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actueel

Veertig dagen: 
wat is van waarde?
Gert Jan de Bruin

Terwijl advent nog moest komen, waren we met een 

projectteam in november al bezig plannen te maken 

voor de veertigdagentijd in de Paaskerk. Dit heeft 

geresulteerd in een samenhangend programma met 

activiteiten onder de titel: 40 dagen: van donker 

naar licht. 

We beginnen deze weg naar Pasen op Aswoensdag 
14 februari. Vanaf die datum worden ook vijftien 
kruiswegstaties tentoongesteld in de Paaskerk. Alle 
diensten in de veertigdagentijd staan in het teken van 
bijbelverhalen rond het getal 40.  
 
Elke dag kun je nadenken over wat van waarde 
is en wat niet, wat je vast wilt houden en los wilt 
laten. Maar in de aanloop naar Pasen proberen we 
meer ruimte te vinden voor bezinning en reflectie. 
Iedere week is er een activiteit op de dinsdag- of 
donderdagavond. Meditatie, passiemuziek, aandachtig 
kijken naar de staties van de kruisweg of naar een 
film. Er is ruimte voor maaltijden en gesprek.  

Leden van de community maakten met elkaar een 
boekje voor deze periode voor Pasen. Een kalender 
met iedere dag een beeld, verhaal, gebed of lied. Dat 
is begin februari verkrijgbaar. Ook is dan een overzicht 
met het totaalprogramma voor de veertigdagentijd en 
de Stille Week beschikbaar. Op pagina 14 vindt u het 
programma.
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Inhoud
De week van gebed voor de eenheid van de 
christenen ligt inmiddels achter ons, maar 
het thema werkt wel door in Present: Recht 
door zee. In mijn hoofdartikel ga ik in op het 
Bijbelverhaal waaraan het is ontleend: de 
bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij 
en de doortocht door de Rietzee. Is dat de 
enige manier waarop je de weg naar bevrijding 
kunt afl eggen? Na Mozes zijn er vele andere 
indrukwekkende personen geweest die ons 
voorgingen op de weg naar vrijheid. Janet 
Parlevliet bezocht de tentoonstelling We 
have a dream over Gandhi, King en Mandela. 
Ze spiegelt zich aan het gedachtegoed 
van deze mannen en vraagt zich af: wat 
is mijn droom? In onze taal kennen wij de 
uitdrukking recht door zee voor eerlijkheid, 
zonder achterbaksheid of omwegen. In een 
interview met rechter en gemeentelid Han 
Jongeneel merkt deze op dat, hoezeer het 
ook een positieve eigenschap mag zijn, een 
rechter niet altijd recht door zee kan zijn. Gert 
Jan Slump beschrijft in zijn column een casus 
van herstelrecht op een middelbare school. 
In december was het laag tij – goed om recht 
door zee te gaan – wat vergaderingen betreft. 
Vanuit de algemene kerkenraad deze keer 
geen verslag, maar een bezinnende tekst 
van Marianne Bogaard. Op de pagina van het 
college van diakenen wijst Gert Jan de Bruin 
op diaconale vakantieweken. Zelf werkt hij daar 
jaarlijks aan mee: op een duofi ets recht door 
het bos. Eind januari is misschien te laat om u 
een gezegend 2018 te wensen. Maar voor een 
goed voornemen is het nooit te laat: wij krijgen 
weinig respons op ons blad; vertelt u ons eens 
recht door zee wat u van Present vindt.  
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Colofon
Contact 
redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 6413648 

Hoofdredacteur: Sieb Lanser
Eindredacteur:
Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, 
Janet Parlevliet, Nel Velthorst 
en Anita Winter
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 
1181 RB Amstelveen

Abonnementen
Financieel bijdragende leden 
van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
ontvangen Present kostenloos. 
Een keer per jaar vragen wij 
u een donatie te doen als 
bijdrage in de kosten.

De abonnementsprijs bedraagt 
€ 27 per jaar.

Magazine van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Verschijnt 10 keer per jaar, jaargang 9, nummer 1, januari/februari 2018

Wilt u een abonnement? 
Stuur dan een mail naar 
abonnementen@pga-b.nl of 
bel met het kerkelijk bureau. 

Adreswijzigingen en opzeg-
gingen? Graag schriftelijk of 
per mail doorgeven bij het 
kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Geopend di, wo, do 
van 9.00 tot 12.30 uur.

Kerkelijke bijdragen
rek.nr. NL53 ABNA 0549 316
523 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Medewerkers aan dit nummer: 
Dick Aanen, Bep Boekestijn, 
Anne Marie Dees, Marianne 
Bogaard, Gert Jan de Bruin, 
Nienke van der Heiden, Han 
Jongeneel, Elly Merckel, Ineke 
Norel, Werner Pieterse, Hans 
Reijenga, Janny Schuijt, Gert 
Jan Slump, Yvonne Teitsma, Cor 
Waringa, Lineke Wichmann, 
wijkredacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
Vellendrukkerij BDU Barneveld

02 - Onvoorwaardelijke liefde
inleveren kopij: 5 februari
op de mat: 27 februari

03 - Ontzetting
inleveren kopij: 5 maart
op de mat: 27 maart
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 04-02

1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke, Wilnis
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.L. Schoch, Den Haag 
cantatedienst  

De Buitenhof
(za 03.02) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen 

Zo/ 11-02

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, jeugd- en 
 jongerenwerk in onze gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. N.G. Scholten, 
Aerdenhout
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: ds. N.G.Scholten  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, 
 theaterdienst  
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
wo 14-02: ds. M.M. Bogaard,  
Aswoensdagviering in de Urbanuskerk 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
(za 10.02) 10.30 uur: mw. H. de Haan 
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock

Zo/ 18-02

1e collecte: Diaconie, Kerk in Actie veertig-
dagentijd: met je kinderen op de vlucht.
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries,  
met de cantorij  

De Buitenhof
(za 17.02) 10.30 uur: RK-viering 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
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Zo/ 25-02

1e collecte: Diaconie, Kerk in Actie 
40-dagentijd: uit je schulden
2e collecte: Kerk, communicatie in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. D.J.H. Wolse, Lelystad 

De Buitenhof
(za 24.02) 10.30 uur: drs. P.J. Versteeg 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

Data inleveren en verschijnen Present

02 – Onvoorwaardelijke liefde
inleveren kopij: 5 februari
op de mat: 27 februari

03 - Ontzetting
inleveren kopij: 5 maart
op de mat: 27  maart

Woensdag Voorganger Te Organist

07-02 ds. Jurjen ten Brinke Amsterdam Rob van Dijk

14-02 dr. Paul Visser Amsterdam Wim Magré

21-02 ds. Annette Bosma Sassenheim Everhard Zwart

28-02 drs. Andries Knevel Huizen Rob van Dijk

07-03 ds. Elsbeth Gruteke Amsterdam Wim Magré

14-03 ds. Erick Versloot Mijdrecht Everhard Zwart

21-03 mgr. dr. Gerard de Korte ’s Hertogenbosch Rob van Dijk

28-03 dr. Wouter Klouwen Baarn Wim Magré

04-04 ds. Wim Scheltens Lunteren Everhard Zwart

11-04 ds. Teus Prins Aalsmeer Rob van Dijk

18-04 dr. Ciska Stark Lexmond Wim Magré

25-04 dr. Ruud Stiemer ’s Hertogenbosch Everhard Zwart

02-05 prof. dr. Eric Cossee Rotterdam Rob van Dijk

09-05 ds. Robert Jan van Amstel Zunderdorp Wim Magré

16-05 mgr. dr. Dick Schoon Amsterdam Everhard Zwart

23-05 ds. Bas van der Graaf Amsterdam Rob van Dijk

30-05 ds. Mirjam Sloots Koog Zaandijk Wim Magré

06-06 ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Everhard Zwart

13-06 drs. Kees van Atten Leiden Rob van Dijk

20-06 dhr. Leo Fijen Maartensdijk Wim Magré

27-06 ds. Riegonda van Welie-Kaai Warmond Everhard Zwart

Middagpauzediensten Alle-dag-kerk
Overzicht februari tot juli 2018
Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam
Tijd: 12.40 – 13.00 uur, kerk open: 12.00 uur, samenzang: 12.25 uur.
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Via een omweg
Sieb Lanser

De jaarlijkse Week van gebed voor de 
eenheid van de christenen in januari is 
weer voorbij. Het thema was dit jaar 
‘Recht door zee’; zie de bijdrage van 
Gert Jan de Bruin in de vorige Present. 
De wateren van de verdeeldheid zijn 
teruggevloeid. Staat er nu een bevrijd 
volkje op de oever, klaar voor een 
oecumenische toekomst? Of is het – 
om het maar ‘recht door zee’ te zeggen 
- ‘we dronken een glas, we deden een 
plas en alles blijft zoals het was’? 

Een bevrijdende God 
Dat is het goede nieuws: God bevrijdt. 

Het thema ‘Recht 
door zee’ is ontleend 
aan het grote verhaal 
van de uittocht in het 
boek Exodus. God 
bevrijdt Israël uit de 
slavernij in Egypte. 
Mozes en zijn volks-
genoten gaan recht 
door de Rietzee op 
weg naar een veel-
belovend land. 
Wat er nu precies 
gebeurd is, 

weten we niet, we hebben geen 
geschiedkundig en aardrijkskundig 
verslag overgeleverd gekregen – 
een hevige oostenwind heeft in die 
Egyptische Biesbosch voor laag water 
gezorgd en een doorwaadbare plaats – 
en daar later op terugblikkend hebben 
ze er de hand van God in gezien. Een 
moment om nooit te vergeten. Het 
is ook niet meer vergeten. Eeuw na 
eeuw is het doorverteld als hét teken, 
hét grote steunpunt van het geloof. 
Toen zagen we wie God is en wat we 
aan Hem hebben. Niet alleen voor 
joden is dit een allesbepalend verhaal, 
maar wereldwijd ontlenen mensen 
die lijden onder onderdrukking, 
achterstelling en verslavingen er 
inspiratie en hoop aan. 

Een bevrijd volk
In Exodus 13 lezen we een merk-
waardige passage: Toen de farao het 
volk had laten vertrekken, leidde God 
hen niet langs de weg die door het 
gebied van de Filistijnen loopt, ook al 
was dat de kortste route. Maar God liet 
het volk een omweg maken en door de 
woestijn naar de Rietzee trekken. 
Voordat het recht door de Rietzee gaat, 
is God kennelijk niet zo ‘recht door 
zee’. In een mogelijke confrontatie met 
de Filistijnen zouden de Israëlieten wel 
eens spijt kunnen krijgen en teruggaan 
naar Egypte. Je bent niet zomaar een 

bevrijd volk. De slavernij zit nog in je 
en je kunt er zelfs naar terugverlangen. 
De weg naar de vrijheid is onbekend 
en bedreigend.
Dit was nog voor de gang recht door 
de Rietzee. Maar ook daarna bleef een 
omweg noodzakelijk. Het volk zou nog 
veertig jaar door de woestijn moeten 
zwerven. 
Er bestaat een oud – toegegeven: 
wel een beetje flauw - mopje: Weet 
je waarom Mozes met het volk door 
de woestijn trok? Omdat hij met dat 
zootje niet over straat durfde. 
Er zit wel iets in. Wij denken misschien 
dat het een eensgezind godvruchtig 
volkje is dat zich al psalmen zingend 
een weg baant naar het beloofde land. 
Welnee. Een in zichzelf verdeeld stel-
letje zwervers is het, en ze mopperen 
wat af. Steeds weer zinkt de moed hen 
in de schoenen en hebben ze de pest 
in en willen ze terug naar Egypte. Ze 
zullen moeten leren wat het betekent 
bevrijd te zijn en bij hun Bevrijder te 
blijven. Daar is een lange omweg voor 
nodig. Een proeftijd. Om in het reine 
te komen met zichzelf, hun kracht en 
zwakte, hun licht- en schaduwzijde. Om 
in het reine te komen met elkaar en 
met God. Zo heeft Israël het, met name 
achteraf, ervaren. Het was een barre 
tocht. Een vreemde omweg. Maar 
uiteindelijk hadden ze, na veel strijd en 
zorgen, hun plekje gevonden.

Ben ik de kluts kwijt? Heb ik me vergist 

in het thema van dit nummer? Of is 

‘recht door zee’ slechts één kant van de 

medaille en is er ook een andere kant?
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Een bevrijd leven
Je kunt het verhaal ook vergeestelijken 
en lezen als de weg van je eigen leven. 
Er zitten soms vreemde kronkels in je 
levensweg en je maakt al niet wat om-
wegen door verkeerde keuzen. Soms 
kun je je zo vastgelopen voelen of de 
weg kwijt zijn, op school, in je werk, 
in de liefde en in vriendschappen, in 
je idealen, in je geloof, in het leven… 
Hopelijk kun je, als je later terugblikt, 
zeggen dat je levensweg, inclusief de 
omwegen, je gelouterd heeft, dat je 

met je verleden en met jezelf in het 
reine bent en de toekomst aankunt. 
Kerkvader Augustinus beschouwde de 
gang van het volk ‘recht door zee’ als 
een doopverhaal. Dan begint het pas: 
je hebt nog een heel leven voor je om 
te worden wie je bent, een vrij mens, 
een kind van God. Soms gaat het recht 
door zee, soms via een omweg.

Recht door zee of via een omweg?
Steeds weer mogen wij de tocht van 
het geloof ondernemen, de weg van 

Egypte naar de vrijheid. En of het nu 
gaat om ons persoonlijk leven, ons 
kerkzijn of de oecumene, ze horen bij 
elkaar: de tocht recht door zee en de 
tocht via een omweg. In het lied ‘Een 
volk op weg gezet’ - lied 1002 uit ons 
Liedboek – klinken de mooie regels: 
Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,
zingen elkaar de toekomst in.
Wij struikelen en staan weer op:
iedere dag een nieuw begin.
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Wat is mijn droom? 
Janet Parlevliet

Hoe wit is mijn manier van kijken naar 
de ander, vroeg ik me af. Ben ik wel zo 
ruimdenkend als ik denk dat ik ben? Ja, 
dat heel oude schuldgevoel van vroeger 
komt weer om de hoek kijken. 

Als kind vond ik Gandhi, King en 
Mandela groots, pas later begreep ik 
dat het echte mènsen waren en geen 

heiligen. Drie feilbare 
en onvolmaakte 
mensen, om wie 
toch een aureool van 
heiligheid hangt. Met 
daarop woorden 
als menselijkheid, 
verzoening, 
vergeving, maar ook 
radicaliteit. Gandhi 
slaagde erin om 
van zijn visie op 
geweldloos verzet 
een krachtige en 

grootschalige, sociale beweging te 
maken. King was heel pragmatisch 
in zijn keuze voor geweldloosheid, 
want zwarte mensen vormden 
nu eenmaal een minderheid in de 
Verenigde Staten. Bij het bloedbad in 
Sharpeville in 1960 waar de politie op 
ongewapende demonstranten schoot, 
vielen honderden gewonden en 69 
doden, dat was voor Mandela de reden 
om de gewapende militie van het 
African National Congress op te richten 
die vele bomaanslagen pleegde met 
burgerslachtoffers tot gevolg. 

De levens van Gandhi, King en Mandela 
verliepen dramatisch. Om de haverklap 
werden ze gearresteerd en zaten ze 
gedurende lange tijd in de gevangenis. 
Gandhi werd vermoord in 1948 en 
King twintig jaar later. Toch leven deze 
mannen voort als overwinnaars en 
niet als tragische martelaars, want zij 

kozen ervoor de onvolmaakte wereld 
die zij aantroffen, daadwerkelijk beter te 
maken. 

De levens van Gandhi, King en Mandela 
zijn nauw verweven met de bloedige 
geschiedenis van de twintigste 
eeuw, met hun specifieke strijd voor 
vrijheid en gelijkheid in India, de 
Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Een 
tijd waarin veel mensen ongelijkheid 
als een onwrikbare, natuurlijke orde 
beschouwden en het opeisen van 
gelijkheid van macht op de hardst 
mogelijke weerstand stuitte. Als kind 
was ik verbijsterd bij het zien van tv-
beelden uit de Verenigde Staten. Witte 
mensen met zo’n intense haat op hun 
gezichten, witte mensen die zwarte 
mensen het liefst de grond in wilden 
stampen. Mijn vader die regelmatig in 
Amerika kwam, vroeg ik om uitleg. Zijn 
antwoord heb ik nooit vergeten: als er 
bij ons zoveel donkere mensen zouden 
wonen, zouden wij witte mensen net 
zo reageren. Ik ben bang...

Pas later kwamen de antwoorden: 
mensen waren natuurlijk bang om 
controle te verliezen, woedend over 
het ontwaakte zelfbewustzijn van 
mensen die ‘hun plaats’ niet meer 
kenden, agressief omdat ze zich 
schuldig voelden over het stilzwijgend 
accepteren van onrecht en bang als 

Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Indrukwekkende namen 

zijn het, nog altijd. Deze verschillende mannen, ieder afkomstig van een ander 

continent, wijdden hun leven aan de strijd tegen onrecht en onderdrukking. 

De tentoonstelling Wij hebben een droom in De Nieuwe Kerk laat zien hoe hun 

idealen, hun dromen de wereld veranderden èn nog steeds doorwerken. We 

have a dream is een tentoonstelling die je aan het denken zet, die schuurt, die 

je je soms ongemakkelijk doet voelen. Al lopend over de tentoonstelling dacht 

ik aan de Bijbeltekst: God schiep de mens als zijn evenbeeld (Genesis 1:27).
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‘de ander’ de macht zou overnemen. 
Daaronder scholen natuurlijk de 
vooroordelen en het onvermogen of 
de onwil om in de ander werkelijk een 
gelijke te zien. Ga daar maar eens 
tegenin. 

Dat deden Gandhi, King en Mandela 
door de keuze te maken voor 
geweldloos protest. Voor Gandhi 
was dat van begin af aan een 
duidelijke keuze. King besefte, dat 
geweldloosheid een betere optie 
was om zo het aantal slachtoffers 
te beperken. Mandela’s latere 
vergevingsgezindheid en zijn volharding 
om barrières tussen groepen, partijen 
en rassen te overwinnen was een 
praktische keuze, maar ligt ook 
besloten in zijn karakter. Ze kozen niet 
voor de groep, maar voor de mensheid. 
Niet alleen hun eigen geloof, maar 
ook dat van de ander. Niet oog om 
oog, maar haat beantwoorden met 
menselijkheid. Niet jezelf terugtrekken 

in je eigen veilige omgeving, maar 
midden in de publieke ruimte durven 
staan. Daarin waren Gandhi, King en 
Mandela radicaal. 

Als je jezelf spiegelt aan het 
gedachtegoed van deze drie mannen 
en hoe ze dat in praktijk brachten, kom 
je vanzelf terecht bij vragen zoals: Wie 
wil ik zijn? Wat is mijn ideaal? Wat is 
mijn droom? Wat heb ik ervoor over? 
Midden in de Nieuwe Kerk mag je 
daarover nadenken. Mijn ideaal? Een 
rustig en tevreden bestaan wilde ik 
leiden, maar wat heb ik met mezelf 
geworsteld om daar te komen. Om uit 
te vinden wie ik was, om te knokken 
tegen vooroordelen en achterstelling 
en later toen ik geen les meer kon 
geven, mijn leven opnieuw zinvol te 
maken. Wie wil ik zijn? Een eerlijk 
mens, recht door zee, graag met wat 
tact. Maar wat heb ik vaak mijn hoofd 
gestoten, voor ik een beetje op de 
goede weg was. 

Maar met erkenning voor mijn feilen en 
een lach kom ik een heel eind. Hoe wil 
ik vanuit mijn geloof in dit leven staan 
en een klein beetje het verschil maken? 
Ga er maar aan staan! 

Met dank aan: Bas Heijne, 
Wereldverbeteraars Ghandi, King, 
Mandele - hun erfenis (Prometheus 
Amsterdam, 2017)

De tentoonstelling We have a dream is 
nog te zien t/m 4 februari 2018.
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Tweeduizendachttien na 
de geboorte van Christus
Marianne Bogaard

En nog steeds wordt overal de komst gevierd
van het kind dat menselijker werd
dan wij ooit zouden kunnen zijn.

De pasgeborene die – aldus Matteüs – moest vluchten voor zijn leven.
Wiens moeder en haar man – aldus Lucas – niet als gast werden gezien
toen zij een plek zochten om hem ter wereld te brengen.

Hij werd een gevierd man.
Niet om zijn zorgvuldig uitgestippelde carrière
maar om zijn ongewone uitstraling.

Zonder plek om het hoofd neer te leggen bracht Hij sprekend, 
lerend, zegenend, handelend de boodschap
dat de Eeuwige – zijn Naam zij geprezen – op aarde te vinden is.

In Hem herkennen wij God zelf,
duizenden jaren na dato nog.

Hij gaat ons voor, een nieuw jaar in.

Door zijn gemeente te vormen bewaren wij
het geloof, de hoop en de liefde die ver uitstijgen
boven dat wat ons met beide benen op de grond houdt.

Wij bidden dat het zal lukken
om daaruit te blijven leven
vandaag, morgen en alle dagen.

En wij danken dat er toch altijd weer mensen zijn
die zich inzetten om zijn boodschap actief te vertalen
en kerk te zijn, anno tweeduizendachttien.

uit de algemene kerkenraad

Gemeenteavond 7 februari
Het afgelopen jaar heeft een 
taakgroep met vertegenwoordigers 
uit alle wijken, de colleges 
en de jeugdraad nagedacht 
over de verhouding tussen de 
wijkkerkenraden en de algemene 
kerkenraad. Het ging daarbij vooral 
om de vraag of de huidige structuur 
passend is om kerk te blijven in 
de toekomst. Is het verstandig het 
bestuur te blijven vormgeven in 
aparte wijkkerkenraden of past één 
overkoepelende kerkenraad beter bij 
de huidige situatie?

Deze maand biedt de taakgroep haar 
advies aan. De algemene kerkenraad 
zal dat eind januari in eerste lezing 
bespreken in zijn vergadering. 
U bent uitgenodigd voor een 
gemeenteavond over het advies 
op woensdag 7 februari om 20.00 
uur in de Paaskerk (dus niet, zoals 
eerder aangekondigd, op 24 januari). 
Exemplaren van het advies zullen op 
zondag 4 februari beschikbaar zijn in 
de wijkkerken. U kunt het advies ook 
vinden op de website.
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Kerkbalans
heeft u de folder ontvangen?

Yvonne Teitsma

Op 21 januari 2018 ging Actie 
Kerkbalans van start. Ik informeerde 
u daar eerder over. Wij bedanken 
allen die de enveloppen voor ons 
rondbrachten. 
Omdat het net even anders is dan 
anders kan het zijn dat u vragen 
heeft voordat u de antwoordkaart 
terugstuurt. E-mail of bel ons gerust: 
actiekerkbalans@pga-b.nl of 020-
6413648 op dinsdag t/m donderdag 
van 9.00 tot 12.30 uur. Mocht u de 
envelop nog niet hebben ontvangen, 
wilt u dit ons laten weten?

Voor hetzelfde geld geeft u meer
Wist u dat u voor hetzelfde geld ook 
meer kunt geven? Giften boven een 
bepaald bedrag zijn aftrekbaar bij 
aangifte van uw inkomstenbelasting. 
Een periodieke gift is zelfs voor 100% 
aftrekbaar. Zo kunt u uw kerkelijke 
bijdrage verhogen zonder dat het u 
extra geld kost. De hoogte van uw gift 
is niet van belang. Vraag vrijblijvend 
naar de mogelijk heden of meer 
informatie: kerkelijkbureau@pga-b.
nl of 020-6413648 op dinsdag t/m 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Dank voor uw bijdragen 
Met uw bijdragen kon onze 
Protestantse Gemeente ook in 2017 

de lofzang gaande houden. Hartelijk 
dank daarvoor! Wij hopen dat nog lang 
te kunnen blijven doen in een kerk die 
voor u vertrouwd is. In een kerk die 
voor alle mensen een gastvrije plek 
is, voor u en voor alle mensen uit de 
buurt. Dat is waar we naar verlangen 
en aan werken in Amstelveen en 
Buitenveldert. 

Opbrengsten 2017
Op het moment van dit schrijven is 
de boekhouding voor 2017 nog niet 
helemaal afgesloten. In de afbeelding 
vindt u de opbrengst t/m december. 
De bijdragen voor december die we 
in januari ontvangen, worden hier nog 
aan toegevoegd. 

Opbrengsten Actie Kerk-
balans t/m december 2017

Begroot € 463.000
Toegezegd € 377.302
Ontvangen € 493.775
Spontane bijdragen € 114.891

Dank u wel!
Uw fi nanciële bijdrage is en blijft 
van harte welkom op rekening 
NL53 ABNA 0549 316 523

Eindejaarsgroet
Met de eindejaarsgroet bedank-
ten de algemene kerkenraad en 
het college van kerkrentmeesters 
u voor al uw bijdragen aan alle 
activiteiten die onze kerken tot 
een gastvrije plek maken. Helaas 
ging er met de 
verzending van 
de brief iets mis 
en ontvingen 
sommigen van 
u deze pas in ja-
nuari. Excuses 
hiervoor. Wij 
hadden u 
de wensen 
graag voor 
Kerst willen 
overbrengen.

Dank u wel!Dank u wel!
Uw fi nanciële bijdrage is en blijft 
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Een rechter is niet 
altijd recht-door-zee
Dick Aanen

interview

Han Jongeneel is ouderling in de 
Kruiskerk en in het dagelijks leven 
rechter. ‘De wet zegt dat een rechter 
er tijdens de zitting in een strafzaak 
geen blijk van mag geven of hij een 
verdachte wel of niet schuldig acht. En 
dat is ook goed. Op de zitting kan nog 
van alles gebeuren. De verdachte kan 
bijvoorbeeld alsnog gaan bekennen of 

juist ontkennen. 
Of er kan nieuw 
bewijsmateriaal naar 
boven komen. En de 
officier van justitie 
of de advocaat 
kunnen met nieuwe 
argumenten 
komen.’
‘Natuurlijk’, 
benadrukt 
Jongeneel. ‘Je 
hebt als rechter je 
ideeën over een 

zaak en een verdachte, maar dat zijn 
altijd voorlopige ideeën. Het oordeel 
spreek je niet uit tijdens de zitting, 
maar pas in het vonnis. Het is dus 
heel goed dat wij rechters niet altijd 
recht-door-zee zijn, maar ons oordeel 
tijdens de zitting nog voor ons houden. 
Daardoor zet je jezelf niet vast. Je 
staat er heel open in. In het besef: het 
kan nog altijd een andere kant opgaan.’

De persoon van de rechter
‘Een rechter mag zich niet laten leiden 
door zijn persoonlijke voorkeuren,’ 

vindt Han Jongeneel: ‘Maar het is 
natuurlijk wel zo dat iedere rechter zijn 
eigen persoonlijkheid meeneemt. Ik 
ben christen en kerkelijk meelevend. 
Het besef dat ieder mens geneigd is 
tot alle kwaad is voor mij met mijn 
geloof verbonden. Maar dat besef 
zie ik ook terug bij collega’s die niet 
geloven.’

‘Als rechter moet je – als de verdachte 
schuldig is – bij de strafoplegging 
altijd letten op de achtergronden en 
persoonlijke omstandigheden van 

‘Recht-door-zee zijn wordt gezien als 

een positieve eigenschap: wie recht 

door zee is, is eerlijk. Een rechter kan 

niet altijd recht door zee zijn’, zegt 

Amstelvener Han Jongeneel (58). 
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Ontwikkelingen Handweg
Cor Waringa

Per 1 april gaat het gebeuren. 
De voormalige Handwegkerk, de 
daarnaast gelegen pastorie en de 
gronden daaromheen worden door de 
PGA-B verkocht. 
In augustus 2016 heeft het CvK 
een voorlopige koopovereenkomst 
getekend met de projectontwikkelaar 
van het plan Oostelijke Poeloever. 
Dit na hard werken door onze trouwe 
onderhandelaars Hans van Strien en 
Cor Schaap. Wij zijn hen daarvoor zeer 
dankbaar.
Een bestemmings planwijziging en 
de benodigde vergunningen zijn 
aangevraagd. 
In september 2017 startte de verkoop 
van de huizen en appartementen. De 
inschrijving overschreed het aanbod 

met meer dan een factor 10.
Wat gaat er nu gebeuren? De 
voormalige Handwegkerk wordt 
afgebroken met uitzondering 
van de gevel. De gevel is een 
gemeentelijk monument. Op de 
plek van de Handwegkerk komt een 
appartementencomplex.

De pastorie lijkt gespaard te blijven, 
deze wordt waarschijnlijk doorverkocht 
en zal gerestaureerd moeten worden. 
Langs het water komen diverse 
huizen, maar eerst moet de grond 
gesaneerd worden.
Het kerkelijk bureau gaat verhuizen 
naar het Open Hof. Er zullen een 
aantal kantoren gerealiseerd 
worden, de kopieermachines krijgen 

een plekje en natuurlijk gaat het 
archief mee. Ook willen we daar 
een vergaderruimte realiseren. Dit 
alles moet voor 1 april gebeuren. 
Een moeilijke klus in deze tijden 
van overbezette 
aannemers. 
Verder moeten er 
afspraken worden 
gemaakt met de 
huurder van het 
Open Hof over 
bijvoorbeeld 
toegang en 
parkeren. 
Zodra er nieuwe 
ontwikkelingen 
zijn, brengen wij 
u op de hoogte. 

college van kerkrentmeesters

een verdachte. Bij een verdachte zit 
er soms een hele wereld achter, die 
je als rechter ook mee moet wegen. 
En je beseft dat het maar de vraag 
is of jij in dezelfde omstandigheden 
als de verdachte wél de goede 
keuze zou hebben gemaakt. Maar 
dat neemt niet weg dat iedereen de 
verantwoordelijkheid draagt om de 
goede keuze te maken.’

David en Natan
Ook in de Bijbelse verhalen in het 
Oude Testament wordt veelvuldig 
recht gesproken. Han Jongeneel: 
‘Bijzonder vind ik het verhaal waarin 
de profeet Natan koning David 
terechtwijst na zijn overspel met 
Batseba, de vrouw van soldaat Uria die 
diende in het leger van de koning. Ook 
in deze situatie is Natan niet recht-
door-zee. In plaats van een preek af te 

steken, vertelt Natan het verhaal van 
de rijke man die het enige lam van zijn 
arme buurman nam om het aan zijn 
eigen gasten voor te zetten. David is 
zeer verontwaardigd en zegt dat deze 
rijke man de dood verdient. Waarop 
Natan antwoordt: Dat ben jij. Door 
de manier waarop Natan het verhaal 
vertelt, komt de beschuldiging des te 
harder binnen. En het vonnis wordt 
door de verdachte zelf uitgesproken.’
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Van donker naar licht 
Zie voor achtergrondinformatie pagina 2

 Wo/ 14 feb  
19.30 uur Dienst Aswoensdag in de 
Urbanuskerk. 

 Zo/ 18 feb  
10.00 uur Eerste zondag van de veertigda-
gentijd: Noach - ds. Marianne Bogaard
Direct na afloop van de dienst vertelt Jany 
Steur over het liturgisch bloemschikken tij-
dens de veertigdagentijd en de Stille Week.

 Di/ 20 feb  
19.30 uur Oecumenische vesper in de 
Paaskerk. 
20.15 uur Startavond rond de veertigdagen-
tijd - ds. Marianne Bogaard. In gesprek over 
de betekenis van de veertigdagentijd. Wat 
kun je zelf doen om betekenis te geven aan 
deze periode van versobering en bezinning? 

 Zo/ 25 feb  
10.00 uur Tweede zondag van de veertigda-
gentijd: Mozes - ds. Werner Pieterse
Direct na afloop van de dienst geeft kunste-
naar Gerard de Bruyne een toelichting op 
de Kruiswegstaties. 

 Di/ 27 feb  
19.30 uur Oecumenische vesper in de 
Urbanuskerk.
20.15 uur Paaskerk: rondgang langs de 
Kruiswegstaties - ds. Werner Pieterse. 
Een avond met poëzie, overdenkingen 
en gesprek rond de aquarellen van de 
Kruiswegstaties. 

 Zo/ 4 mrt  
Derde zondag van de veertigdagentijd: 
Jozua en Kaleb 
10.00 uur Paaskerk - ds. Marianne Bogaard.
10.30 uur Dagcentrum Westwijk - ds. Gert 
Jan de Bruin.
  
 Di/ 6 mrt  
18.00 uur Sobere maaltijd 
(vooraf aanmelden).
19.30 uur Oecumenische vesper.

 Do/ 8 mrt  
20.15 uur Avond over Johannes Passion
Kerkmusicus Marcel den Dulk heeft meer-
dere keren de Johannes Passion uitgevoerd 
met koor en orkest. Ook vertaalde hij de 
Duitse tekst in het Nederlands. Op deze 
avond vertelt hij over zijn ervaringen met 
de Johannes Passion en gaat hij met de 
aanwezigen zingen. 

 Zo/ 11 mrt  
10.00 uur Vierde zondag van de veertigda-
gentijd: Jona - ds. Marianne Bogaard.
12.00 uur Kind op Schoot. 
16.00 uur Kliederkerk. 
19.30 uur Taizé-viering.

 Di/ 13 mrt  
19.30 uur Oecumenische vesper
20.15 uur Avond met meditatie onder lei-
ding van Nico Sjerps. Meditatie komt voor 
in alle religieuze en spirituele richtingen. 
Deze avond heeft christelijke meditatie als 
uitgangspunt. We worden stil rond woord 
en tekst uit onze eigen traditie.

 Do/ 15 mrt  
17.45 uur Buurttafel (reguliere activiteit).

 Zo/ 18 mrt  
10.00 uur Vijfde zondag van de veertigda-
gentijd: Elia - ds. Gert Jan de Bruin
Direct na afloop van de dienst brengen 
Tijmen Veltman, Linde Dorenbos, Roza 
Scherer en Eline Homburg songs uit Jesus 
Christ Superstar ten gehore.

Veertigdagentijd
• Deze periode van bezinning en 

reflectie start op Aswoensdag in de 

Urbanuskerk.

• Iedere zondag in de veertigdagentijd 

staan de diensten in het teken van 

Bijbelverhalen rond het getal 40.

• Iedere week wordt een inspiratie-

avond georganiseerd om met 

elkaar inhoud te geven aan de 

veertigdagentijd. De serie avonden 

start op 20 februari.

• Vanaf 27 februari zijn er op 

dinsdagavond vijf vespers, 

georganiseerd in samenwerking met 

de Urbanuskerk, waarvan drie in de 

Paaskerk.

• In de Paaskerk is een boekje 

verkrijgbaar met teksten en 

overwegingen voor alle dagen van 

de veertigdagentijd. 

• Vanaf Aswoensdag zijn in de 

Paaskerk vijftien Kruiswegstaties 

van Gerard de Bruyne te zien die de 

lijdensweg van Jezus verbeelden.

40 dagen
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 Di/ 20 mrt  
18.00 uur Urbanuskerk - Sobere maaltijd 
(vooraf aanmelden).
19.30 uur Urbanuskerk: Oecumenische 
vesper.

 Do/ 22 mrt  
20.15 uur Filmavond (onder voorbehoud).

 Za/ 24 mrt  
16.30-18.00 uur Palmpasenstokken maken 
en eten voor kinderen.

 Zo/ 25 mrt  
10.00 uur Zesde zondag van de veertigda-
gentijd: Jezus - ds. Marianne Bogaard
De dienst begint met een Palmpasenoptocht 
door de kinderen. Tijdens en na de dienst 
worden delen uit Stabat Mater van Pergolesi 

uitgevoerd door Rianne Clerc, Fransje 
Christiaanse en Esther van Leeuwen. 
12.00 uur Agapè-maaltijd
Het Griekse woord Agapè betekent vrij ver-
taald, ‘liefde’ en ‘samenzijn met anderen’. 
De eerste christenen kwamen bij elkaar en 
brachten brood, wijn en lekkernijen mee om 
elkaar te ontmoeten, te vieren en te eten. 
Ook vandaag neemt iedereen iets te eten of 
te drinken mee en eten we met elkaar. 

Stille Week
• In de Stille Week zijn er diensten op 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

op Stille Zaterdag.

• Op Stille Zaterdag wordt tijdens de 

dienst het liturgisch muziekproject 

‘Kruiswoorden’ uitgevoerd.

• Aansluitend op de cantatedienst 

is er een eenvoudig programma 

tijdens de Paasnacht.

• De Paasnacht wordt afgesloten met 

het gezamenlijk zien opgaan van 

de zon op Paasmorgen en daarna 

ontbijt.

• Aansluitend zijn er op Paasmorgen 

twee diensten.

 Do/ 29 mrt  
19.30 uur Dienst Witte 
Donderdag - ds. Werner Pieterse.

 Vr/ 30 mrt  
19.30 uur Dienst Goede Vrijdag - 
ds. Gert Jan de Bruin.

 Za/ 31 mrt  
19.30 uur Dienst Stille Zaterdag - 
ds. Marianne Bogaard.

Het liturgisch muziekproject ‘Kruiswoorden’ 
(teksten van Gert Jan Slump en muziek 
van Nico ph. Hovius), geïnspireerd op de 
Kruiswegstaties van Gerard de Bruyne, 
wordt tijdens de dienst uitgevoerd door 
de koren Anthem, Alegría en de Cantorij, 
aangevuld met projectleden en musici o.l.v. 
Nico Ph. Hovius.
22.30 uur Start programma Paasnacht.

 Zo/ 1 apr  
7.00 uur Afsluiting Paasnacht - zonsopgang 
en ontbijt. 
9.30 uur Paasmorgen: Eerste dienst - ds. 
Gert Jan de Bruin.
11.00 uur Paasmorgen: Tweede dienst, 
met jongeren en kinderen - ds. Werner 
Pieterse. 

Alle activiteiten zijn in de Paaskerk, tenzij 
de Urbanuskerk als locatie staat genoemd. 
Voor de sobere maaltijden is aanmelden 
vooraf noodzakelijk. In de Orden van Dienst 
komt hiervoor een nadere aankondiging. 
Voor deze maaltijden wordt een bijdrage 
gevraagd. 
Voor de Agapè-maaltijd brengt iedereen 
iets te eten en drinken mee.

Kijk in de Orden van Dienst, op de website 
en op de Facebookpagina voor de laatste 
informatie over het programma.

Zangers gezocht
Kruiswoorden is het nieuwe project 
van Gert Jan Slump en Nico Hovius. 
Dit project wordt op Stille Zaterdag, 31 
maart, uitgevoerd in de Paaskerk door 
de cantorij van de Paaskerk, Anthem, 
Alegría en projectzangers. Je bent van 
harte welkom om mee te zingen! In 
maart kun je repeteren bij één van de 
koren of bij alle drie, de keuze daarin is 
vrij. O.l.v. Leo Kramer in het bene-
denhuis van de Paaskerk repeteert 
Anthem iedere maandag van 20.00-
22.00 uur. De cantorij repeteert iedere 
woensdag van 19.15-20.30 uur. Alegría 
o.l.v. Nico Hovius repeteert iedere don-
derdag van 20.00-22.00 in de kerkzaal 
van de Paaskerk. Precieze startdata 
worden nog bekend gemaakt. 
Opgeven bij Marieke Sinnige: 
sinnige@casema.nl of 020-4416507 / 
06-14788870. Marieke houdt je dan 
van alle in's en out's op de hoogte.
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Diaconale vakantieweken
Gert Jan de Bruin

Er zijn acht (geheel of deels) aangepaste 
accommodaties, waar de vakanties 
worden georganiseerd. Lunteren als 
vakantieoord is er niet meer bij, nu 
het  bekende congreshotel ‘De Werelt’ 
– waar ook de synode vergaderde – 
recent is verkocht. Nieuwe bestemmin-
gen zijn hotels in De Rijp in ons eigen 
Noord-Holland en in het Friese Elsloo.

Naast de vakanties voor senioren, – 
met of zonder zorgbehoefte – en even-
tuele mantelzorgers, organiseert het 
vakantiebureau vakanties voor mantel-
zorgers en hun thuiswonende partner 
met dementie, voor mensen met een 

licht verstandelijke be-
perking, voor mensen 
met een visuele beper-
king en weken voor 
eenoudergezinnen.

In elke vakantie is een 
team van vrijwilligers 
dat nadenkt over 
de invulling van 
het programma en 
beschikbaar is voor 
het realiseren van 

wensen van de vakantiegangers. 
Er is uiteraard ruimte om zelf iets 
te ondernemen, buiten de groep 
om of juist even niets te doen. In 
het team zitten gediplomeerde 
verpleegkundigen en verzorgenden. 
Ik sta elke keer weer versteld 
over het creatieve talent in een 
vrijwilligersgroep en weet dat er als 
het om techniek gaat altijd mensen zijn 
die me te hulp komen. 

Vanaf de negentiger jaren ben ik betrok-
ken bij de diaconale vakantieweken. Als 
predikant word je geacht bovengemeen-
telijk mee te doen. Ik besteed mijn tijd 
liever aan zo’n week, dan te participe-
ren in een deputaatschap of landelijke 
werkgroep, hoe nuttig ook. Ik vind het 
nog steeds de moeite waard (want 
vermoeiend is zo’n week wel) om be-
trokken te zijn bij het vakantiewerk. De 
weken hebben een open protestants-
christelijk karakter. Het betekent dat je 
als predikant de viering op zondag leidt 
en de slotviering op de vrijdagmiddag 
en daarnaast ben je beschikbaar voor 
individuele gesprekken en kringbijeen-
komsten. De gesprekken ben ik in de 

loop der jaren meer en meer fietsend 
gaan voeren. Een duofiets waarbij je 
naast elkaar zit en rustig door de natuur 
rijdt, blijkt een bijzonder geschikt vehikel 
om elkaar in rust te ontmoeten.

Heel goedkoop zijn de weken niet, het 
gaat tenslotte om een volle week in 
een hotel. Als de prijs bezwaarlijk is, 
kan er onder bepaalde voorwaarden 
een tegemoetkoming vanuit het 
vakantiefonds aangevraagd worden of 
een beroep worden gedaan op onze 
eigen diaconie.
Wie interesse heeft, kan zich wenden 
tot één van de diakenen of rechtstreeks 
tot het vakantiebureau, tel. 0343-745890. 
U krijgt op verzoek een vakantiegids 
thuisgestuurd, gidsen die overigens 
ook in de verschillende kerken liggen. 
Wie als vrijwilliger wil meewerken, kan 
hetzelfde nummer intoetsen. De mede-
werkers van het bureau sturen je graag 
vrijwilligersinformatie toe.

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Handweg 119, Postbus 2011,
1180 EA Amstelveen
e-mail: diaconie@pga-b.nl
tel. 06 1955 7990
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 
of NL32 INGB 0000 526 833 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert

Ook in 2018 is er weer een heel aanbod van vakantieweken, georganiseerd 

door het vakantiebureau van de Protestantse Kerk. Ik telde in de gauwigheid 

een zeventigtal weken. Een goede mogelijkheid voor mensen die hun vakantie 

graag met anderen beleven en al dan niet enige hulp kunnen gebruiken. 

college van diakenen
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column

Recht door zee
Gert Jan Slump

De leerlingen vragen mij als begeleider 
in de voorbereiding naar mijn mening 
en wat ik voor recht houd in deze 
situatie. Recht is voor mij een lastig 
woord. Wie bepaalt wat recht is? 
En als we weten wat recht is, wat 
betekent dat dan? Wat kopen we 
ervoor om te weten wat recht is? Wat 
levert het ons op?
Van nature roepen we: ‘Zie je wel 
ik heb gelijk!’ Of er wordt voor ons 
geroepen: ‘Zo zit het!’ Recht klinkt 
dan als juist en wat daarmee in strijd 
is als on-juist. In het woord juist klinkt 
het woord just(ice), te vertalen als 
rechtvaardigheid. Levert dat deze 
jongeren en mijzelf als begeleider 

nieuwe inzichten op? 
Als het gaat om de vraag hoe 
het verder moet na een ruzie of 
confl ict kun je er iemand bij roepen. 
Maar misschien heb je je richting 
al lang bepaald. Vaak zijn er geen 
gemakkelijke antwoorden. 
Recht door zee (gaan) is een 
Nederlands spreekwoord. Wat recht 
is, is geheel afhankelijk van het per-
spectief van waaruit je kijkt. Recht door 
zee betekent in elk geval consequent 
eerlijk zijn. Eerlijk zijn is betrouwbaar en 
transparant zijn. Eerlijk zijn is op basis 
van kwesties of vragen de best moge-
lijke suggestie aandragen op basis van 
behoeften van de twee ruziemakers in 

deze column en de leerlingen om hen 
heen op school.
Ik ga met de leerlingen aan de slag. 
Hoe ik tegen de vechtpartij aankijk 
en die beoordeel, vertel ik ze niet. 
Wel druk ik ze op het hart goed na te 
denken over wat er in deze situatie 
nodig is. In onze voorbereiding van 
de zitting adviseer ik ze oprecht en 
eerlijk te zijn richting de ruziemakers 
en goed op te letten waar zij en de 
schoolvertegenwoordiger, ook een 
leerling, mee komen.
De zitting begint. Ik zie dat de eerlijk-
heid die de jongeren van de jongeren-
rechtbank uitstralen ook eerlijkheid 
bij de twee ruziemakers oproept. 
Afspraken rond het regelen van de ge-
volgen van de ruzie, die uitmondde in 
een vechtpartij, zijn daarna niet moeilijk 
te maken. Ze worden door de jongeren 
van de jongerenrechtbank zorgvuldig 
vastgelegd in de uitspraak, waaraan 
iedereen zich belooft te houden. Want 
eerlijkheid duurt het langst. 

Ergens op een middelbare school in Amsterdam: een vechtpartij 

 tussen twee leerlingen. Een groep jongeren die samen een jongeren-

rechtbank vormen, mogen aan de slag om zich over die vechtpartij 

te buigen. Normaal is dat de schoolleiding: op deze school dus de 

 jongeren zelf, opgeleid voor het werk binnen de jongerenrechtbank. 
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Paaskerk
Vijf oecumenische vespervieringen
In de veertigdagentijd zijn er vijf 
oecumenische avondgebeden: op de 
dinsdagen 20 en 27 februari, op 6, 13 
en 20 maart. De vespers beginnen om 
19.30 uur en duren ongeveer een half 
uur. We zingen enkele liederen, lezen 
uit de Schrift en naast de gebeden is 
er ruimte voor eigen gebed tijdens 

momenten van stilte. Twee van de vijf 
bijeenkomsten zijn in de St. Urbanus: 
op 27 februari en op 20 maart. Op 6 
en 20 maart is er vooraf een sobere 
maaltijd.

Oecumenisch kloosterweekend 
Van vrijdagmiddag 25 tot zondagmiddag 
27 mei is er een tweedaagse in de Abdij 
in Heeswijk, onder Den Bosch. We zijn 
het weekend te gast bij de Norbertijnen, 
maken de vieringen mee en hebben 
een gesprek met de gastenbroeder en 
een rondleiding door de Abdij. Naast 
tijd voor onszelf, ontmoeten we elkaar 
in de groep. De kloosterdagen zijn 
ook bedoeld voor de parochianen van 
de geloofsgemeenschap H. Geest/
St. Urbanus. Op maandagavond 7 mei 
hebben we in de Paaskerk een eerste 
kennismaking, vertel ik het één en 
ander over de Abdij en haar bewoners 
en maken we afspraken. De kosten be-
dragen honderd euro. Nadere informatie 
en (telefonische) opgave bij mij. 

G.J. de Bruin

Uit de kerkenraad 
In december was er een vergadering 
van de Kleine Kerkenraad. Ds. Gert 
Jan de Bruin opende met een korte 
kersttoespraak die hij toen nog moest 
gaan houden in de Dignahoeve. Het is 
mooi om te horen hoe onze predikanten 

de kerstboodschap proberen te vangen 
in woorden en beelden die ook mensen 
die verder afstaan van het geloof kunnen 
boeien en aan het denken zetten. 

Pastoraat en Diaconaat
In elke vergadering van de Kleine 
Kerkenraad komen er twee taakgroepen 
aan het woord en dit keer was het de 
beurt aan de taakgroep Pastoraat en de 
taakgroep Diaconaat. Het blijft verbazing-
wekkend wat deze taakgroepen allemaal 
doen en kunnen realiseren, ondanks 
het afnemend aantal ambtsdragers en 
pastorale en diaconale medewerkers. 
De uitgevoerde en geplande activiteiten 
van de twee taakgroepen krijgen volop 
instemming van de kerkenraad. Dank 
aan allen die hieraan bijdragen.

Kerstfeest 2017
In de decembervergadering liepen 
we met elkaar nog even alle 
kerstactiviteiten langs. Nu ik dit schrijf, 
is dit allemaal al weer voorbij. Maar 
wat een prachtige kersttijd hebben we 
achter ons, met de vele verschillende 
vieringen voor jong en oud, met zang 
en met gezamenlijk eten. Dank aan 
allen die hebben bijgedragen aan de 
voorbereidingen en aan de uitvoering. 
Ook dank aan alle gemeenteleden die 
naar deze activiteiten kwamen, want 
kerst vier je als gemeente samen. 

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@paaskerk-
amstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 1444, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Elly Merckel-Timmer, tel. 6478004. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel: 4457868
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239. 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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Rol en taak Algemene Kerkenraad 
(AK) en wijkkerkenraden
Een taakgroep van de AK heeft een 
advies uitgebracht aan de AK over 
de gewenste verdeling van rollen en 
taken tussen de AK en de wijkkerken-
raden. De AK zal hierover eind januari 
een besluit nemen. Een belangrijk 
element uit het advies van de taak-
groep is dat we ons als Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
gaan voorbereiden op een toekomst 
waarin de betrokkenheid van de drie 
wijkgemeenten op elkaar groter zal 
zijn, ondanks dat elke gemeente nu 
nog denkt het wel alleen te kunnen 
redden. 

Inzet van ds. Pieterse in 
Stadshartproject
De ‘stilteplek’ in het Stadshart van 
Amstelveen zal worden meegeno-
men in de vernieuwing van het hele 
Stadshart. Niet alleen de ontmoeting en 
de sociale keuken/leerwerkplek, maar 
zeker ook de interreligieuze ‘stilteplek’, 
met ruimte voor de betrokkenheid en 
een programma vanuit de Protestantse 
Gemeente in Amstelveen, staat bij 
de burgerlijke gemeente hoog op de 
agenda. Het vraagt dan ook blijvende 
betrokkenheid van onze kant om het 
hoog op die agenda te houden. Om die 
reden willen we al op andere locaties 
met activiteiten beginnen. Ds. Werner 
Pieterse zal hier, als vertegenwoordiger 
van de gehele Protestantse Gemeente 
in Amstelveen, één dag per week aan 
besteden. Hieronder vallen ook de 
Bijbeltafels die hij nu al organiseert 
in samenwerking met boekhandel 
Venstra.

Jacoba Palland
Op 11 december namen we, vlak voordat 
het begon te sneeuwen, op Zorgvlied 
afscheid van Cobi van Palland. Ze wilde voor 
haar beide zonen nog graag wat doorleven 
maar de ziekte was genadeloos. Al vele jaren 
was haar gezondheid uiterst broos. Maar 
Cobi was een vechter en wilde van opgeven 
niet weten. De kerk was in haar leven op 
afstand geraakt, maar dat gold niet voor 
de geloofstraditie waarmee ze van huis uit 
vertrouwd was. Programma’s op de televisie 
over geloof hadden haar aandacht. We luis-
terden naar haar geliefde muziek, liederen 
van Cliff Richard over wat het geloof voor 
hem betekende. En indirect voor haar. De 
kinderen waren dankbaar voor haar levens-
wijsheid. Cobi is 73 jaar geworden.

G.J. de Bruin

Dick Koolhaas
Op 22 december overleed Dick Koolhaas 
op 86-jarige leeftijd. Altijd heeft hij in 
Amstelveen gewoond; opgegroeid in de 
bakkerij ruilde hij al vroeg het brood voor het 
banket. Het was hard werken, dat was hem 
van huis uit niet vreemd en hij heeft dat 
arbeidsethos op zijn beurt aan zijn kinderen 
doorgegeven. Dick genoot van de natuur, 
varen op het water van de Westeinder, wan-
delingen door het Amsterdamse Bos of op 
de Veluwe. Muziek maken was een andere 
passie, op het orgel in de kamer zag je altijd 
bladmuziek. Zijn grote handvaardigheid 

kwam tot uitdrukking in wat hij schilderde. 
Dick was geen prater, maar dat stond de 
gastvrijheid die hij samen met Ada gestalte 
gaf niet in de weg. We luisterden in de 
uitvaartdienst naar een kleindochter die 
liefdevol over haar opa sprak. Hoe trots 
was Dick op zijn kleinkinderen. En we lazen 
uit het gebedenboek van het oude volk en 
het evangelie, een gedeelte dat ook op de 
trouwdag van Ada en Dick had geklonken. 

G.J. de Bruin

Hendrika Jelles-Ras
Op 28 december overleed, bijna 93 
jaar oud, Hendrika Jelles-Ras. Na een 
ongelukkige val brak ze haar heup, 
een operatie was noodzakelijk. Deze 
overleefde ze niet. In een dienst in de 
Paaskerk namen we op 3 januari afscheid 
van haar. Vanaf 1954 woonde ze in 
Amstelveen, twintig jaar geleden kwam 
ze in Westwijk wonen. Na een paar 
jaar overleed haar man Louis en moest 
ze alleen verder. Dat viel aanvankelijk 
niet mee, maar ze wist zich te redden. 
Een van de hoogtepunten in haar 
kerkelijk leven was de deelname aan 
de Alphacursus. Ook op andere fronten 
was ze actief. Langzamerhand ging haar 
gezondheid achteruit, maar ze genoot tot 
op het laatst met volle teugen van alle 
goede dingen die haar deel waren. We 
gedenken haar in dankbaarheid.

M.J. Aalders

Wens voor 2018
In november schreef ik over het 
houden van geloofsgesprekken en 
gesprekken over ‘Back to basics’ in het 
jaar 2018: ‘In die geloofsgesprekken 

delen we met elkaar onze zekerheden 
en twijfels, onze ervaringen en ook 
niet-ervaringen met het geloof. Ook 
in de gesprekken naar aanleiding van 
het boek ‘Back to basics’ hebben we 
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Agenda
(zie ook Veertigdagenproject)

Januari
Wo  31 19.00 uur Gebedsgroep

Februari
Wo 07 20.00 uur Gemeentevergadering 

Algemene Kerkenraad
Do  08 10.00 uur Bijbelkring Geloven op 

goede gronden
Vr  09 - Zo 11 Theaterweekend
Di  13 20.00 uur Dertigers
Di  13 20.30 uur Community
Wo  14 19.30 uur Viering Aswoensdag 

(St. Urbanus)
Wo  14 19.00 uur Gebedskring
Wo  14 19.30 uur Vijftigers
Do  15 18.00 uur Buurttafel
Zo 18 11.00 uur Jany Steur:  liturgisch 

bloemschikwerk
Di  20 19.30 uur Vesper
Di  20 20.15 uur Bezinningsavond over 

veertigdagentijd
Wo  21 20.00 uur Veertigers
Do  22 20.00 uur Taakgroep Diaconie
Zo 25 11.00 uur Gerard de Bruyne: 

Kruiswegstaties 
Di  27 19.30 uur Vesper (St. Urbanus)
Di  27 20.15 uur Bezinning op de 

kruisweg 
Wo  28 19.00 uur Gebedskring

groei in geloof, voor het geloof binnen 
onze gemeente en voor hoe we met 
anderen buiten de gemeente over 
geloof (kunnen) spreken’. Ik spreek 
voor 2018 de wens uit dat vele 
gemeenteleden zullen deelnemen aan 
deze gesprekken. 

Laatste vergadering als voorzitter
Na ruim vier jaar was deze 
decembervergadering mijn laatste als 
voorzitter van de kerkenraad. Samen 
met Peter van Leeuwen hebben we 
als duo het voorzitterschap invulling 
gegeven. Het was in die afgelopen 
vier jaar mooi om te zien hoe de 
drie oorspronkelijke gemeenten van 
Dorpskerk, Handwegkerk en Paaskerk 
naar elkaar toegroeiden. In het begin 
ging dat allemaal nog aarzelend en 
soms ook wel wat wantrouwend. Maar 
naarmate je elkaar beter leert kennen 
en begrip krijgt voor elkaars bedoelingen 
en achtergronden, zie je dat we steeds 
meer als één gemeente optrekken. We 
hebben geleerd om elkaar te waarderen, 
niet alleen in elkaars sterktes, maar 
ook in elkaars zwaktes. Ik verwacht 
dat dit proces van toegroeien naar 
elkaar onder leiding van de nieuwe 
voorzitter Elly Merckel zal voortgaan en 
we over een paar jaar niet meer weten 
wie er afkomstig was uit welke kerk. 
Binnen de gemeente ga ik verder als 
ambtsdrager voor de vieringen en zal 
ik me dus minder met het bestuur van 
onze gemeente bezig houden. Het 
bekleden van het ambtsdragerschap 
doe je voor God en voor zijn gemeente. 
Ik heb me de afgelopen jaren 
gedragen gevoeld door de gebeden 
van vele gemeenteleden. Ik hoop van 

harte dat de Geest telkens opnieuw 
gemeenteleden inspireert om de rol van 
ouderling of diaken op zich te nemen en 
op die manier invulling te geven aan het 
zijn van ‘Mensen van de weg’, zoals dit 
al bijna tweeduizend jaar gebeurt. 

Pieter Licht

Vanuit de jongerendienst
Ja, het was weer een lange kerstva-
kantie ;-) Maar gelukkig zijn de scholen 
weer begonnen en wij bij de JD12+ 
natuurlijk ook. Saskia Streefkerk komt 
een paar keer kijken om te zien of zij 
een extra paar handjes bij de leiding 
kan zijn. Voor de kerstvakantie zijn 
we bij de Kruiskerk JD12+ op visite 
geweest om mee te helpen met de 
AdventPakjesActie. Daarover meer 
op de PJR pagina, daar staan ook 
twee varianten van het kerstverhaal in 
WhatsApp emoticons afgebeeld.
Even je best doen en je herkent het 
verhaal meteen, toch?
Tot de zomer hebben we nog een heel 
arsenaal aan bezigheden:
Film&Eten ‘The Rock’ hebben we bij 
het lezen van dit stukje alweer achter de 
rug. Het PJR Theaterweekend staat op 
stapel! We bezoeken een Escaperoom. 
Op Witte Donderdag bekijken we in 
onze jeugdruimte The Passion, na een 
gezellige maaltijd. We helpen een dienst 
voorbereiden waarin ook overgevlogen 
gaat worden. We hebben het PJR 
Weekendje weg. Oh ja, we hebben ook 
2x in de maand een JD12+.
We hopen dat de jongeren de weg naar 
de JD12+ weer weten te vinden, een 
duwtje van de ouders mag nog best op 
hun leeftijd hoor ;-)

Anko Verburg

het in de eerste plaats over vragen 
als ‘wat geloof je’ en ‘wat betekent je 
geloof voor jou in je (dagelijks) leven’? 
Het delen met elkaar van antwoorden 
(of juist ook het zwijgen) op dit soort 
vragen is van belang voor je eigen 
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In december vergaderde de kerkenraad 
niet. Maar dat betekent niet dat er niets 
gebeurt in onze kerk. Beroepskrachten 
en vele vrijwilligers zijn druk in de 
weer geweest om de kersttijd tot een 
feest te maken. Waarvoor namens de 
kerkenraad veel dank. De kerk was 
prachtig versierd, in de kerstavonddienst 
een mix van traditioneel en modern, 
dankzij de beamer. Oók goed om 
te zien: de medewerking van het 
gelegenheidskoor met jongere 
gemeenteleden.
De kinderkerstdiensten waren goed 
bezocht, samen ruim vijfhonderd 
kinderen en hun (groot)ouders. Leuk 
de kerk zo vol geroezemoes van 
kinderstemmen! Prachtig fi lmpje, daar 
moet veel tijd in hebben gezeten.
Ook op kerstochtend waren er veel 
kinderen en trad het kinderkoor op. 
Goed dat Henk dat zo voor elkaar heeft 
gekregen. En ook hier konden we van 
tevoren de traditionele kerstliederen 
zingen.
Eerder was er de zondag van de 
voleinding waar we 34 overleden 
gemeenteleden herdachten. 
We kregen veel waardering van 
nabestaanden voor de stijlvolle dienst.
In een goed gesprek met 
vertegenwoordigers van het 

stadsdorp Elsrijk bespraken we onze 
samenwerking. Die loopt soms wat 
moeizamer dan we zouden willen.
Daar kregen we ook te horen dat we 
een bijzonder actieve gemeente zijn. 
‘Jullie doen ontzettend veel, mooie 
muziek, prachtige folders om de 
activiteiten aan te kondigen.’ Een pluim 
voor de muziekcommissie, de PR-
commissie en de vele fl yerbezorgers.
Nu zijn we aan een nieuw jaar 
begonnen; dat het een goed jaar mag 
worden.

Rudie van Balderen

Open huis 6 februari en 6 maart 
Jan Simons, bioloog, neemt ons 
op dinsdag 6 februari mee naar de 
wondere wereld van algen en wieren. 
Zij zijn in al hun diversiteit belangrijker 
dan wij beseffen in de evolutie, de 
waterkwaliteit, onze gezondheid, 
duurzaamheid en beheersing van het 
klimaat.

In het open huis van dinsdag 6 maart 
geeft ds. Sieb Lanser een impressie 
van zijn studiereis naar Israël/
Palestina, met als uitdagend thema 
‘Onopgeefbaar verbonden…?!’

U bent welkom vanaf 9.30 uur (dan 
staat de koffi e klaar) tot 11.30 uur. 

Opgave vooraf is niet nodig. Toegang 
is gratis, al stellen we een kleine gift in 
de herbergspaarpot altijd op prijs. 

Anita Pfauth en Ria Keijzer

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06-21 124 567, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 06-20 33 98 08,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
kerkelijk werker Ria Keijzer-Meeuwse, 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg,
tel. 070-3191938, 06-50 22 82 50,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen,
tel. 6450565, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22196510, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas NL59 INGB 0004213802 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk
inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 6452346, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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De jonge Kruiskerk
Wat geweest is
Vanaf eind november zongen zo’n 25 
kinderen mee in ons kerstkinderkoor. 
Op drie woensdagmiddagen studeer-
den de kinderen kerstliedjes in, onder 
leiding van Henk Trommel. Tijdens de 
Adventmiddag voor ouderen brachten 
ze die liedjes enthousiast en vrolijk ten 
gehore. Iedereen heeft er erg van ge-
noten! Ook in de kerstochtenddienst 
op 25 december zongen de kinderen 
van het koor. Het was een feest om te 
zien en te horen. 

Kinderkerstfeest
We kijken met veel plezier terug op 
het kinderkerstfeest van 24 december. 
Er kwamen in totaal zo’n vijfhonderd 
kinderen en volwassenen naar de 
beide vieringen. Dit jaar kregen we 
hulp van een bijzondere engel, die in 
drie verschillende landen (Peru, India 
en Zweden) op zoek ging naar het 
kerstverhaal. Uiteindelijk kwam de 
Zweedse Santa Lucia, een meisje met 
een kaarsenkroon en een witte jurk, 

ons het kerstverhaal over de geboorte 
van Jezus vertellen. Het is gelukt om 
met de uitgangscollecte een koe bij 
elkaar te sparen voor het kindertehuis 
van Stichting Derde Wereld Hulp in 
India. We zijn dankbaar en blij dat we 
met zoveel mensen uit de buurt het 
kerstfeest hebben kunnen vieren. Aan 
iedereen die heeft meegewerkt om 
er zo’n mooi feest van te maken: heel 
hartelijk dank!

Wat komt: Concert voor Musicians 
without borders, door kinderen en tieners
Op zondagmiddag 18 februari om 16.00 
uur houden we een benefi etconcert 
voor Musicians without borders, een 
organisatie die zich inzet om kinderen 
en volwassenen in (voormalige) con-
fl ictgebieden (bijv. Rwanda, Kosovo, 
Palestina) op te zoeken en door middel 
van muziek hoop en vreugde te bren-
gen, en verbinding tot stand te brengen 
tussen mensen. Het concert wordt 

gegeven door kinderen en tieners (o.a. 
van de Kruiskerk, uit de buurt, van de 
Muziekschool Amstelveen). Kinderen 
en tieners die het leuk vinden om te 
laten horen wat ze kunnen spelen op 
hun instrument, zijn van harte welkom! 
Lijkt jou dat ook leuk? Meld je dan vóór 
10 februari aan bij Mirjam Buitenwerf: 
06-20339808, buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl.  Iedereen die wil komen 
luisteren is uiteraard van harte welkom!

Mirjam Buitenwerf

Unieke kijk op de historie van 
Amstelveen 
Wat weten we over het verleden 
van Amstelveen? De Vereniging 
Historisch Amstelveen (VHA), opge-
richt in 1990, heeft laten zien dat er 
veel over het verleden te vinden en 
te vertellen is. Zij heeft haar onderko-
men aan de Orion in Middenhoven, 

zien en te horen. 
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waar ledenbijeenkomsten, lezin-
gen, werkavonden, ontvangsten en 
tentoonstellingen worden georga-
niseerd. Het biedt onderkomen aan 
haar eigen collectie, waardoor het 
tevens een verenigingsmuseum is. 
Er bestaan contacten tussen ‘de her-
berg’ en de vereniging en die resul-
teerden in een bijzondere activiteit: 
een bezoek aan de gezellige vereni-
gingskamer en de werkruimte van 
de archeologen. Veel is daar te zien, 
te leren en te herkennen als het gaat 
om onze plaatselijke geschiedenis. 

Het bezoek is gepland op woensdag 
14 februari, van 10.30 tot 12.00 uur. 
Adres: Orion 9 A, 1188 BZ 
(tegenover wijkcentrum De Meent) 
te Amstelveen. 

Om 10.30 uur ontvangst met koffi e en 
thee door de voorzitter, Annemieke 
Brouwer-van de Wetering. Daarna 
worden we rondgeleid. 
Opgave is nodig en kan bij Hein 
Koningen (tel. 020-6455625, 
heinkoningen@ziggo.nl) of bij Ria 
Keijzer (tel. 06-50228250, 
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl). 
Maximaal 40 deelnemers. 
Voor bijdragen aan de kosten staat een 
‘historische bus’ klaar. Er zijn ter plekke 
publicaties van de vereniging te koop.
Als vervoer een probleem is, meld dit 
dan bij Ria.

Hein Koningen en Ria Keijzer

Sing-Inn
In februari is er geen Sing-Inn. De 
eerstvolgende is op woensdag 21 
maart, van 13.30 tot 15.45 uur.

Neeltje Mouthaan-Feelders
Op 3 december overleed op 91-jarige 
leeftijd Nel Mouthaan. Nel was een lieve 
en opgewekte vrouw, met een sterk 
geloofsvertrouwen. In 1970 kwam ze 
samen met Wim in Amstelveen wonen 
en toen begon ook haar verbondenheid 
met de Kruiskerk. Ze is actief geweest in 
de commissie voor nieuw-ingekomenen 
en bij de donderdagmiddagclub. 
In totaal is ze 31 jaar ouderling 
geweest. Bij de afsluiting van een 
kerkenraadsvergadering begeleidde zij 
vaak het lied op de piano. In de oorlog 
was zij koerierster van Trouw. Hiervoor 
en voor haar kerkenwerk kreeg zij het 
lintje van lid in de Orde van Oranje-
Nassau. De laatste tijd verbleef zij in het 
Huis aan de Poel omdat toenemende 
dementie het samenleven met Wim aan 
Plantsoen Laanhorn moeilijk maakte. Op 
5 november mocht ik hen nog samen de 
zegen geven in de mantelviering. Nel en 
Wim waren 71 jaar getrouwd. 
Op 12 december vond de 
crematieplechtigheid plaats op 
Westgaarde, waarin pastor Wouter van 
den Braak voorging. 

Sieb Lanser

Jansje Hillegonda Margaretha 
Poppe-Westland
Na een moeilijk leven is op 15 december 
Jenny Poppe overleden, 89 jaar oud. 
Haar leven is gestempeld door de 
verliezen die ze moest incasseren. Na 
17 jaar huwelijk overleed haar man op 
41-jarige leeftijd. Later verloor ze nog 
een dochter van 28, een kleindochter 
van 13 en een zoon van 52. Het maakte 
haar boos en bitter. Boos was ze 
ook op God, maar ze liet het geloof 

niet los. Vele jaren was ze lid van de 
groep Vrouw en Geloof; die contacten 
betekenden veel voor haar. Ze genoot 
van de gesprekken en de gezelligheid en 
verrijkte de groep met haar belezenheid. 
Thuis had ze een overvolle boekenkast, 
ook met theologie. De laatste jaren 
eiste dementie haar tol en moest Jenny 
uiteindelijk worden opgenomen in het 
Huis aan de Poel.
Op 22 december hebben we afscheid 
van Jenny genomen op Zorgvlied met 
lezingen uit Job en Johannes 8:12. 

Sieb Lanser

Johan Alphons Reuling
Op Nieuwjaarsdag overleed Johan 
Reuling. In zijn 91e levensjaar is hij 
teruggekeerd naar zijn Schepper, 
zoals de rouwkaart het mooi zegt. 
Vanwege Alzheimer was de laatste 
paar jaar thuis wonen met zijn vrouw 
aan de Keizer Karelweg 437 niet meer 
mogelijk en verbleef hij in Nieuw 
Vredeveld. Gedurende zijn arbeidzame 
leven werkte hij bij de Twentse Bank, 
die later opging in de Algemene Bank 
Nederland. Hij was een harde werker 
met een sterk rechtvaardigheidsgevoel 
en onverzettelijkheid. Na teleurstellende 
ervaringen met gemeenteleden was de 
kerk op afstand geraakt, maar hij was 
wel lid gebleven, van de Pauluskerk en 
later de Kruiskerk.
De uitvaartdienst vond plaats op 6 januari 
in de Petruskerk te Amsterdam. We 
stonden stil bij woorden uit Romeinen 
8 en een uitspraak van Job, die op 
de rouwkaart stond: De Heere heeft 
gegeven, de Heere heeft genomen, de 
naam des Heeren zij geprezen. 

Sieb Lanser
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Levensverhaal
Verzoek: willen zij die mee willen doen 
aan een nieuwe ronde Levensverhaal 
zich melden voor 10 februari? We 
starten zodra er zes deelnemers zijn. 
In vier keer blikken we terug op fasen 
en gebeurtenissen in ieders leven aan 
de hand van foto’s of voorwerpen die 
hun eigen verhaal vertellen. Een feest 
van herkenning, een prettige ervaring 
waarin je echt met elkaar in gesprek 
bent. Het geeft zicht op wat ons 
gevormd heeft en van waarde is. 
Opgave en leiding: Ria Keijzer

Weerwoord op 27 februari
Soms brengen mensen met de Bijbel 
in de hand een bepaalde ‘waarheid’ 
naar voren of verwoorden ze met 
een verwijzing naar Bijbelteksten 
hun afkeer van de Bijbel. Je bent 
het er niet mee eens en de Bijbel is 
je lief, maar je hebt niet direct een 
weerwoord. Samen zoeken we, met 
de Bijbel, een weerwoord dat ons 
verder kan helpen in lastige discussies. 
Op dinsdag 27 februari, van 
14.00 tot 16.00 uur, gaat het om 
geweldsteksten in de Bijbel, op 

Zondag 11 februari zijn er bij wijze van uitzondering twee muzikale 
activiteiten: koffi econcert en muzikale vesper. 
Na de ochtenddienst begint er om 12.00 uur een koffi econcert. Het wordt 
gegeven door twee basklarinettisten, Fie Schouten, Jelte Althuis en de 
organist Henny Heikens. Fie Schouten heeft haar muzikale wortels in 
Amstelveen: hier ging ze naar school, leerde ze de klarinet kennen en heeft 
ze, voor zij professional werd, in vele ensembles van de Amstelveense 
Muziek- en Dansschool gespeeld. Als directeur van Basklarinet Festijn 
promoot ze graag de basklarinet. Ze doet dat samen met Jelte Althuis, 
de basklarinettist van het bekende rietkwintet Calefax. Henny Heikens is 
organist en beiaardier. Het drietal speelt muziek van Bach, Franck en van 
hedendaagse componisten. 

’s Middags is er om 17.00 uur een muzikale vesper. De bekende 
kerkmusicus Theo Goedhart, voormalig docent aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, leidt het Biber Ensemble uit Leiden. 
Hij heeft motetten van Johann Hermann Schein uitgezocht en 
het Magnifi cat van Jan Pieterszoon Sweelinck: muziek uit de 
eerste eeuw van de reformatie. Liturg zal zijn ds. Niek Scholten uit 
Aerdenhout. Kerk open: 16.30 uur. Om 16.40 uur wordt er iets over 
de muziek verteld voor geïnteresseerden.

Zondagmiddag 25 februari, aan het begin van de veertigdagentijd, 
zal Het Bach Ensemble Amsterdam de Matthäus Passion uitvoeren, 
Bachs monumentale meesterwerk over het lijdensverhaal van Jezus. 
Het Bach Ensemble Amsterdam is samengesteld uit jonge zangers en 
voortreffelijke amateurmusici. Solistische medewerking verlenen Stephan 
Adriaens als evangelist en Matthew Baker als Christus. Maria Valdmaa 
(sopraan), Franske van der Wiel (alt), João Moreira (tenor) en Michiel Meijer 
(bas) nemen de overige solistenrollen op zich. Paulien Kostense heeft de 
muzikale leiding.
De entreeprijs is € 22,50, voor jongeren en studenten € 21,00, dat is inclu-
sief koffi e/thee in de pauze. Aanvang: 15.00 uur, de kerk is open vanaf 14.15 
uur. Kaarten zijn vanaf 1 februari te koop bij boekhandel Venstra (Stadsplein, 
Amstelveen). Verder op de februarizondagen na de ochtenddienst en voor 
aanvang van de passie bij de kerk (voor zover dan nog voorradig).
Online (met € 1,- administratiekosten extra) kunnen e-tickets gekocht worden 
via klassiekemuziek.nl of via de website van de kerk. Ten slotte kunt u kaarten 
per mail bestellen en reserveren op concert@kruiskerk-amstelveen.nl.
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld.
Meer informatie in het boekje 
Activiteitenprogramma Kruiskerk 2017 – 2018

Januari 
di 30 14.00 – 16.00 Studiekring 1 en 2 

Petrus (Pelgrimskerk)
wo 31 16.30 – 17.15 Kinderkoor

Februari
zo 04 10.00 uur Tienerdienst
di 06 9.30 – 11.30 het Open huis
wo 07 16.30 – 17.15 Kinderkoor
wo 07 17.00 – 19.30 SAT-maaltijd
do 08 14.00 – 16.00 Kring ‘Vreemdelingen 

en priesters’
do 08 20.00 – 22.00 Kring Vrouw en geloof
vr  09 t/m zo 11  Theaterweekend
zo 11 10.00 Tienerdienst
zo 11 12.00 – 13.00 Koffi econcert
zo 11 17.00 – 18.00 Muzikale vesper
di 13 14.00 – 16.00 Studiekring 1 en 2 

Petrus (Pelgrimskerk)
wo 14 10.30 – 12.00 Bezoek aan 

Ver. Historisch 
Amstelveen

wo 14 14.30 – 16.00 Bijbelkring Matteüs
wo 14 16.30 – 17.15 Kinderkoor
wo 14 19.15 – 19.45 Gebedsgroep
zo 18 10.00 Tienerdienst
zo 18 16.00 Benefi etconcert
ma 19 20.00 – 22.00 Meditatief Bijbellezen
wo 21 16.30 – 17.15 Kinderkoor
do 22 20.00 – 22.00 Kring ‘Een gebroken 

wereld’
zo 25 15.00  Kruiskerk Concert
di 27 14.00 – 16.00 ‘Weerwoord’
di 27 14.00 – 16.00 Studiekring 1 en 2 

Petrus (Pelgrimskerk)
wo 28 19.15 – 19.45 Gebedsgroep

24 april over teksten van Paulus over 
de plaats van de vrouw. Opgave resp. 
voor 17 februari en 14 april bij Ria 
Keijzer (gespreksleider) of ds. Sieb 
Lanser (inleiding en theologische 
verheldering). 

Sieb Lanser en Ria Keijzer

Groep ‘Omgaan met verdriet na 
het verlies van een partner’
In deze gespreksgroep praten we 
samen over het verlies van een 
partner. De ervaring leert dat het 
heilzaam is om ervaringen met 
elkaar te kunnen delen. De zes 
bijeenkomsten, afwisselend in de 
Kruiskerk en de Paaskerk, staan 
open voor iedereen die tussen drie 
maanden en drie jaar geleden zijn 
of haar partner heeft verloren. Er 
kunnen maximaal acht mensen 
deelnemen en er zijn geen kosten 
aan verbonden. 
Data en tijdstip: dinsdag 13 maart 
(Kruiskerk) en 20 maart (Paaskerk), 
dinsdag 10 april (Kruiskerk) en 24 april 
(Paaskerk), dinsdag 8 mei (Kruiskerk) 
en 22 mei (terugblik en nabespreking, 
Paaskerk), 10.00 - 12.00 uur. 
Begeleiding: ds. Mirjam Buitenwerf 
en Yvonne Licht-van Halem. Als u wilt 
deelnemen, graag voor 12 februari 
aanmelden bij Mirjam Buitenwerf, 
020-3312456, buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl of Marianne Bogaard, 
020-4416036, dsbogaard@paaskerk-
amstelveen.nl

Mirjam Buitenwerf

Studieverlof
Als deze Present op de mat valt, 
zit ik midden in een periode van 

studieverlof (van 22 januari t/m 11 
februari). Ik hoop met collega’s van 
de Protestantse Kerk in Nederland 
een studiereis te maken naar Israël, 
met als thema ‘Onopgeefbaar 
verbonden…?!’ De kerkorde van 
onze kerk zegt in artikel I: ‘De kerk 
is geroepen gestalte te geven aan 
haar onopgeefbare verbondenheid 
met het volk Israël.’ Wat betekent dat 
in de huidige confl ictueuze situatie? 
En hoe verhoudt zich dat tot het lot 
van de Palestijnse bevolking en onze 
oecumenische verbondenheid met 
Palestijnse christenen? 
In het ‘Open huis’ van dinsdag 6 
maart hoop ik verslag uit te brengen 
van mijn reis. 

Sieb Lanser
Van de diaconie
We kijken terug op een jaar waarin 
kleine gaven en giften mensen in 
moeilijke omstandigheden uitzicht 
boden. Veelal werden doelen 
gesteund in samenwerking met 
Kerk in Actie, maar er werden 
ook doelen door gemeenteleden 
aangedragen. De samenwerking met 
de tieners bij de Adventpakjesactie 
voor daklozen resulteerde in mooie, 
nuttige cadeautjes en blije gezichten. 
Die hopen we ook weer te zien bij 
onze activiteiten in de komende 
maanden, waaronder binnenkort een 
SAT-maaltijd, groetenkaarten aan 
gevangenen in de veertigdagentijd en 
aandacht voor langdurig zieke en/of 
aan huis gebonden gemeenteleden. 
Dit zouden we niet kunnen zonder 
de zegen middels gebe d en 
medewerking van u allen.

Lamkje Sminia
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
De dienst van zondag 4 februari is 
een cantatedienst. Op deze tweede 
van de drie zogenaamde ‘voor-
vastenzondagen’, zondag Sexagesima 
(‘zestigste dag’, nl. voor Pasen), wordt 
het ‘Miserere in C-mineur’ (Psalm 50 
[51]) van de Boheemse componist 
Jan Dismas Zelenka (1679-1745) ten 
gehore gebracht. Voorganger zal zijn 
ds. Schoch, die deze zondag heeft 
uitgekozen om voor het laatst in het 
midden van de Pelgrimskerkgemeente 
voor te gaan.
Zondag 18 februari, de eerste zondag 

van de Veertigdagentijd, zal de cantorij 
meewerken aan de dienst met 
muzikale bijdragen die passen in de 
tijd voor Pasen.
De dienst van zondag 25 februari zal 
een dienst zijn van Schrift en Tafel.

Ds. De Vries

Pastorpraat 
2018: Recht door zee! Klinkt ferm en 
positief, past goed bij 1 januari vinden 
jullie niet ? Ik zei het in het algemeen 
tegen een groepje bekenden 
na het feestelijke, inspirerende 

Nieuwjaarsconcert in de Oosterkerk 
met en o.l.v. Bert ‘t Hart.
Een jonge vrouw, rond de dertig, 
soms wat zwaar op de hand, zei: 
‘Nou ja, als ik neiging heb te gaan 
bukken, dan ga ik nu staan! Het 
helpt!’ Een vijftienjarige, momenteel 
dol op getallen, merkt op: ‘2018, alle 
jongeren zijn nu in 2000 geboren 
en alle volwassenen zijn uit 1900.’ 
‘Hmmmm, ja, dat is zo.’

2018: allen nodig ik uit eens wat 
vaker bij het prikbord te gaan staan 
in de Ontmoetingsruimte van de 
Pelgrimskerk en te lezen wat er zoal 
hangt.
Er hangt bijvoorbeeld een folder: 
www.buurtgezinnen.nl. Het gaat 
over gezinnen die andere gezinnen 
steunen bij de opvoeding (gemiddeld 
1x per week contact). Misschien is 
dit helemaal niet op u van toepassing, 
geef het dan door aan uw buren 
met één of meer kinderen. Het is 
een laagdrempelig project, dat al in 
korte tijd in ruim veertig steden zeer 
goed werkt nu. Helpt u mee dit te 
promoten! 

2018: Er hangt een lijst met namen 
van de medewerkers die op zondag 
het fruit wegbrengen naar de, soms 

website www.pelgrimskerk.nu
predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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moeilijk bereikbare, nachtopvang 
van het stoelenproject. En begin 
december sjouwden ze zeven zakken 
sinterklaascadeaus! Bravo! Wat 
waren ze blij daar!

2018: van het Winterprogramma zijn 
ook nog enkele folders beschikbaar. U 
heeft er toch nog wel één bewaard? 
Er is veel te doen, ook door de week! 

Op vrijdag 2 februari ontvangen wij de 
Straatklinkers voor de vijfde keer. 
Let op: Valentijnsdag in de Nieuwe 
Poort is niet op 10 februari maar 
zaterdag 17 van 12.00 tot 18.00 uur. 
Wel opgeven! 
Er is twee keer een Bijbelstudie-
middag o.l.v. ds. De Vries; er is een 
fi lm in De Goede Herder en we 
verdiepen ons in engelen. Zovéél, zó 

dichtbij, kom en neem iemand mee. 
Tot ziens, zondag én in de week.

Voor allen, en zeker in verbondenheid 
met de zieken en zij die aan huis 
gebonden zijn: veel sterkte, moed voor 
2018 ook als het soms heel anders 
verloopt. Trek aan de bel, als u contact 
wilt. Hartelijke groet namens velen.

Wil Kruijswijk

Samen bidden, samen vieren, 
samen delen
Op vrijdag 2 maart wordt gebeden 
in het kader van Wereldgebedsdag. 
Het gebed begint in West Samoa 
en gaat de hele wereld over. De 
liturgie is deze keer gemaakt door 
vrouwen uit Suriname. Er wordt 
door zeven vrouwen meegewerkt 
aan de liturgie. Zij symboliseren de 
zeven dagen waarin God de wereld 
en haar bewoners schiep.
Onze viering wordt voorbereid 
samen met De Goede Herder. 
Aanvang: 15.00 uur in de 
Pelgrimskerk. Ook de Wereldwinkel 
zal aanwezig zijn.

Janny Schuijt-ter Horst 

Wereldgebedsdag
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Bijbelkring brieven van Judas en 
Petrus
De Bijbelkring komt opnieuw bijeen 
op de volgende dinsdagen: 30 
januari, 13 februari en 27 februari, 
steeds van 14.00 tot uiterlijk 16.00 
uur. We behandelen op deze 

middagen het slot van 1 Petrus 2 en 
de hoofdstukken 3 en 4 van deze 
brief, gedeeltes die hoofdzakelijk 
handelen over de dagelijkse praktijk 
van het christen-zijn. Hoofdstuk 3 
bevat ook het interessante gegeven 
dat Christus na zijn opstanding heeft 

‘gepredikt aan de geesten in de 
gevangenis’, hetgeen traditioneel als 
zijn ‘nederdaling ter helle’ is verstaan. 
Wat het precies betekent, hopen 
we te ontdekken op 13 februari. 
Welkom!

Ds. De Vries

Winterprogramma
Activiteiten zijn in de Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld. 

Meer informatie in het Winterprogramma en op www.pelgrimskerk.nu.

Vr/ 02-02 Grote wintermaaltijd
Wij volgen onze traditie en eten voor 
de vijfde keer met de (deels dakloze) 
Straatklinkers uit de binnenstad. 
Wij zingen gezamenlijk en trakteren 
ze op een maaltijd. Kosten € 10 (u 
heeft dan ook wat voor een gast 
betaald). Vanaf 16.30 uur. Opgeven: 
uiterlijk zondag 28 januari bij Irene, 
Janny of Wil.

Ma/ 12-02 Film: Still Alice
Drama met Julianne Moore als 
gerenommeerd hoogleraar die 
de grip op haar leven langzaam 
kwijtraakt nadat de ziekte 
van Alzheimer bij haar wordt 
geconstateerd. Voor deze hoofdrol 
werd Julianne Moore overladen met 
prijzen. Om 14.00 uur in De Goede 
Herder.

Wo/ 14-02 Aswoensdagviering
Wij tooien ons met de as van de 
vergankelijkheid, de palmtakjes van 
vorig jaar. Door te komen tot inkeer 
en omkeer, zullen we ‘herleven’, 
‘echt’ leven. Om 19.00 uur in De 
Goede Herder.

Do/ 22-02 Over engelen
Engelen zijn oeroud. Ds. Geertien 
Morsink vertelt over hun geschiedenis 
die reikt tot vóór het ontstaan van de 
Bijbel. En verder veel over de engelen 
in de Bijbel. Met veel afbeeldingen. 
Om 15.00 uur.

Vr/ 02-03 Wereldgebedsdag
De viering begint om 15.00 uur. 

Vr/ 02-03 Kostje geKocht 
 op locatie
De horecakeuken in de Oranjekerk 
in de Pijp heet Van de Kook. Een 
professionele kok runt daar op vrijdag 
het eetcafé met hulp van mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Een driegangenmenu kost € 9,75. 
We stappen om 17.30 uur op tram 
24, bij het beginpunt VU. Uitstappen 
Ceintuurbaan en lopen dan in 
ongeveer acht minuten naar de kerk.

Ieder woensdag - 9.00 uur: Morgengebed in de Goede Herder
Iedere vrijdag - 16.30 - 18.00 uur: Kannen en Kruiken
Eerste vrijdag van de maand - 18.00 uur: Kostje geKocht. 
Kosten € 7,00. Opgave uiterlijk woensdag ervoor.
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Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk?
'Ik  ben van mening dat er verhoudings-
gewijs veel aandacht wordt besteed 
aan organisatorische zaken terwijl 
de aandacht voor geloofsvragen 
achterblijft. Aandacht voor geloofs-
beleving is voor mij essentieel. Verder 
denk ik dat de kerk duidelijker stelling 
zou kunnen nemen ten aanzien van 
het toenemende verschil tussen arm 
en rijk, de positie van verdrukten en 
minderheden. Ik mis een duidelijk 
statement over deze onderwerpen.'

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
'De zondagse eredienst. Zonder de 
zondagse vieringen zou ik veel meer 
moeite hebben met het geloof. Het 
horen van de verhalen, het zingen 
van de liederen en het meedoen in 
de gebeden helpen mij het geloof te 
beleven. Verder vind ik de ontmoeting 
met gemeenteleden erg belangrijk.'

Wat heb jij ontvangen?
'Van mijn ouders heb ik de blijdschap 
van het geloof ontvangen, iets 
waarvoor ik hen nog steeds dankbaar 
ben. Ik vond het en vind het nog 
steeds heel leuk om naar de kerk te 
gaan.
Door de kerkgang en het geloof ben 
ik vriendschappen aangegaan die al 
een hele tijd duren. Verder heb ik de 
warmte van de geloofsgemeenschap 
ervaren en de kracht gemerkt van het 
omzien naar elkaar. De gedachte dat 
je niet alleen bent maar samen ergens 
voor staat is voor mij troostrijk.'

Wat wil jij doorgeven?
'Het doorgeven van de Bijbelverhalen 
omdat de Bijbel de basis is van 
het geloof. De ouderen kennen die 
verhalen, maar hoeveel weet de jeugd 
nog? Ik vind het een uitdaging om 
daarvoor een vorm te vinden. Wat 
mij raakt in de Bijbel en het geloof 
wil ik graag doorgeven. Verder vind 

ik het fi jn om in gesprek te gaan over 
persoonlijke geloofsbeleving en ook te 
vernemen wat iemand anders daarover 
wil en kan delen.'

Heb je een lied/tekst/mens/
gebeurtenis die/dat jou inspireert?
'De zegenbede van Sytze de Vries die 
wij regelmatig met Anthem zingen, het 
koor waarvan ik deel uitmaak, vind ik 
heel inspirerend. 
‘God zal met je meegaan als licht in je 
ogen en lamp voor je voet, als hand op 
je hoofd en arm om je schouder, als 
baken bij ontij en verte die wenkt, als 
groet op je lippen en hoop in je hart, 
als stem die je uitdaagt en woord dat je 
voorgaat.’

Mijn kerk!
Lineke Wichmann

Elly Merckel-Timmer, 61 jaar, getrouwd met Wilm en moeder van drie 

volwassen kinderen. Het gezin Merckel kwam in 1991 in Amstelveen 

te wonen. Elly is van begin af aan actief in de Paaskerk. Eerst als 

leiding van de kinderkerk, daarna een tijdlang als jeugdouderling en 

sinds 1 januari 2018 als voorzitter van de kerkenraad. In het dagelijks 

leven werkt zij als orthoptist – deskundige op het gebied van de 

samenwerking tussen beide ogen – in het AMC.

Mijn kerk! In deze rubriek 
komen mensen aan het woord 
die vertellen wat ‘kerk’ voor hen 
betekent. We werken daarbij 
met een aantal vaste vragen. 



Agenda
Elke woensdag Kinderkoor (Kruiskerk)2 februari Sirkelslag Young (PJR)4 februari  Kerk op Schoot (Paaskerk)9,10,11 februari Theaterweekend (PJR)18 februari  Concert voor goed doel 

(Kruiskerk)
11 maart  Kerk op Schoot (Paaskerk)11 maart  Kliederkerk (Paaskerk)8 april  10 jaar Theaterweekend!

30

PJR

11 maart  Kerk op Schoot (Paaskerk)11 maart  Kliederkerk (Paaskerk)8 april  10 jaar Theaterweekend!

Contactgegevens

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, Tel. 06-37227676

www.pjramstelveen.nl

info@pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

Kerk op Schoot 
Kerk op Schoot-vieringen zijn korte vieringen van 
twintig minuten voor baby’s, peuters, kleuters én 
hun (groot)ouders. Het zijn vieringen waarin de 
kinderen een Bijbelverhaal met al hun zintuigen 
beleven. Er wordt gezongen en ook dominee Beer 
zal er zijn. Na afl oop eten we samen poffertjes. 
Aanmelden kan via: dorienkeus@gmail.com

THEATERWEEKEND
Dit jaar staat het Theaterweekend in het teken van David en Saul. 
In de maand januari zijn we alvast met het verhaal ‘aan de haal’ 
gegaan. Dominee Werner Pieterse nam ons de eerste avond mee in 
het verhaal, de verschillende karakters en de tijd waarin het verhaal 
zich afspeelt. De tweede avond hebben we fl ink gebrainstormd over 
de liedjes, het decor en de toneelscènes. Inmiddels zijn alle ideeën 
verzameld en gaan we er tijdens het weekend verder mee aan de 
slag. Hou je van toneel, muziek, decor, dans of techniek? Het kan 
allemaal! Ook als je liever niet op het toneel staat is het superleuk 
als je meedoet. Ben je niet bij deze avonden geweest, maar wil je 
toch meedoen? Stuur dan een berichtje naar Nienke, dan meldt zij 
je aan in de app voor het Theaterweekend.

Nodig je alvast je familie, vrienden, buren en klasgenoten uit? De 
Theaterdienst is op zondag 11 februari om 10.00 uur in de Paaskerk. 

10 JAAR THEATERWEEKEND!
Wist je dat het Theaterweekend dit jaar voor de 
tiende keer georganiseerd wordt? Tijd voor een 
feestje! Op 8 april organiseren we een reünie 

waarvoor iedereen die de afgelopen jaren heeft 
meegedaan is uitgenodigd! De reünie is van 
15.00 tot 17.00 uur in de Paaskerk. We hopen 

op een ontmoeting van oude bekenden, nieuwe 
gezichten, beelden van mooie momenten en 

bloopers én natuurlijk gezelligheid. Er komt nog 
een offi ciële uitnodiging, maar zet de datum 

alvast in je agenda! 
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AdventPakjesActie

ADVENTPAKJESACTIE
Zondag 17 december werd de jaarlijkse AdventPakjesActie 
georganiseerd. Ook dit jaar was er een gezamenlijke tienerdienst 
voor tieners vanuit de Kruiskerk én Paaskerk. Tijdens deze dienst 
hebben we het gehad over hoe het moet zijn om op straat te 
leven en welke mogelijkheden wij hebben om deze mensen te 
helpen. Daar kwamen verrassende dingen uit! Wat dacht je van 
een maaltijd koken in een Inloophuis, samen ‘gewone’ dingen 
doen zoals klussen of een dagje uit, collectes beschikbaar stellen, 
een boekenuitleen organiseren of een vlog maken over een dag 
uit het leven van een dakloze en zo de aandacht op hun behoeften 
vestigen. Daarna hebben we in groepjes het kerstverhaal in 
emoticons naar elkaar toe geappt. 

Na de dienst hebben we de massaal ingeleverde producten 
gesorteerd en verdeeld over de kersttasjes voor Inloophuis 
Makom en de dozen met goederen voor Stichting Stoelenproject. 
Beide instellingen waren blij verrast met de hoeveelheid 
verzorgingsproducten, kleding, eten en spelletjes die zij ontvingen. 
Ook de geldelijke donaties dragen er aan bij dat het Inloophuis 
Makom en Stichting Stoelenproject in staat blijven om hun 
belangrijke werk voort te zetten. Hun hartelijke dank! Iedereen die 
meegewerkt heeft: fantastisch gedaan, het was een mooie actie!

Op vrijdag 2 februari is er weer een super toffe editie van 
Sirkelslag Young! Weet jij al of je meedoet? Sirkelslag 
Young is een spannend spel voor jongeren van 12 t/m 16 
jaar vol actie en creativiteit. Je gaat met je eigen groep een 
battle aan tegen andere jeugdgroepen uit heel Nederland. 
Sirkelslag Young begint om 19.15 uur, de locatie hoor je via 
de app. Durven jullie de uitdaging aan?? Geef je dan nu op 
bij de leiding van de Tienerdienst of bij Nienke!

Sirkelslag Young



32

nieuws

Nieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke, preses 
van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland
‘Ik kijk uit naar gesprekken waarin de Bijbelse poëzie 
oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent.’

‘Waar komen we vandaan? 
 Waar gaan we naartoe?’

God staat aan het begin
‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn 
woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.’ Rond 
de jaarwisseling zal dit lied op veel plaatsen klinken. Het 
laatste couplet van een prachtig lied van de hand van Jan 
Wit. ‘God heeft het eerste woord.’ In het liedboek uit 1973 
was het gezang 1. In het huidige liedboek is het ingedeeld 
bij de liederen uit de kersttijd en staat er de aanduiding 
boven ‘Nieuwjaarslied’.
De regel ‘God staat aan het begin en Hij komt aan het 
einde’ vertolkt het diepe weten van veel gelovigen dat het 
leven door God omvangen is. Het is van God ontvangen, 
het is naar God onderweg, ten diepste is er niets anders 
dat er toe doet in het leven. In het lied wordt taal gegeven 
aan een breed gedeeld besef dat wij deel van Gods 
schepping zijn.
Vreemd genoeg ontstaat er vaak heel wat discussie als 
mensen in gesprek gaan over wat die poëzie nu exact 
betekent. En al gauw vallen dan de woorden ‘schepping’ en 
‘evolutie’.

Oeroude vragen
Onlangs kreeg ik van mijn kinderen het nieuwste boek 
van Dan Brown; Oorsprong. ‘Mam, dit is misschien niet 
helemaal jouw stijl, maar het is lekker dik en spannend 
en het gaat ook over theologie.’ En zo dompelde ik mezelf 

direct na Kerst even onder in dit knap geconstrueerde en 
spannende boek. Het is bewonderenswaardig en amusant 
hoe Dan Brown de oeroude vragen ‘Waar komen we 
vandaan? Waar gaan we naartoe?’ weet te behandelen in 
een verhaal dat leest als een puzzel, dat je adrenalinepeil 
af en toe doet stijgen en dat zich afspeelt in het alledaagse 
leven met smartphones, Uber taxi’s, bouwwerken van 
Gaudí, reacties op de huidige paus.
‘Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?’ Tijdens 
het lezen van het boek van Dan Brown moet ik één punt 
van ergernis wel regelmatig onderdrukken. Het starre frame 
van geloof versus wetenschap lijkt torenhoog aanwezig. 
Verschillende beelden over kerk en geestelijk leiders 
wisselen elkaar af, maar de neiging van geestelijk leiders 
om zich te verzetten tegen vooruitgang in de wetenschap is 
regelmatig onderwerp van gesprek.

Wetenschap en geloof
Het raakt voor mij aan een oude pijn. Zo vaak kom ik tegen 
dat geloof afgedaan wordt als irrationeel. Voor mijzelf is 
het glashelder. De vraag naar schepping of evolutie is 
geen echte vraag. Schepping en evolutie spreken over 
verschillende domeinen. Als ik uitspreek dat God aan de 
basis van mijn bestaan staat, dan heeft die uitspraak te 
maken met wie ik ten diepste ben, waartoe ik mij geroepen 
voel, op Wie ik kan bouwen.
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Inmiddels zien wij terug op een jaar dat 
er christelijke meditatie wordt beoefend 
in de Kruiskerk. De zeer gemêleerde 
groep is gegroeid tot 25 deelnemers. 
Iedere woensdagmorgen om 10.00 uur 
komen we bij elkaar. De bijeenkomst 
wordt ingeleid met een mooie tekst over 
meditatie. Vervolgens mediteren wij 20-25 
minuten. Daarna is er gelegenheid om 
ervaringen, vragen en observaties met 
elkaar uit te wisselen. 

Hoewel de meditatiemethode heel 
eenvoudig is, blijkt de beoefening niet 
altijd even gemakkelijk. Desondanks 
wordt regelmatig verwondering geuit 
over wat het samen mediteren tot gevolg 
heeft. Delen wordt dan vermenigvuldigen, 
dat is stimulerend en bemoedigend om 
door te gaan op de ingeslagen weg. 

De volgende cyclus van zeven 
bijeenkomsten start op 7 maart. 
Informatie: Nico Sjerps, 06 21254699.

Christelijke 
meditatie

Het Nederlands 
Bijbelgenootschap lanceerde 
begin januari de gratis app Mijn 
Bijbel. ‘Vanaf nu kan iedereen 
gratis én offl ine in de NBV en 
BGT lezen’, aldus Rieuwerd 
Buitenwerf.

Met Mijn Bijbel kun je zes 
vertalingen (de Nieuwe 
Bijbelvertaling, de Bijbel in 
Gewone Taal, de Groot Nieuws 
Bijbel, de NBG-vertaling 1951, 
de Statenvertaling en de 
Fryske Bibel) lezen, die je kunt 
downloaden.
Lettergrootte en lettertype zijn 
aanpasbaar aan je eigen wensen. 
Op het startscherm van de app 
staat de Bijbeltekst van de dag. 
De app is beschikbaar voor 
Android en iOS en te downloaden 
in de Google Play Store en de 
App Store.

Nieuwe app: Mijn Bijbel

Het boek van Dan Brown blijft uiteindelijk gelukkig niet 
in de tweespalt hangen. Er is wel degelijk een heilzame 
verbinding tussen wetenschap en geloof mogelijk. Al blijft 
het frame dat het overgrote deel van de gelovigen niet met 
wetenschap overweg kan in dit boek overeind.

Oorsprong en doel en zin
Op de drempel van 2018 zal ook ik het lied van Jan Wit 
weer graag zingen. ‘God staat aan het begin en Hij komt 
aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en 

doel en zin.’ Als ik het zing, vertolkt het hoe ik mij geroepen 
en gedragen weet door God. Als ik klaar ben met zingen, 
weet ik hoezeer het ook nodig is om het gesprek over de 
betekenis van die woorden voort te zetten. De Protestantse 
Kerk in Nederland is voor mij de plaats waar het theologische 
en gelovige gesprek met inbreng van een veelheid van 
perspectieven gevoerd wordt. Ik kijk uit naar een vurige 
voortzetting van de gesprekken in 2018, waarin de Bijbelse 
poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent.
Ik wens u een inspirerend 2018 toe.
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'Geraakt door de Bijbel' 
Bep Boekestijn

De bedoeling was om Bijbelteksten 
uit te wisselen die iemand in zijn/haar 
leven als inspirerend of bemoedigend 
heeft ervaren. Lievelingsteksten, zou 
je kunnen zeggen. Het ging bij deze 
opzet niet zozeer om Bijbelstudie als wel 
om Bijbelbeleving. Even niet bezig zijn 
met wat er allemaal zo moeilijk is in die 
Bijbel, hoe nuttig dat ook kan zijn. Zoals 
gepland kwam de groep vier morgens 
om de twee weken bij elkaar. Met ds. 
Sieb Lanser (nadere uitleg) en mijzelf 
(gespreksleider) erbij waren we met 
z’n tienen. Een mooi aantal om in een 

huiskamer in de kring te 
zitten.

Op de eerste bijeen-
komst vulden de 
deelnemers bij een 
kennismakingsrondje 
de zin aan: ‘de Bijbel 
is voor mij …’ Uit de 
antwoorden bleek hoe 
in een lang leven de 
Bijbel je gids kan zijn, 
maar ook hoe je kijk 

op de Bijbel kan veranderen. Voor de één 
is die Bijbel een metgezel, een houvast, 
voor de ander een moeilijk te begrijpen 
boek. Een leuk moment was toen we 
een poging deden om, net als vroeger 
op de Lagere School, alle Bijbelboeken 
op te dreunen. Hulde voor de 90-jarige in 
ons midden die dat nog feilloos deed! 
Het rondje inventarisatie van teksten die 
ons inspireerden, leverde een verras-
send aantal gevarieerde Bijbelgedeelten 
op uit Deuteronomium, Ruth, Psalmen, 
Spreuken, Daniël, Jesaja, Matteüs, 
Lucas, Johannes en Romeinen. 
En zo kwam er van keer tot keer een 
programma tot stand waarbij twee à 
drie mensen de door henzelf gekozen 
teksten voorlazen en toelichtten. Vaak 
met een heel persoonlijk verhaal erbij. 
De anderen reageerden daar dan op en 
zo ontstond een levendige gedachten-
wisseling. Ds. Lanser gaf bij tijd en wijle 
nadere uitleg over de context of achter-
grond van een tekst of Bijbelboek. Dat 
werkte verhelderend. Soms maakten we 
gebruik van ‘de Bijbel in gewone taal’ 
door die naast de andere vertaling te 

zetten. Iedereen had een bijbel bij zich 
maar dankzij Henk kregen we ter plekke 
de teksten ook gekopieerd, zodat je kon 
aanstrepen.

De laatste keer deden we het een beetje 
anders. Omdat het boek Ruth door meer 
mensen was gekozen en te lang om 
voor te lezen, vroegen we iedereen Ruth 
thuis te lezen. Aan vier deelnemers was 
gevraagd om zich in te leven in de per-
sonen Naomi, Ruth, Orpa en Boaz. Daar 
vertelden ze over of beeldden het uit. Zo 
kwam het verhaal heel dichtbij en merk-
ten we, zoals ook al bij eerdere teksten, 
hoe actueel de Bijbel nog altijd is. De 
laatste persoon die een tekst toelichtte, 
had gekozen voor Deuteronomium 24 
over ‘de vreemdeling in ons midden’. Dat 
sloot mooi aan bij het verhaal van Ruth.

En toen was er nog tijd voor een korte 
terugblik. Er valt natuurlijk veel meer over 
te zeggen, ook een paar verbeterpuntjes. 
Ik vat de evaluatie maar samen met: 
verrassend, verrijkend en als experiment 
geslaagd. Fijn, dat iedereen zo actief 
betrokken mee deed en we even via an-
dermans ogen naar de Bijbel keken. ‘Zo 
leer je elkaar beter kennen’ zei iemand. 
Gaat u vooral ook eens kijken bij  
www.debijbel.nl. Met dank aan Henk 
voor het tijdens de bijeenkomsten snel 
opzoeken van Bijbelteksten. En aan Hans 
voor het koffieschenken!

In 2017 was Psalm 23 de meest gezochte Bijbeltekst, zo las ik op 

www.debijbel.nl van het Nederlands Bijbelgenootschap. Enigszins tot 

mijn verbazing werd deze tekst door geen van de acht deelnemers aan 

de kring ‘Geraakt door de Bijbel’ genoemd. Deze kortlopende kring uit het 

programmaboekje van de Kruiskerk 2017-2018 vond plaats in de herfst.

Kring
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agenda www.pga-b.nl

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk

Activiteiten zijn aangeduid met de kleur van de kerk waarin ze plaatsvinden. 
Jeugdactiviteiten zijn roze aangeduid, daarvan wisselt de locatie. 

Overig

 Vr/ 02-02  Grote wintermaaltijd
Eten en zingen met de Straatklinkers uit de 
binnenstad. Kosten: € 10. Vanaf: 16.30 uur. 

 Vr/ 02-02  Sirkelslag Young
We beginnen om 19.15 uur. Aanmelden bij de 
Tienerdienstleiding of Nienke.

 Zo/ 04-02  Kerk op Schoot
Korte viering voor kleine kinderen en hun 
(groot)ouders in de Paaskerk. Aanmelden: 
dorienkeus@gmail.com.

 Di/ 06-02  Open huis
Jan Simons, bioloog, neemt ons mee naar 
de wondere wereld van algen en wieren. 
Tijd: 9.30 - 11.30 uur.

 Wo/ 07-02  Gemeenteavond
Over het advies van de taakgroep. Zie ook 
pagina 10. Tijd: 20.00 uur in de Paaskerk.

 Vr/ 09 - Zo 11-02   Theaterweekend
Zie PJR pagina’s. 

 Zo/ 11-02  Theaterdienst 
Tijd: 10.00 uur.

 Zo/ 11-02  Koffi econcert
Twee basklarinettisten en een organist spelen 
muziek van Bach, Franck en van hedendaagse 
componisten. Tijd: 12.00 - 13.00 uur.

 Zo/ 11-02  Muzikale vesper
Het Biber Ensemble uit Leiden, o.l.v. Theo 
Goedhart speelt motetten van Johann 
Hermann Schein en het Magnifi cat van Jan 
Pieterszoon Sweelinck. Aanvang: 17.00 uur, 
kerk open: 16.30 uur. Om 16.40 uur is er een 
korte toelichting op de muziek. 

 Ma/ 12-02  Film: Still Alice
Drama met Julianne Moore als gerenom-
meerd hoogleraar die de grip op haar leven 
langzaam kwijtraakt nadat de ziekte van 
Alzheimer bij haar wordt geconstateerd. 
Tijd: 14.00 uur in De Goede Herder.

 Wo/ 14-02  Historisch Amstelveen
Bezoek aan de Vereniging Historisch 
Amstelveen. Zie pagina 23.

 Wo/ 14-02  Aswoensdagviering 
Om 19.00 uur in De Goede Herder.

 Wo/ 14-02  Viering Aswoensdag 
Aanvang: 19.30 uur. In de Urbanuskerk, 
Noorddammerlaan 126, Amstelveen.

 Zo/ 18-02  Concert voor goed doel 
Benefi etconcert voor Musicians without bor-
ders. Kinderen en tieners geven het concert. 
Bespeel jij een instrument en wil je mee-
doen? Meld je vóór 10 februari aan: Mirjam 
Buitenwerf, 06-20339808, buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl. Tijd: 16.00 uur in de 
Kruiskerk.

 Di/ 20-02  Vesper
We zingen enkele liederen, lezen uit de 
Schrift en naast de gebeden is er ruimte voor 
eigen gebed. Aanvang: 19.30 uur, duur ± 30 
minuten.

 Di/ 20-02  Bezinningsavond 
 over veertigdagentijd
In gesprek over de betekenis van de veertig-
dagentijd. Wat kun je zelf doen om betekenis 
te geven aan deze periode van versobering en 
bezinning? Met ds. Marianne Bogaard. Tijd: 
20.15 uur.

 Do/ 22-2  Over engelen
Engelen zijn oeroud. Ds. Geertien Morsink 
vertelt over hun geschiedenis die reikt tot vóór 
het ontstaan van de Bijbel. Tijd: 15.00 uur.

 Zo/ 25-02  Kruiskerk Concert
De Matthäus Passion uitgevoerd door Het 
Bach Ensemble Amsterdam met solisten o.l.v. 
Paulien Kostense. 
Toegang: € 22,50, jongeren en studenten: 
€ 21,00 inclusief koffi e/thee in de pauze. 
Aanvang: 15.00 uur, kerk open: 14.15 uur. 
Kaarten: boekhandel Venstra, na de ochtend-
dienst en voor aanvang van de passie bij de 
kerk. Online: klassiekemuziek.nl of via de 
website van de kerk. Per e-mail: concert@
kruiskerk-amstelveen.nl.

 Di/ 27-02  Weerwoord
Samen zoeken we, met de Bijbel, een weer-
woord dat ons verder kan helpen in lastige 
discussies over de Bijbel. 
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Opgave voor 17-02 bij 
Ria Keijzer (gespreksleider) of ds. Sieb Lanser 
(inleiding en theologische verheldering). 

 Di/ 27-02  Vesper
Tijd: 19.30 uur, duur ± 30 minuten. In de 
Urbanuskerk.

 Di/ 27-02  Bezinning op 
 de kruisweg 
Een avond met poëzie, overdenkingen 
en gesprek rond de aquarellen van de 
Kruiswegstaties. Met ds. Werner Pieterse. 
Tijd: 20.15 uur.

 Vr/ 02-03  Wereldgebedsdag
De viering begint om 15.00 uur.
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Naast Maelwaels prachtige Pieta
zie ik Chisom, Mohamed, Ali, Vanessa
mensen die 'juridisch niet bestaan'
staatloos.

Had deze Ali 
deze koffer bij zich toen hij 
god weet hoe de zee overstak?
Nu is het noodgedwongen 
zijn dierbaarste bezit.
Ergens tussen het papier 
het document dat je leven redt.

Dit zijn de dagen van Quirinius 
en zijn volkstelling
de vlucht naar Egypte 
en Maelwaels Pieta.

Werner Pieterse

Ali's documenten - uit de serie 'staatloos' 
van Anoek Steketee (2017)


