar de toekomst. Daar is de prognose op gebaseerd. Dhr. Mendrik
realiseert zich dat dit aannames zijn.
De kerkenraad keurt de meerjarenbegroting goed. Voorzitter dankt de
kerkrentmeesters voor het werk daarvoor.
- De profielschets voor een nieuwe predikant ligt ter bespreking. De
kerkenraadsleden doen nog een aantal suggesties ter verbetering. De tekst wordt
vastgesteld en eventueel nog op stijl aangepast. Daarna zal er op basis van deze
tekst een advertentie worden gemaakt.
- Op 10 maart zal na de dienst een gemeentebijeenkomst zijn. Daarin wordt de
gemeente in kennis gesteld van alle stukken die voor het beroepingswerk nodig zijn.
Het moderamen stelt voor de gezinnen met kinderen speciaal voor deze vergadering
uit te nodigen.
- De beroepingscommissie zal bestaan uit 10 mensen, een aantal waarmee de
kerkenraad instemt.
Na 10 maart wordt de aanvraag gedaan voor toestemming om te mogen gaan
beroepen. Deze aanvraag gaat naar het Breed Moderamen van de Classis NoordHolland.
Actuele zaken en rondvraag
- Uit het verslag van de moderamenvergadering (febr.): voorgesteld wordt om op 29
mei een gemeenteavond te houden. Voorzitter vraagt de leden interessante
onderwerpen aan te dragen voor het moment voor de pauze.
- Uitje van de kerkenraad op 25 mei. Voorzitter kijkt of er een speciale aanmelding
moet komen.
Sluiting
Mevr. Kranenburg leest van Janny van Alten uit het kerkblad van Vijfhuizen:
“Dankbaar”
Als de zon de bladeren weer goud laat kleuren en ik daar bewonderend naar kijk,
dan denk ik: God bestuurt dit aards gebeuren en wat voel ik me dan ontzaglijk rijk!
Heleen Broerse (scriba)

Kerkelijk werker/beroepingswerk
De vacature voor kerkelijk werker is per 1 maart 2019 ingevuld. U en jullie hebben
inmiddels al kennis kunnen maken met mevr. Gretha Bregman. Zij vertelt meer over
zichzelf elders in dit Kerkblad. Via de Kerkbrief heeft Gretha ook al laten zien dat zij
actief is geworden in het ouderenpastoraat. Dat kwam o.a. tot uiting in de rubriek
meeleven. Als gemeente zijn wij erg blij dat zij de keuze voor ons heeft gemaakt. Het
consistorie en de kerkenraad hebben inmiddels kennis gemaakt met de kerkelijk
werker. Dat gaf een goed gevoel. De sollicitatiecommissie had dat ook al
aangegeven aan ons en daar was niets te veel mee gezegd. Wij vertrouwen dan ook
op een succesvolle periode van samenwerking van Gretha met ons én met u en jullie
als gemeente in dit lopende jaar.
Op zondag 10 maart zijn de voorbereidingen voor het uiteindelijke beroepingswerk
met u als gemeente besproken. De meerjarenbegroting, zorgvuldig voorbereid door
ons college van kerkrentmeesters, werd daarin toegelicht en besproken. Elders in dit
Kerkblad beschrijft Peter Mendrik, de voorzitter van dit college, de uitgangspunten
die zijn gebruikt voor het maken van deze begroting. Daarnaast is de profielschets
besproken van uitgangspunten voor de predikant zoals de kerkenraad die heeft
vastgelegd in de afgelopen maanden. De suggesties die de gemeente op 10 maart
heeft gedaan ter verduidelijking van het een en ander zijn door de scriba Heleen
Broerse in een notitie verwerkt. Dit stuk wordt toegevoegd aan het stuk van de
toekomstvisie en profielschets van de kerkenraad en zal worden meegegeven met de
beroepingscommissie. In maart hebben wij de aanvraag aan de Classis NoordHolland de deur uitgedaan voor toestemming om te mogen gaan beroepen.
Ds. Marjolijn de Waal heeft op 24 maart afscheid genomen van haar Protestantse
gemeente Vijfhuizen. Daarmee is ook aan haar consulentschap voor onze gemeente
een eind gekomen. De vorige maand door mij gemelde vervanger als consulent - ds.
Griffioen uit Badhoevedorp – is nog niet helemaal zeker, maar ligt wel in de lijn der
verwachtingen. Zodra dat zeker is zal ik dat melden.
Wat betreft de beroepingscommissie het volgende. Ik heb er op de gemeentezondag
10 maart over gesproken hoe wij daar als kerkenraad over denken:
 Ca. 10 personen
 Vanuit de kerkenraad drie ambtsdragers (uit elk college één)
 Een evenwichtige samenstelling vanuit onze gemeente
Als u aan de beroepingscommissie wilt deelnemen dan kunt u zich opgeven bij onze
scriba Heleen Broerse. De verantwoordelijkheid voor de beroepingscommissie ligt bij
de kerkenraad. Die zal dan ook de keuze maken voor de uiteindelijke samenstelling
van de beroepingscommissie.
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,

Leo Kranenburg

Vacaturelijst 2019 2de kwartaal
De vacature voor kerkelijk werker is inmiddels ingevuld (heeft echter niet in dit
overzicht gestaan). De wijkouderlingen en de wijkcoördinatoren krijgen nu de steun
die zij verdienen. Zoals u weet zijn er twee wijken waar de plek van ouderling al
geruime tijd vacant is. Misschien toch wat voor u? Grietje Monster vertelt u graag wat
het ouderlingschap vandaag de dag inhoudt.
De andere vacatures blijven helaas hardnekkig. Wel kan ik melden dat Melissa
Sieraad zich begin dit jaar heeft aangesloten bij de geluiddienst. Dat heeft de druk op
het aantal dienstbeurten van de regelaars van het geluid wat verlicht. Fijn dat Melissa
dat is gaan doen en ik hoop van harte dat haar voorbeeld wordt gevolgd.

Vacature:

Taak:

Informatie:

Predikant

Pastoraat etc.

Kerkenraad

Kerkrentmeester

Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Secretaris
Wijkwerk, organiseren wijkavonden, ouderling van dienst

Peter Mendrik

Regelen van geluid kerkdienst
Regelen van presentatie
Samenstellen van de wekelijkse
Kerkbrief op donderdag
Ophalen en wegbrengen naar
en van de kerkdienst

Onno Bart

Diaconie
Ouderling
Geluid en Beamer
Kerkbriefsamensteller
Autodienst

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,

Erik Oostwouder
Grietje Monster

Cora Gerritse/Leo Kranenburg
Klaas van den Berg

Leo Kranenburg

MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd :

fam. Oldenburg–de Fouw binnen Zwanenburg.

Overleden : op 27 februari 2019 in de leeftijd van 90 jaar dhr. R. Starreveld.
Leo Bakker, ledenadministratie
DIACONIE
Paasviering gemeente diaconaat
Op donderdag 11 april 2019 houden wij onze Paasviering in de koffiekamer van de
kerk. De deur is open om 15.30 uur. U wordt ontvangen met koffie of thee met wat
lekkers. Aan de Paasliturgie zal medewerking worden verleend door het koor:
"Zingen is Leven" onder leiding van Marianne Westerbaan. Zij zullen voor ons en met
ons paasliederen zingen.
We zijn blij dat onze kerkelijk werker Mevr. Gretha Bregman-Hoving ook op onze
Paasmiddag aanwezig zal zijn en vinden het erg fijn dat we dan met haar kennis
mogen maken.
Na de liturgie en een korte pauze zal het koor nog extra liederen zingen.
Ter afsluiting willen wij samen de Paas/broodmaaltijd nuttigen. Ca. 19.00 uur zal naar
verwachting het einde zijn.
Wij nodigen senioren en belangstellenden van harte uit voor deze Paasmiddag.
U kunt zich opgeven bij één van ons team.
Wij hopen velen te mogen begroeten op de paasviering donderdag 11 april
om 15.30 uur.
Een hartelijke groet namens het team gemeentediaconaat,

Betsy Geelhoed

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand april
4 april
Mevr. W.M. van Ojik-van Bruggen
5 april
Mevr. J.E. Peetoom-Koehler
15 april
Dhr. J. de Fouw
17 april
Mevr. M. van Oeveren-Biesheuvel
19 april
Mevr. C.J. Hubert-Wiersma
20 april
Dhr. W. Jansen
24 april
Mevr. E. Starreveld-Kotrasch
25 april
Mevr. G.H. van Dijken-Homan
27 april
Mevr. M.C. Nuis-van Oeveren
29 april
Mevr. W. de Waal-Meijer
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
WERKGROEP ZWO
Paasontbijt
Op zondag 21 april vieren we het paasfeest.
Zoals ieder jaar beginnen we de dag met een paasontbijt in de koffieruimte. Dit
paasontbijt is een mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan iedereen kan
en mag deelnemen.
Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om het Paasfeest te
vieren.
Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In
tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de doosjes
op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de ZWO-commissie
tijdens de veertigdagentijd.
Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom.
U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail, telefonisch of rechtstreeks bij mij.
Graag aanmelden voor vrijdag 19 april in verband met de boodschappen.
Namens de ZWO-commissie en diaconie,

Heleen Broerse

KERKRENTMEESTERS
Meerjarenbegroting zonder cijfers
Op zondag 10 maart hebben wij u de meerjarenbegroting gepresenteerd. Hieronder
herhalen wij nog even de strekking daarvan, zonder u te vermoeien met veel cijfers.
De meerjarenbegroting vormt een verplichte bijlage bij onze aanvraag
solvabiliteitsverklaring. Concreet betekent deze verklaring een financiële goedkeuring
om een predikant te benoemen, in ons geval voor 70%. Over het afgeven van deze
verklaring moet de classis besluiten, alvorens wij een predikant mogen beroepen.
Tevens geeft de meerjarenbegroting onszelf ook inzicht in ons exploitatieresultaat en
naar verwachting zijn dat tekorten, die elk jaar hoger zullen worden en vanaf 2025
zelfs fors toenemen. Uiteraard is de meerjarenbegroting een prognose, maar deze is
wel met aandacht opgesteld en gebaseerd op onze gemeente (ledenaantal- en

bijdragenverloop). In de presentatie is benadrukt dat de uitgangspunten voor het
opstellen van de meerjarenbegroting belangrijk zijn en derhalve mede bepalend zijn
voor de uitkomsten. Vroeger waren de inkomsten van “levend” geld, dat jaarlijks werd
ontvangen, bepalend voor het mogen beroepen van een predikant. Tegenwoordig
wordt breder beoordeeld en speelt het totale vermogen daarbij ook een rol. De
toenemende tekorten ontstaan door minder inkomsten uit de ledenbijdragen, die
overigens ontstaan door afnemend ledenaantal in de loop der jaren. Onze
belangrijkste uitgave betreft de predikantsplaats. Met het huidige ledenaantal zou
onze gemeente, in theorie, uitkomen op een 45% predikantsplaats. Dit lage
percentage is weliswaar financieel aantrekkelijk en past zelfs beter in ons budget,
maar laat weinig ruimte voor de taken van de predikant en zeker geen ruimte om
nieuwe wegen in te slaan (kerk te zijn in deze tijd). Bovendien eist de classis bij een
lage bezettingsgraad een ingrijpend onderzoek naar samenwerking met een andere
gemeente. De kerkenraad heeft, mede daarom en op grond van vermogen al vorig
jaar besloten tot een 70% predikantsplaats. Hieronder herhalen wij de belangrijkste
uitgangspunten: 70% predikantsplaats, jaarrekening 2017, bijdragen-en ledenverloop
2012-2018, zelfde terugloop rekenen in 2018-2023, doorberekend met rekenmodel
tot 2028 (=10 jaar prognose). Wij verwachten met het beschikbare geld de tekorten
te kunnen betalen tot 2027, daarna zal één van de twee woningen moeten worden
verkocht om de geldmiddelen aan te vullen. Intussen blijven wij zoeken naar
mogelijkheden om meer inkomsten te verkrijgen, om onze uitgaven voor een levende
gemeente te bekostigen.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Peter Mendrik, voorzitter

RAAD VAN KERKEN
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Den Treek-Henschoten (+ 16 km)
Op zaterdag 2 maart jl. verzamelden zich 13 wandelaars in Halfweg op de bekende
plek bij de Keizerskroon. Om 7.30 uur vertrokken we met 3 auto’s naar de
parkeerplaats de Paradijsweg in Leusden. Opnieuw kwam de kleindochter van een
van onze wandelaars op dit punt naar ons toe fietsen om mee te wandelen. We
bevonden ons nu aan de noordoostkant van het Landgoed Den Treek-Henschoten
waar we deze dag gingen lopen. Dit landgoed op de overgang van de hoger gelegen,
droge Utrechtse Heuvelrug naar de lager gelegen, nattere Gelderse Vallei is één van
de grootste particuliere landgoederen van Nederland. De aandeelhouders van het
landgoed zijn nakomelingen van de stichter, jonkheer W.H. de Beaufort. In 1807
kocht hij de buitenplaats Den Treek met bossen en landerijen.
Het was een afwisselende wandeling, grotendeels door bossen, maar ook door
heidevelden en een veengebied. In het noordelijk deel zagen we aan sommige
veldnamen zoals Hazenwater, ’t Was Water en Langeveen, dat het hier vroeger een
natte boel moet zijn geweest.
We gingen al vrij snel koffiedrinken bij de manege De Treekhoeve met ovenverse
appeltaart erbij. Daarna was het nog een kilometer of tien tot de parkeerplaats waar
we met de auto’s naar hetzelfde restaurant als de vorige keer reden, Restaurant Oud
Leusden.
Het was een bewolkte dag, maar rond het middaguur kwam de zon erbij en werd het
zelfs warm.

foto: Marjo Bart
Onze volgende wandeling is op zaterdag 6 april a.s. We gaan die dag een
rondwandeling maken in de omgeving van Amsterdam. Dan verzamelen we om 8.00
uur aan de Oranje Nassaustraat bij het plantsoentje en het parkeerterrein van de
Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). Opgeven kan tot woensdag 3 april a.s.
bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).
Leo Bakker
UIT DE RING HOOFDDORP
Liederen bij Pinksteren, zangmiddag in het kader van het Ringcontact tussen
kerkgemeenten in de Ring Hoofddorp van de PKN
Graag nodigt de protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden u uit om op
zaterdagmiddag 11 mei in de Pelgrimskerk te komen zingen. Nieuwe en bekende

Pinksterliederen zullen worden gezongen en geoefend. Deze zangmiddag zal na een
inloop met koffie/thee vanaf 14.30 uur beginnen om 15.00 uur. Na een pauze met
een drankje (16.30 uur) is er om 17.00 uur een vesper in de kerk waarmee de
middag wordt besloten om ongeveer 17.30 uur.
Bij de liederen zal iets worden verteld over de achtergrond van muziek en/of tekst.
De muzikale leiding is in handen van Wilna Wierenga, en de piano en
orgelbegeleiding wordt verzorgd door Jeroen Koopman. Een zangprojectkoor zal
voor deze gelegenheid een aantal liederen instuderen.
Wie graag aan koorzang (ook meerstemmig) doet is hierbij van harte welkom. Op 24
april, 1 en 8 mei zijn de koorrepetities, 8 mei is de generale repetitie. De avonden
beginnen steeds om 20.00 uur en vinden plaats in de Karavanserai, Roerdompstraat
17a, Badhoevedorp. Voor informatie en opgave kunt u het beste mailen of bellen met
Jeanne Dees of ds. Bert Griffioen.
Met een hartelijke groet namens de MIK-groep Badhoevedorp,
ds. Bert Griffioen
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN
Zondagmiddagconcert 14 april met Family Pondman & Co
Het volgende Zondagmiddagconcert speelt zich af op 14 april, natuurlijk weer
bij ons in de kerk. Dan treedt Family Pondman & Co voor ons op. Dit pianotrio
is een jong ensemble dat zich voornamelijk richt op het klassieke genre. De
leden van het trio bespelen meerdere instrumenten: viool, altviool, klarinet,
saxofoon, piano en zang.

De aanvang van het Zondagmiddagconcert op 14 april is 14.30 uur. De toegang
bedraagt zoals gewoonlijk 7,50 euro inclusief een drankje na afloop. Kinderen t/m 12
jaar hebben gratis toegang. Dit concert is het laatste van de vier concerten van
seizoen 2018/2019.
Veelzijdige muzikanten
Het trio bestaat uit broer en zus Walther en Lonne Pondman en Masha Galperina. De
drie muzikanten hebben samen gestudeerd aan het conservatorium te Zwolle en zijn
cum laude afgestudeerd. Lonne speelt viool en altviool, Walther klarinet en saxofoon
en Masha op vleugel. Walther en Lonne hebben daarnaast ook een uitgebreid
zangrepertoire: Walther als tenor en Lonne als sopraan. Zij vertolken prachtige aria’s.
Dit trio speelt bij allerlei gelegenheden en vult met hetzelfde gemak een concertzaal
of huiskamer met haar muziek.
Prettig in het gehoor
Family Pondman & Co bestaat sinds 2016. Het ensemble heeft een prettig in het
gehoor liggend geluid. Hierdoor is dit ensemble inzetbaar voor een breed scala aan
gelegenheden. Ze spelen prachtige stukken van bekende klassieke componisten.
Zondag 14 april staan in Halfweg prachtige werken op het programma van onder
andere Bernstein, Mozart, Beethoven & Puccini. Het exacte programma vindt u
eerdaags in de Kerkbrief.
De Commissie Zondagmiddagconcerten nodigt u van harte uit dit laagdrempelige
concert in onze kerk te bezoeken. Zegt het voort en neem gerust iemand mee!
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,
Ben Broerse
BAZAARCOMMISSIE
Nieuws van de bazaarcommissie
Op zaterdag 5 oktober zal de jaarlijkse bazaar gehouden worden. Dit jaar zal het
voor de 91ste keer zijn.
Elke tweede woensdagochtend van de maand kunt u spullen inleveren voor de
bazaar van 9.30 tot 10.30 uur. De eerstkomende woensdag is 10 april.
Wilt u geen spullen bij de deur zetten zonder ons medeweten.
Wij nemen geen computers, tv's, printers, telefoons, videobanden, cassetterecorders,
vervuild en kapot spul aan.
In het volgende Kerkblad leest u meer over de te houden boekenmarkt.
Namens de bazaarcommissie,
Margreet Smit

