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Startzondag 4 september  

We starten ons nieuwe kerkelijke seizoen op zondag 4 september met het jaarthema “Aan tafel!” 

meteen passend met een ontbijt in de kerk.  

Daarna zetten we de ochtend voort met een verblijf op het schapenfort van Paul Bos aan de 

Aalsmeerderdijk 463, tegenover het Crashmuseum. 

Paul Bos houdt aan zijn fort aan de Aalsmeerderdijk een kudde schapen. Destijds nam hij de 

ouderlijke boerderij over, werkte hij op het land en hoedde de schaapskudde. Na enige tijd besloot hij 

om met behulp van de schapen coaching trajecten aan te bieden aan organisaties. D.m.v. een 

workshop van het leiden van een kudde schapen wil hij ons tools aanreiken voor een wijze van 

samenwerken en samen leiden binnen onze eigen kudde als geloofsgemeenschap. In deze tijd van 

veranderingen binnen de kerk is de vraag vaak hoe je de kudde in alle verwarring en onzekerheid 

meekrijgt en op de juiste wijze aandacht en verbinding met elkaar houdt.  

Voor deze workshop ligt er een intekenlijst in de kerk, waarop je je naam kunt invullen. Wees er op tijd 

bij, want er kunnen in totaal max. 60 mensen deelnemen. 

Het volledige programma ziet er als volgt uit:  

PROGRAMMA STARTZONDAG 4 SEPTEMBER 2022: “AAN TAFEL”  

09.00 - ONTBIJT "AAN TAFEL"  -  met gebed, liederen en Bijbellezing 

10.00-10.30 VERTREK naar het fort van Paul Bos. 

10.30 -  "AANDACHT & VERBINDING”:  PAUL BOS WORKSHOPS-  

Uitkomsten van de enquêtes delen  

12.45 AFSLUITING 

13.00 EINDE 

 

  

 

 

 

 

 

 



Aandacht & Verbinding 

Op 1 augustus jl. is dhr. Ger Binnekade, die al enige tijd was opgenomen in de Meerstede in 

Hoofddorp, overleden. De uitvaartdienst heeft zaterdag 6 augustus plaatsgevonden in het 

crematorium en uitvaartcentrum Haarlemmermeer. We wensen zijn vrouw Wilma (Rijshornplein 9) 

veel sterkte toe bij het verlies van haar man. 

Annette Gardenier gaat nog regelmatig naar het ziekenhuis. De behandelingen hebben haar weer wat 

meer energie gegeven. We staan om je heen, Annette, en bidden je alle kracht toe.  

Ab van der Linden is in de afgelopen week naar zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam verhuisd. 

(1083 DE, Kastelenstraat 80). Hij wacht daar tot er een plek in het Zomerpark vrijkomt. We leven mee 

met hem en zijn vrouw An, nu er voor hen beiden een nieuwe levenssituatie is aangebroken. 

Dhr. Jacob Eikelenboom is na een scan van zijn rug opnieuw een behandeltraject van bestralingen 

ingegaan. Deze behandelingen zorgen er wel voor dat hij wat slechter is gaan lopen. Veel sterkte en 

kracht gewenst in deze periode. 

Onlangs werd Tjeerd Pet getroffen door een hartaanval. Gelukkig was het niet nodig dat hij daarna 

nog gedotterd moest worden. We wensen hem een goed herstel toe. 

Cees Pols ondergaat momenteel behandelingen met chemotherapie en lumbaalpuncties. Een zwaar 

traject waardoor hij zijn duo-ouderlingschap met Mattie helaas op moet geven.  

En tot slot mocht Ina de Jong gelukkig veel eerder dan verwacht weer vanuit het Zomerpark naar haar 

huis terugkeren. Veel sterkte bij je verdere herstel.  

We denken ook aan andere mensen die met verdriet en zorgen te maken hebben, en hier nu niet, al 

dan niet op eigen verzoek, bij name genoemd worden. 

 

Terugblik op de documentaire “Hier ben ik” van 3 juli jl. 

De documentaire “Hier ben ik” op zondag 3 juli heeft verrassende en open gesprekken opgeleverd. 

Niet alleen tijdens de zondag zelf, maar ook daarna. Bij de gemeenteleden riep de film herkenning op, 

waardoor de pastorale gesprekken met hen zich verdiepen. 

Unaniem werd de documentaire als “eyeopener" gezien, veel mensen zagen er hun eigen 

levenservaringen in terug. Zo wordt de zondagse kerkdienst bij uitstek als hét herstel/oplaadmoment 

van de week ervaren. Bij dit herstelmoment gaat het vooralsnog om rust- en zingeving: even pas op 

de plaats maken. Het is belangrijk om aan het eind van een werkweek even met elkaar terug te kijken: 

wat waren de hoogtepunten, wat kan er beter? Tijdens de kerkdienst vragen we hier met het gebed 

van ontferming ook om.  

De gespreksgroepen lieten duidelijk zien dat er behoefte is aan het gezamenlijk in gesprek gaan. 

Alhoewel over het algemeen de gemeenteleden veel onderlinge steun en warmte, belangstelling en 

ruimdenkendheid in onze gemeente ervaren, blijkt toch ook wel dat we vaak te weinig van elkaar 

weten. Het kunnen creëren van een veilige omgeving biedt de mogelijkheid om lastige kwesties met 

elkaar te bespreken, zoals relaties en de druk van de prestatiemaatschappij en om elkaar hierbij te 

helpen. Het zou ook goed zijn als de kerk zich hierin als een sterkte gesprekspartner opstelt.   

Geloofsvragen, de liefde en de aanwezigheid van God in je leven en de geloofsbeleving en -

opvoeding door ouders en school kwamen ook aan de orde. Iemand merkt op hoe je in de 

documentaire het centrale Bijbelverhaal over Abraham en zijn zoon, een van de moeilijkste verhalen 

uit de Bijbel terugziet in het verdriet van de zoon over het moeizame contact met zijn vader. Kortom, 

de documentaire heeft er duidelijk zicht op gegeven hoeveel gespreksstof we met elkaar hebben!   

Marian & Gertjan van der Veen en Gonja van ’t Kruis 

 



Zomertijd       

De zon beschijnt de lange dagen, 

de bankjes in elk park bezet. 

Niets wat het buiten-zijn belet, 

even opzij, die duizend vragen. 

 

De vragen hoe het verder moet 

met angst en leugen, honger, mensen 

die ontheemd zijn, achter grenzen 

waar oorlog allerhevigst woedt. 

 

Wij willen wel, maar weten niet 

hoe de vrede te bereiken, 

iets te doen, niet weg te kijken; 

Gods koninkrijk in het verschiet? 

 

En toch,  

voor hier, voor nu en voor heel even 

mogen we in vreugde leven, 

met alles wat ons is gegeven. 

Niet groots, niet vroom of heel verheven, 

 

maar dankbaar voor de fijne dingen 

de mensen die ons dierbaar zijn, 

plezier, al is het maar heel klein, 

kinderen die ons omringen. 

 

De tijd lijkt even stil te staan,    

we verpozen en bezinnen    

om dan verfrist weer te beginnen, 

weer monter aan ons werk te gaan.  

 

Elkaar opnieuw weer te ontmoeten 

en met vernieuwd élan te groeten.    Fijne zomer! Marian van der Veen 
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