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Eer willen zij betonen
aan hun overleden Heer.

Zo vroeg als kan reizen zij,
maar eenmaal aangekomen: 

geen lichaam of as, wel stof
tot nadenken; rust voorbij.

Wat zij niet zien geeft groter
schok dan de vertrouwde dood,

die minder angstaanjagend 
is, die eerder wordt geloofd. 

Zij vluchten bij het graf vandaan,
weg van zijn levensteken. 

Herkennen zij zijn woorden
niet, of dringt niet tot hen door

hoe Wees niet bang ook zeggen
wil dat hij van zich doet spreken? 

Fiet van Beek

Niet hier
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Inhoud
Er zijn gemeenteleden die het aantal halleluja’s 
tellen in een paasviering. Opgetogen jubelen 
we het vaak uit op het belangrijkste feest van 
de christelijke kerk. Ontzetting was echter de 
eerste reactie van vrouwen bij het lege graf. 
Het Marcusevangelie eindigde oorspronkelijk 
zelfs met ‘ze waren bevangen door angst en 
schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze 
tegen niemand iets zeiden.’ Ontzetting is dus 
nog niet zo’n gek thema voor dit paasnummer. 
Bij de evangelist Matteüs zijn de vrouwen, na de 
woorden van een engel, ‘ontzet en opgetogen’. 
In haar hoofdartikel brengt Ria Keijzer beide 
elementen bij elkaar: ‘De ontzetting krijgt een 
vriend: de opgetogenheid.’ Ontzetting draagt ook 
bevrijding in zich. Goede Vrijdag was in afgelopen 
eeuwen nogal eens een kwade dag voor joden: 
‘christenen’ gebruikten soms geweld tegen de 
joden die immers ‘Christus hadden vermoord’; 
in de Goede Vrijdaggebeden werd vroeger 
gebeden voor de ‘trouweloze joden’. Gelukkig is 
er veel ten goede veranderd, maar Ruben Vis is 
ontzet dat jodenzending nog niet uit Nederland is 
verdwenen. Op prikkelende wijze koppelt Gerrit 
Oud in zijn column de ekstasis – het Griekse 
woord voor ‘ontzetting’ in Marcus 16 – aan XTC 
en de danceculuur met het raver’s manifesto. 
Schending van mensenrechten brengt ook 
ontzetting teweeg. Tegen dat onrecht kun je 
opstaan; lees het interview met de drie vrouwen 
– het lijkt wel paasmorgen! – achter de ‘Actie 
Vrijheidsbrief’. Tevens is er een interview met 
rapper Gert-Jan Mulder / Brainpower, die de rol 
van Petrus speelt in The Passion. Genoeg inhoud 
om opstandig en opgewekt van te worden. 
Als redactie wensen we u toe dat u ontzet en 
opgetogen het feest van Pasen kunt vieren. 
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Eindredacteur:
Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, 
Janet Parlevliet, Nel Velthorst 
en Anita Winter
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
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1181 RB Amstelveen

Abonnementen
Financieel bijdragende 
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kerkelijkbureau@pga-b.nl
Geopend di, wo, do 
van 9.00 tot 12.30 uur.

Kerkelijke bijdragen
rek.nr. NL53 ABNA 0549 316
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nummer: Dick Aanen, Marijke 
Bossenbroek, Ineke van 
Gelderen, Annelies van 
Groenewoud, Nienke van 
der Heiden, Ria Keijzer, Melis 
Melissen, Ineke Norel, Gerrit 
Oud, Werner Pieterse, Janny 
Schuijt, Wilfred Scholten, Jakob 
Stolk, Yvonne van der Veeken, 
Ruben Vis, wijkredacties. 

Vormgeving en Druk 
Reprovinci.nl Schoonhoven
Vellendrukkerij BDU Barneveld

04 – Als een vogel
inleveren kopij: 16 april
op de mat: 8 mei

05 – De groene kerk
inleveren kopij: 28 mei
op de mat: 19 juni
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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

Do/ 29-03 
Witte Donderdag

1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpver-
lening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Kruiskerk
19.30 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen   
Paaskerk
19.30 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pelgrimskerk
(ma 26-03) 19.30 uur: oecumenische 
versperviering
19.30 uur: ds. H.U. de Vries 

Vr/ 30-03 
Goede Vrijdag 
(Geen collectes)

Kruiskerk
20.00 uur: passiemuziekuur  
Paaskerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
19.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
19.30 uur: cantatedienst, liturg: ds. H.U. 
de Vries  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
14.00 uur: pastor J. Engelen 

Za/ 31-03
Stille Zaterdag 
(Geen collectes)

Kruiskerk
21.00 uur: ds. S.H. Lanser  
Paaskerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard, 
muzikale paaswakeviering  
Pelgrimskerk
21.00 uur: drs. P.J. Versteeg, 
Taizéviering

Zo/ 01-04 
Pasen
 
1e collecte: Diaconie, stichting 
De Regenboog
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- 
en jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse, 
met de cantorij  
Paaskerk
09.30 uur: ds. G.J. de Bruin
11.00 uur: ds. W.T. Pieterse, 
gezinsdienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.A.J. de Pater, Noordwijk
(ma 02-04) 09.30 uur ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
met de cantorij  

De Buitenhof
(za 31.03) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Data inleveren 
en verschijnen 
Present

04 – Als een vogel
inleveren kopij: 16 april
op de mat: 8 mei

05 – De groene kerk
inleveren kopij: 28 mei
op de mat: 19 juni
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Zo/ 08-04

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: 
wijkdoel. In Kruiskerk: Edukans
2e collecte: Kerk, eredienst & 
Pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.H. Vlijm, 
Nieuwer ter Aa
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
(za 07.04) 10.30 uur: 
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

Zo/ 15-04

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, 
dienst van Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 14.04) 10.30 uur: ds. R. 
van Osnabrugge
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-
van Hoek
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens

Zo/ 22-04

1e collecte: Diaconie, het 
Wereldhuis
2e collecte: Kerk, eredienst 
& kerkmuziek wereldwijd

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  
17.00 uur: muzikale 
vesperviering, liturg: 
ds. S.H. Lanser  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, 
Ridderkerk
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen

De Buitenhof
(za 21.04) 10.30 uur: 
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
 

Zo/ 29-04

1e collecte: Diaconie, sociaal 
steunpunt Amstelveen
2e collecte: Kerk, communi-
catie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. 
J.J.A.Doolaard, Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M.Bogaard  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C. van 
Sliedregt, Nunspeet
18.30 uur: ds. W.G.Hulsman, 
Genemuiden
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries  

De Buitenhof
(za 28.04) 10.30 uur: ds. 
H.C.M.Bouma
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

Zo/ 06-05

1e collecte: Diaconie, stg 
Edukans (in Kruiskerk: wijkdoel)
2e collecte: Kerk, landelijk 
missionair werk & kerkgroei

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H.Lanser en 
rabbijn A.Soetendorp
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M.Bogaard
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.J.Krijgsman, 
Benthuizen
18.30 uur: ds. E. de Mots, 
Rijssen
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs R.J.Prent

De Buitenhof
(za 05.05) 10.30 uur: 
RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U.Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B.Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E.M.Plantier
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor 
W.Berendsen
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Bevrijdende ontzetting
Ria Keijzer-Meeuwse

Bijbelverhalen
In het boek Job beziet Job zijn eigen lot 
met ontzetting. Teleurgesteld in God en 
in zijn vrienden, die – ook ontzet – geen 
raad weten met de situatie. Job hunkert 
naar het einde van zijn lijden, naar 
bevrijdende ‘ontzetting’.
Het volk Israël wordt bevrijd uit slavernij 

en ballingschap. In o.a. 
de Psalmen vinden 
we het brede scala 
aan emoties terug, 
horend bij bevrijdings-
processen en bij 
het levensgevoel 
van toen. Vol geloof 
in God. Met het 
belang van wetten, 
goede leiders, 
geloofwaardige 
voornemens en 
keuzes. Met 

verlangen dat de macht van de liefde en 
het recht zegevieren. Ooit, nu en later. 
Jezus krijgt van zijn leerlingen een 
vraag over redding. ‘Het is moeilijker’, 
zegt Jezus, ‘om het Koninkrijk van God 
binnen te gaan dan door het oog van 
de naald te kruipen’. Een antwoord 
dat ontmoedigt en teleurstelt. Ze zijn 
ontzet; volgeling zijn zal veel van hen 
vragen.
In de spaarzame kennis over Jezus’ 
jeugd komen we het verhaal tegen van 
de twaalfjarige Jezus in de tempel. Zijn 
ouders zoeken Jezus en vinden Hem bij 
het Woord. Ze moesten Hem kennelijk 
zoeken om Hem te vinden. Kind van 
mensen, maar ook ‘Kind van de Vader’. 
Die spagaat zou blijven. 
Situaties die emotioneel ontzetting 
geven krijgen door de contrasten en de 
dubbele bodem een ander perspectief: 
een mens kan ontzet zijn, maar 
ontzetting draagt ook bevrijding in zich. 
Zou het zoiets zijn als ‘crisis is kans’? 

Pasen
In het paasverhaal is Maria van 
Magdalena ontzet. Ze was ziek 
geweest, had ‘spoken in haar hoofd’ 
en werd daarvan genezen door Jezus. 
Nu – na die vreselijk dagen en nachten 
waarin Jezus werd aangeklaagd, gedood 
en begraven – is ze in de graftuin en 
ontdekt daar het lege graf. Haar laatste 
houvast - de plek waar Hij nog te vinden 

zou zijn - is haar ontnomen, zo lijkt het. 
En dan ben je… ontzet. 
‘Radeloze liefde’ noemt Nico ter Linden 
het. Samen met o.a. Simon Petrus is ze 
even later nogmaals bij het graf waar 
ze wordt aangesproken door engelen 
en daarna door Jezus zelf. Ze hoort 
opnieuw haar naam en weet: Hij is 
opgestaan. En ook zij staat op. 

Opgetogenheid
Het open graf is niet wat het lijkt en 
het beeld kantelt. De ontzetting krijgt 
een vriend: de opgetogenheid. Het 
doodsbeeld is niet langer teken van 
verlies van wat voorbij is gegaan, 
het keert naar nieuwe kansen in de 
toekomst. En zij, Maria Magdalena, doet 
ertoe. De boodschap van wat we hier 
zien is goud voor de wereld. Het raakt 
voor mij de kern van geloven: houd bij 
wat je meemaakt vast aan de hoop dat 
wat je ziet niet het einde is. Houd vast 
aan de veranderbaarheid van je eigen 
situatie. Weet je gekend. Geloof dat de 
dood in al haar vormen - die ontzettend 
kan ontzetten - het niet zal winnen van 
het kwaad. Zoek met die ogen en met 
vertrouwen naar het goede. Je leven zal 
erdoor verrijken. Leven wint. 

Beeldtaal
Pasen biedt mij de beeldtaal die leert dat 
Jezus een ongekend moedige weg is 
gegaan als geroepene met een missie. 

Als gemene deler is ‘ontzetting’ te 

vertalen als ‘verward door hevige 

emoties’, met als synoniemen: 

aangeslagen, beduusd, door schrik 

bevangen, verbijsterd, onthutst, 

ontredderd, perplex, stomverbaasd, van 

streek, verrast, ... Je zal maar ontzet 

zijn, denk je dan. Maar soms is de 

redding nabij... De Bijbel vertelt het. 
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Hoe we persoonlijk het lijdens- en 
paasverhaal lezen als waarheid mag wat 
mij betreft open blijven. Belangrijker dan 
de waarheid over de fysieke opstanding 
vind ik hoe het doorwerkt. Soms zijn we 
ontzet over de wereld, de kerk, anderen, 
onszelf. Bezinning op wat er gebeurt 
is dan nodig, evenals zelfonderzoek. 
Wie zich hiervoor afsluit of wie zijn 
geraaktheid verliest, wordt gewetenloos 
of narcistisch in het geloof, staat met de 
rug naar Jezus. Niet zijn dood, maar zijn 
leven is dan voor mij maatgevend voor 
hoe we omgaan met God, elkaar en 
onze leefwereld. 

Pasen als lied
‘Opwekking maakt opgewekt, 
opstanding maakt opstandig’, schreef 
iemand ooit. Misschien is dat wel het 
antwoord op een al te gemakkelijk 

omgaan met het ‘Jezus stierf voor onze 
zonden’. Als dit een eindpunt is, dan 
wordt deze zin een pilletje tegen de 
ontzetting en de verantwoordelijkheid 
die Pasen ook in zich bergt. Ik houd 
van het lied ‘De steppe zal bloeien’. 
De beelden en de melodie verbinden 
het visioen met het gevoel ‘werk er 
aan’ en het zal goed komen. Voor mij 
is dat Pasen in volle glorie. Het verhaal 
raakt, ontzet, maakt opgetogen, zet in 
beweging en loont zich. Zowel op de 
weg als bij de voltooiing ervan zingen 
we: ‘En wij zullen lachen en juichen’. 

In 2006 is het lied ‘De steppe zal 
bloeien’ van dichter Huub Oosterhuis 

en componist Antoine Oomen 
uitgeroepen tot het mooiste religieuze 

lied. De tekst van het lied is gebaseerd 
op Jesaja 35:1-10.

De steppe zal bloeien 

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht, 
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 

De ballingen keren, 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde,
één voor één en voorgoed, 
die keren in stoeten.
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen-
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven.
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Heftig, intens
interview

Petrus
De keuze voor een hiphopartiest 
is een unicum. Brainpower mag 

zijn eigen teksten 
schrijven: ‘Dat 
was voor mij een 
voorwaarde om mee 
te doen.’ Hoewel The 
Passion niet op zijn 
bucket-list stond, 
hoefde hij niet lang 
na te denken over 
de vraag of hij de 
rol van Petrus wilde. 
Dat voelt voor hem 
als een hele eer: 
‘Petrus past bij mij. 

In principe is hij een loyaal figuur, dat 
herken ik wel bij mezelf. Maar dat hij 
Jezus ontkent als zijn beste vriend 
... als het puntje bij het paaltje komt! 
Ja, dat zal ik echt moeten acteren. 
Zoiets ligt niet dicht bij mij, zo’n move 
van ontkenning. Dat zal voor mij dé 
uitdaging worden.’

Westerkerk
Voor Gert-Jan is het verhaal van Pasen 
vertrouwd. Zijn vader en zijn opa zijn 
predikant in de protestantse kerk 
en de Bijbel is hem met de paplepel 
ingegoten. Op de vraag wat het geloof 
nu nog voor hem betekent, antwoordt 
hij terughoudend. Zoekend naar de 
juiste woorden: ‘Ik denk dat het vooral 
gaat om hoe je met anderen èn met 
jezelf omgaat. Jezus veroordeelde 
niemand. Dat is voor mij de essentie 
van het geloof – los van elke vorm van 
religie, instituut of dogma. Als we dat 
wat meer opvolgen, zou dat iedereen 
ten goede komen.’
Geloof wil Brainpower graag privé 
houden. ‘In deze tijd is bijna niets 
meer heilig en alles wordt meteen met 
de hele wereld gedeeld, dat bevalt me 
niet. Ik hou van het geloof, maar het is 
mijn eigen zaak hoe ik dat praktiseer.’
Opmerkelijk is dat deze bekende 
rapper soms een kerk als locatie 
kiest voor zijn videoclips, zoals de 

Westerkerk aan de Prinsengracht. ‘Ik 
vind het een prachtig gebouw op een 
bijzondere plaats. Ik kwam er vroeger 
al graag met mijn ouders en familie. 
Die plek voelt ook wel een beetje als 
een thuis, als een deel van mij. Ik draag 
de Westerkerk een warm hart toe.’
Dat kun je zien in de clip Time to 
fly waarin hij in prachtige zwart-wit 
beelden al rappend door de kerk 
dwaalt. ‘Met die song wil ik de 
mensen meegeven dat ze allemaal 
iets van greatness, grootsheid, in 
zich hebben.’ In de clip Troubled 
soul ‘zingt’ hij vanaf de toren van de 
Wester. ‘In dat nummer gaat het 
over liefde, eenzaamheid, loslaten 
en jezelf en anderen vergeven. Die 
locatie past visueel ook heel goed 
bij de inhoud. Het uitzicht over 
Amsterdam is prachtig en je hebt 
een breed perspectief. Net zoals 
je je na vergeving lichter voelt en 
vol perspectief om je heen naar de 
toekomst kunt kijken.’

Roeping
Brainpower noemde in een radio-
interview rapmuziek ’heel spiritueel’. 
‘Hiphop signaleert wat er leeft onder 
jongeren. Iedereen is op zoek naar 
bevestiging, maar hiphopmuziek wijst 
niemand af. Dat lijkt mij een heel 
Bijbels thema.’

Rapper Gert-Jan Mulder (43), beter 

bekend als Brainpower, speelt dit jaar 

in The Passion de rol van Petrus, de 

beste ‘mattie’ van Jezus die hem ver-

loochende. Het spektakelstuk van EO 

en KRO en Protestantse Kerk wordt 

donderdag 29 maart live uitgezonden 

vanaf het Arenaplein in Amsterdam 

Zuidoost. ‘Ik woon al de helft van mijn 

leven in Amsterdam en vind het een 

prachtige locatie – de Bijlmer zit mij als 

Amsterdammer in mijn hart.’

Wilfred Scholten, communicatieadviseur PKA, voormalig verslaggever KRO-NCRV, journalist, debatleider, auteur

foto Jorgen Caris
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Aan die vroegere uitspraak voegt 
hij toe: ‘Muziek is een hogere vorm 
van communicatie, muziek is een 
instrument om anderen te inspireren. 
Natuurlijk is het entertainment, maar 
het betekent meer dan dat, het is een 
roeping. Dat klinkt misschien als een 
interessante oneliner, maar voor mij is 
het een spirituele reis. Mooi, maar ook 
heftig en intens, als iets diepgaands. 
Ik hou niet van afwijzen. Geen enkel 
mens wil afgewezen worden. We zijn 
allemaal anders, maar ook weer niet. 
Iedereen wil de liefde van acceptatie 
voelen.’
Het thema van The Passion ‘Ik zie jou’ 
sluit daar naadloos bij aan. Respect, 
liefde en vriendschap spelen een 
belangrijke rol in zijn teksten. ‘Ik ben 
diep geraakt door mensen met een 
diepere purpose zoals Bob Marley, 
die voor zijn songs Bijbelteksten 
als inspiratiebron gebruikte. Ik hou 
absoluut van humor en woordkunst, 
maar de positieve boodschap in mijn 
werk was er altijd al en die wordt de 
jaren alleen maar sterker.’

Vertrouwen
De rol van Petrus past hem dan 
ook goed. In zijn teksten voor The 
Passion kan hij veel van zichzelf kwijt. 
‘Ik schrijf vanuit Petrus, aangevuld 
met elementen van mijn Brainpower 
repertoire. Mijn thema’s zijn: 
eerlijkheid en onvoorwaardelijke liefde, 
vertrouwen en eenheid, maar ook 
wantrouwen en verdeeldheid. In de 
rol van Petrus en in mijn teksten kan 
ik mijn eigen overtuiging verwerken. 
Als artiest kun je nu eenmaal jouw 
waarheid in liedjes neerleggen.’

Dat domineeszoon Brainpower nu in 
een klap voor een miljoenenpubliek 
de boodschap van Pasen in een 
moderne vorm kan vertellen, vindt hij 
heel bijzonder. Wat het paasverhaal 
van sterven en opstanding voor hem 
betekent? Zijn antwoord komt als 
een raptekst: ‘Nieuw leven, nieuw 
perspectief, nieuwe kansen. Geloof als 
in het Engelse woord faith, wat ook 
vertrouwen betekent. Dat is voor mij 
de essentie.’

www.thepassion.nl

foto: 
Jacqueline de Haas
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Nieuw leven voor de AK 
Melis Melissen

uit de algemene kerkenraad

Er is heel wat gebeurd in dat 
afgelopen jaar. Meest memorabel 
was de instelling van een taakgroep 
die advies moest uitbrengen over 
de toekomstige structuur van onze 
gemeente. Die bracht in januari dat 
advies uit, de gemeente werd in 
februari gehoord, en op 27 februari 
nam de AK, gehoord hebbende wat 
de gemeente gezegd had, het advies 
in grote lijnen over. We bespraken ook 
wat de volgende stappen zijn. 

Zo is uitwerking 
nodig van de vraag 
wat voor AK in 
de voorgestelde 
structuur past, hoe 
de samenwerking 
tussen de wijken 
daar het best in 
gewaarborgd is 
en hoe die werkt. 
We zijn van plan 
hierover met de 
wijkmoderamina in 
overleg te gaan.

De mening van de wijkkerkenraden 
is ook gevraagd over de volgende 
punten:
- handhaving van de structuur, maar 

met geleidelijke aanpassingen
- budgettering per wijk
- gezamenlijk aanbod van vorming en 

toerusting 
- bredere inzet van de competenties 

van de wijkpredikanten en vaker 
voorgaan in andere wijken dan de 
eigen wijkgemeente

Aan het CvK is de vraag gesteld of dat 
College een of meer modellen kan 
ontwikkelen voor de budgettering van 
centrale en bovenwijkse taken, liefst 
ontleend aan gemeenten die al met 
een dergelijk model werken. 
Verder wordt er met verschillende 
mensen in onze kerkgemeenschap 
gesproken over andere onderdelen 
van het advies. Op de vergadering van 
februari gebeurde dat op het gebied 
van kerkvernieuwing op stedelijke 
schaal. Volgens het advies is dat een 
aandachtsveld van de AK, met als 
voorbeeld het pioniersplan van de 
Kruiskerk. De AK had hierover een 
levendige discussie met enkele leden 
van het pioniersteam en de begeleider 
vanuit de landelijke PKN. De AK nam 
met grote waardering kennis van het 
plan en besloot aan de inbedding 
voorlopig niets te veranderen. 

In de herfst is de AK gestart 
met een nieuw soort punt op de 
agenda: het geloofsgesprek. Wij 
besteden ongeveer 20-30 minuten 
van onze vergadering aan een 
bepaalde geloofsvraag. Er wordt 
niet gediscussieerd of genotuleerd, 
maar alleen geluisterd. Na drie keer 
begint het gesprek zich te verdiepen. 
Het is een goede oefening, waarin 
telkens weer blijkt hoe breed en rijk 
het palet aan geloofsbeleving in onze 
gemeente is. 
Ik wens u allen een gezegende Pasen, 
in het besef: de Heer is waarlijk 
opgestaan.

Een jaar geleden traden Marianne 

Bogaard en ondergetekende aan als 

scriba en voorzitter van de AK, voor één 

jaar. Dat jaar is nu om. We gaan nog 

even door, maar niet heel lang meer.

Op 23 maart is het kerkelijk bu-
reau verhuisd. Het nieuwe adres 
is Burgemeester Haspelslaan 
129, 1181 NC Amstelveen. 
Telefoonnummer en openingstij-
den zijn ongewijzigd.

Kerkelijk 
bureau 
verhuisd
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Sam’s Kledingactie
Mareke Kniep

Kleding wordt op kwaliteit en soort 
gesorteerd, zomerkleding gaat naar 
markten in Afrika en winterkleding 
wordt in Oost-Europa als betaalbare 
tweedehandskleding verkocht. Kapot 
textiel wordt gerecycled, o.a. tot nieuwe 
kleding.

Wederopbouw basisonderwijs
De geldelijke opbrengst wordt dit jaar 
besteed aan een meer dan urgent 

project: basisonderwijs voor ruim 10.000 
kinderen van 6 tot 14 jaar in de Centraal 
Afrikaanse Republiek. Dit straatarme land 
in midden Afrika, met bijna vijf miljoen 
inwoners, wordt al jaren geteisterd door 
burgeroorlogen en hongersnood. Bijna 
een vijfde van de bevolking is huis en 
haard ontvlucht door het aanhoudend 
geweld. Een groot deel van de inwoners 
heeft geen toegang tot voedsel, schoon 
drinkwater en gezondheidszorg. In de 
gebieden waar de rust weerkeert keren 
de vluchtelingen terug. Vaak zijn de 

dorpen en scholen verwoest. Onderwijs 
is daardoor onmogelijk terwijl juist dat 
een voorwaarde is voor menswaardig 
leven en een goede toekomst. De 
opbrengst van Sam’s Kledingactie 2018 
wordt gebruikt voor wederopbouw 
en herinrichting van elf scholen in dit 
land: zorg voor goede schoolgebouwen 
en schoolmaterialen en hulp aan 
onderwijspersoneel. 

Sam’s Kledingactie op zaterdag 
21 april van 9.30 – 12.00 uur:
Wat nemen wij graag in ontvangst: 
kleding, schoenen, huishoudtextiel 
(handdoeken, lakens, gordijnen, 
tafelkleden etc.), brillen. Graag 
aanleveren in gesloten vuilniszakken of 
dozen, brillen apart afgeven.
Waar vindt u inzamelpunten: Paaskerk, 
Kruiskerk, Pelgrimskerk, Augustinuskerk, 
Urbanuskerk (Bovenkerk), Titus 
Brandsmakerk

Uw kleding een duurzaam en verantwoord ‘tweede leven’ geven 

èn een belangrijk ontwikkelingsproject steunen? Doe mee met de 

inzameling: Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood op 

21 april! Deze jaarlijkse kledinginzameling wordt als oecumenisch 

project van de Protestantse Diaconie en de Rooms-Katholieke Caritas 

van harte bij u aanbevolen. 

college van diakenen

zaterdag 21 april 

9.30 - 12.00 uur

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Burgemeester Haspelslaan 129, 
Postbus 2011, 1180 EA Amstelveen, e-mail: 
diaconie@pga-b.nl, tel. 020 - 641 36 48
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 of 
NL32 INGB 0000 526 833 t.n.v. Diaconie PGA-B
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Actie Vrijheidsbrief 
harder nodig dan ooit

interview

De Actie Vrijheidsbrief wordt al meer 
dan vijfentwintig jaar gehouden. 
Tegenwoordig doen drie protestantse 
kerken en drie rooms-katholieke kerken 
in Amstelveen-Buitenveldert mee 
aan de actie. Naast de Paaskerk, de 
Kruiskerk en de Pelgrimskerk zijn dat 

de Augustinuskerk, de 
Goede Herderkerk en 
de Titus Brandsmakerk. 

Geen eerlijk proces
De brieven worden 
geschreven voor 
mensen ergens in 
de wereld die ten 
onrechte of zonder 
eerlijk proces worden 
gevangen gehouden. 
Of die slachtoffer 
zijn van marteling 

en het onthouden van medische 
behandeling. Een werkgroep binnen 
de kerken selecteert maandelijks één 
van de namen en de verhalen die 
worden aangedragen door Amnesty 
International, de wereldwijde organisatie 
die zich al sinds 1962 bekommert om 
het lot van deze mensen.
Annelies van Groenewoud is bij de 
Kruiskerk alweer 28 jaar actief met de 
vrijheidsbrieven. ‘Ik voel me heel erg 
betrokken bij mensen in de wereld, die 
minder bedeeld zijn dan wijzelf. Wat fijn 
dat we als kerken ons steentje kunnen 
bijdragen. Ik vind het bemoedigend dat 
er in Nederland jaarlijks een miljoen 
brieven en e-mails worden verstuurd en 
handtekeningen tegen onrecht worden 
gezet.’

Sterke band
Ook Ineke van Gelderen van de 
Paaskerk voelt een sterke band met wat 
er in de wereld gebeurt. ‘Of het nu gaat 
om de naleving van mensenrechten of 
om ontwikkelingssamenwerking. Ook 
zo’n schrijfactie waar je maandelijks aan 
mag meewerken, maakt je elke keer 
weer bewust van wat er zich afspeelt in 
de wereld.’
De kerkelijke betrokkenheid in Amstelveen 

bij de schrijfacties dateert eigenlijk al vanaf 
begin jaren zeventig. Ineke: ‘Toen mijn 
man en ik in 1972 in Amstelveen kwamen 
wonen, werden er vanuit de toenmalige 
Bankraskerk al schrijfacties gehouden 
voor gevangenen. Het waren vooral de 
belijdeniscatechisanten, die deze Actie 
Vrijheidsbrief zijn begonnen. Ze vonden 
het een goede zaak om als christenen 
op te komen voor mensen die vervolgd 
worden. De Actie sloeg aan en werd 
spoedig door veel kerken in Amstelveen 
overgenomen.’

Nijpende gevallen
Elke derde zondag van de maand 
worden de brieven in de kerken onder 
de aandacht gebracht. Ineke: ‘Het 
gaat soms om heel nijpende gevallen. 
We komen bijvoorbeeld in actie voor 
mensen die de doodstraf hebben 
gekregen. Meestal bepleiten we een 
eerlijk proces, een rechtvaardige straf 
of vrijspraak. Ik was bijvoorbeeld zelf 
heel erg gegrepen door het verhaal van 
een zwangere vrouw die in El Savador 
tot dertig jaar gevangenisstraf wegens 
‘moord’ veroordeeld werd, nadat ze een 
doodgeboren kindje had gekregen. Sinds 
kort is zij vrij gelaten! Dan besef je weer 
het enorme belang van deze schrijfacties.’

Ineke van Gelderen, Annelies van 

Groenewoud en Yvonne van der Veeken 

zetten zich binnen de Protestantse Kerk 

van Amstelveen-Buitenveldert al jaren 

in voor de Actie Vrijheidsbrief. ‘Ik heb 

het idee dat de Vrijheidsbrief harder 

nodig is dan ooit’, zegt Annelies. 

Dick Aanen
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Een schrijfactie in de kerken van 
Amstelveen-Buitenveldert levert elke 
maand zo’n 220 reacties op. Het aantal 
loopt helaas wel terug, constateert 
Ineke. ‘Maar dat heeft ook te maken met 
de terugloop van het kerkbezoek. Ik ben 
iemand die mensen echt aanspoort om 
zo’n brief te kopen. Het gaat immers 
maar om een bedrag van 1,50 euro. 
Soms is dat best wel lastig, omdat 
mensen in deze digitale wereld bijna niet 
meer gewoon zijn om geld bij zich te 
hebben.’ 

Geen geweld
Ineke van Gelderen (foto) maakt deel 
uit van de werkgroep, die maandelijks 
uit het aanbod van Amnesty één of 
meerdere personen selecteert in een 
bepaald land. Het gaat uitsluitend om 
mensen van wie Amnesty heeft kunnen 

vaststellen dat zij geen geweld hebben 
gebruikt en ook niet hebben opgeroepen 
tot gebruik van geweld. 
Bij de selectie wordt geen onderscheid 
gemaakt naar ras, geloof of etnische 
achtergrond. Ineke: ‘Ik krijg nog wel 
eens de vraag of het niet beter zou zijn 
als wij ons ook zouden inzetten voor 
vervolgde christenen. Maar wij gaan 
er vanuit dat iedereen die in nood is 
onze steun verdient, ongeacht wat de 
achtergrond van zo iemand is. Het maakt 
niet uit: of het nu christenen, moslims of 
hindoestanen zijn. Iedereen heeft recht 
op een menswaardig bestaan.’
Annelies: ‘In februari hebben we 
aandacht gevraagd voor de Oeigoerse 
academicus Ilham Tohti. Hij kreeg in 2014 
levenslang wegens ‘separatisme’, terwijl 
hij juist Han-Chinezen en Oeigoeren met 
elkaar in gesprek wilde brengen.’ 

Positieve reacties
Yvonne van der Veeken verkoopt 
de brieven in de Pelgrimskerk in 
Amsterdam-Buitenveldert. ‘Het is een 
goede zaak dat de Actie Vrijheidsbrief 
gaande blijft. Ik krijg altijd positieve 
reacties.’ 

Yvonne vindt het mooi als de 
schrijfacties effect hebben. ‘We krijgen 
via Amnesty International regelmatig 
berichten dat gevangenen vrijgelaten 
zijn. Zoals de Tartaarse activist Rafi s 
Kashapow, die onlangs werd vrijgelaten 
uit een Russische gevangenis. Maar 
het is ook mooi dat het Opperste 
Gerechtshof van de Russische federatie 
in januari besloot dat Ali Feruz niet mag 
worden uitgewezen naar Oezbekistan. 
Want in dat land zou hij het risico lopen 
dat hij zou worden gemarteld.’
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Jodenzending nog niet 
uit Nederland verdwenen

Van De blinde ziet werden tussen 1983 
en 2008 meer dan 15.000 exemplaren 
verkocht. Het verhaal gaat over 
twee joodse kinderen die zich willen 

bekeren en door hun 
joodse grootmoeder 
daarom worden 
mishandeld. Maar 
het blijft niet alleen 
bij de boodschap 
aan kinderen in 
verhalen en in 
boeken. Een van 
de belangrijkste 
hedendaagse 
uitgevers van dit 
soort lectuur, Den 
Hertog, geeft ook 

boeken uit voor volwassenen in dit 
genre. Boeken waarin Jodenzending 
en de erkenning door joden van Jezus 
als Messias centraal staan.

Ik ben maar een eenvoudige Jood. Een 
schakel in de generaties. Generaties 
die teruggaan tot 1967, 1948, 1943, 
1648 en uiteindelijk tot het jaar 70. 
Het jaar van de verwoesting van de 
Tempel in Jeruzalem, de opstand 
tegen de Romeinen, het door diezelfde 
Romeinen uitmoorden van tal van 

Joodse steden en dorpen en het 
verbannen van Joden uit het Joodse 
land over het Romeinse rijk. In die 
verbanning leven we nog steeds. Met 
dien verstande dat vandaag de dag 
het grootste deel van het Joodse volk 
leeft binnen de grenzen van het land 
waarvandaan zij, wij, ik, destijds zijn 
verbannen.
Ik.
Zo voelt het, en dat al generaties lang.

Naar aanleiding van de dissertatie van 
Ewoud Sanders ben ik op onderzoek 
uitgegaan. Door simpelweg om 
me heen te kijken, digitaal en in 
real life. Zo heb ik mij een beeld 
gevormd van wat zich anno nu 
afspeelt aan Jodenzending. Ik ben 
ervan geschrokken, omdat ik dacht 
dat we dat hoofdstuk nu wel hadden 
afgesloten. Het tegendeel blijkt waar. 
Mij is gebleken dat Jodenzending 
nog spring- en springlevend is. Zelfs 
de Sjoa heeft niet het besef kunnen 
oproepen van Jodenzending af te zien, 
integendeel!
Zendeling Marten Visser van de 
Gereformeerde Zendingsbond: 
‘Schuldgevoel over de te geringe inzet 
van christenen tegen de gruwelijke 

Taalkundige Ewoud Sanders heeft 

onderzoek gedaan naar zendings-

verhalen voor kinderen waarvan er 

sommige in oplages van wel honderd-

duizend zijn verschenen. Toen Sanders 

vorig jaar zijn dissertatie publiceerde, 

was ik ontzet. Ontzet over het feit dat 

het jongste verhaal dat Sanders analy-

seerde dateert van 2015. 

Ruben Vis, algemeen secretaris Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
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massamoord op joden door de 
nazi’s mag er niet toe leiden dat we 
joden het goede nieuws over de 
gekomen Messias onthouden.’ Op 
internet is sinds kort een complete 
Nederlandstalige handleiding voor 
Jodenzending te vinden, getiteld: Hoe 
maken we Joden bekend met hun 
Messias. De zendingsdrang is nog niet 
uit Nederland verdwenen ondanks dat 
de Protestantse Kerk in Nederland en 
de Rooms-Katholieke Kerk en diverse 
andere kerken zending onder joden 
hebben afgezworen.

Sterk joods-bewust
Veel van de joden die ik heb 
gesproken zeggen naar aanleiding 
van mijn beperkte onderzoekje dat 
zij, zelfbewust als ze zijn, natuurlijk 
niet gegrepen zullen worden door 
de Jodenzending. Dan zeggen ze 
dat die hele Jodenzending toch niets 
wordt, want wie is daar nou in het 
verleden voor gevallen. Òf ze staan 
sterk in hun geloof en zijn daar te zeer 
mee bezig dat er niet eens interesse 
is in het geloofsgesprek, òf ze zijn 
zo weinig gelovig, maar ook zonder 
dat sterk joods-bewust, dat zij een 
geloofsgesprek niet aan zullen gaan.
Jodendom is meer dan een geloof. 
Jodendom is ook sterke verwantschap 
en onderlinge solidariteit. En daarom 
is het voor de joodse gemeenschap 

pijnlijk en kwetsend om te zien hoe er 
over ons wordt gesproken, gedacht 
en gehandeld. Hoe het zaad van 
Jodenzending gezaaid wordt. Hoe 
joden negatief worden afgeschilderd. 
Hoe de onopgeefbare band met Israël 
keer op keer ter discussie wordt 
gesteld of hoe wordt opgeroepen om 
deze maar eens te herdefi niëren.

Interesse, begrip en erkenning
De dialoog met christenen kreeg in 
Nederland in de jaren ’80 structuur 
met de oprichting van het OJEC, het 
Overlegorgaan Joden en Christenen. 
Sindsdien is er dankzij initiatieven 
als het OJEC veel veranderd. Er zijn 
via het OJEC contacten gelegd, er is 
interesse, begrip en erkenning ontstaan 
voor de joodse geloofsopvatting 
en beleving. Ook is het besef van 
onderlinge saamhorigheid toegenomen 
als geloofsgemeenschappen die zich 
bevinden in een seculariserende 

samenleving. In diezelfde samenleving 
waar het aantal Israël-vrienden nog 
altijd een minderheid is en de kritiek op 
Israël maar niet verstomt, is de steun 
van christenen voor de Joodse staat 
bemoedigend.
Een theoloog als Gerard Cornelis den 
Hertog, hoogleraar systematische 
theologie in Apeldoorn klinkt dan een 
stuk genuanceerder in zijn Gedeelde 
Hoop, Israël en de kerk op weg. Den 
Hertog spreekt de hoop uit dat Israël 
en de kerk ‘partners in de verwachting’ 
zullen zijn. 

Zorgwekkend
Tegenover al deze ontwikkelingen staat 
dat de drang tot bekering van de joden 
nog niet geheel is verdwenen. En dat 
is zorgwekkend. Er zijn dus nog steeds 
fl ink wat initiatieven die joden nog 
steeds niet accepteren zoals ze zijn. 
Voor de een heet het zendingsdrang, 
voor de ander kerkelijk anti-judaïsme 
en voor weer een ander is het religieus 
gemotiveerd antisemitisme.
In maart 2017 sprak de voorganger van 
een Messias-belijdende gemeente in 
Haifa in de Christelijk-Gereformeerde 
Bethelkerk in Assen en een andere 
prediker van dezelfde signatuur sprak 
er in april 2016. De Bethelkerk is een 
kerk die tot de Sjoa de synagoge was 
van Assen. Na de oorlog stond de sjoel 
leeg. Nu wordt er zending onder de 
joden gepredikt.

Jodendom is ook sterke verwant-
schap en onderlinge solidariteit
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column

XTC
Gerrit Oud

Dit citaat is een gedeelte van het 
raver’s manifesto, waartoe voornamelijk 
mensen zich aangesproken voelen die 
naar festivals als het Amsterdam Dance 
Event gaan. Antropologen, sociologen 
en theologen bestuderen de cultuur 
van de elektronische dancemuziek al 
geruime tijd en erkennen het religieuze 
karakter ervan. Dat is niet alleen de 
vormgeving, de visuele concepten, 
de dj achter zijn mengpaneel als 
priester achter een altaar, maar ook 
het dionysische escapisme als een 
weg naar verlossing. Die tijdelijke 
vrijheid biedt de mogelijkheid te 

experimenteren: sociaal, psychologisch 
en met drugs zoals xtc.
En het is dit laatste woord, xtc, dat ons 
brengt bij Marcus 16:8. Het Griekse 
woord voor ‘ontzetting’ dat Marcus 
gebruikt is namelijk ekstasis. Daarmee 
wordt over het algemeen een toestand 
van verbijstering verstaan, waarbij je 
verstand als het ware even buiten (ek) 
je lichaam staat (stasis), of dat nu door 
onbegrip, verwondering of ontroering 
komt. In modern Nederlands zou ik 
zeggen dat de vrouwen in de hof 
‘helemaal uit hun plaat gingen.’ Dat 
zij vervolgens uit angst niemand wat 

vertelden, lijkt niet meer dan logisch: dit 
was toch ongelofelijk!
De enige andere keer dat Marcus het 
woord ekstasis gebruikt, is in 5:42, waar 
het wordt toegepast op Jaïrus en diens 
vrouw, wanneer Jezus hun dochter 
heeft doen opstaan. Welke ouder zou 
niet uit zijn plaat gaan? Jezus vraagt hun 
echter hierover te zwijgen. Dit lijkt een 
onlogisch zwijgen: de mensen zullen 
Jaïrus’ dochter zien en vragen gaan 
stellen. Ongelofelijk maar waar!
Groter verschil tussen het zwijgen en 
de dancemuziek is nauwelijks denkbaar, 
maar ik denk dat zowel de vrouwen 
in de hof als Jaïrus en zijn vrouw zich 
uitstekend hadden kunnen vinden in de 
laatste zin van het manifesto: ‘Hij wilde 
dat we de persoon naast ons aankeken, 
dat we die een hand gaven, dat we 
boven onszelf uitstegen door samen die 
oncontroleerbare vreugde te delen die 
we voelden.’

‘We voelden Gods hand op onze rug. Hij duwde ons voorwaarts, 

dwong ons om sterker te worden, tilde onze lichamen en onze geest 

omhoog. Hij wilde dat we de persoon naast ons aankeken, dat we 

die een hand gaven, dat we boven onszelf uitstegen door samen die 

oncontroleerbare vreugde te delen die we voelden.’ 
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Paaskerk
Bij de diensten
Al bijna tweeduizend jaar viert de 
christelijke gemeente Pasen. Dat feit 
is even bekend als ook ongelofelijk. 
Tweeduizend jaar. Overal ter wereld 
vinden we de plekken die ervan 
getuigen. Van verstilde kapellen tot 
grootse kathedralen, van sporthallen tot 
vervallen kloosters. 'Onze' Paaskerk is 
bepaald een jonkie in die traditie, net 
als de Protestantse Kerk trouwens. Hoe 
verschillend de vormen en tradities, 
hoe oud, hoe jong, hoe vreemd, hoe 
anders, op de ochtend van Pasen horen 
we allemaal het ene verhaal dat uitloopt 
op de roep tegen de nacht: 'de Heer 
is waarlijk opgestaan'. De opstanding 
van Christus verbindt ons met al deze 
eeuwen en plaatsen.
Al meteen waren er meerdere 
verhalen. Dit kan niet op één manier 
worden verteld: Marcus vertelt een 
sober verhaal, eindigend met de 
vrees van de vrouwen, Johannes 
het ontroerende verhaal in de tuin: 
'Maria!', Lucas de twee onderweg 
naar Emmaüs, diezelfde dag nog. 
Matteüs laat de hemel openen en 
vertelt als enige iets van 'de opstanding 
zelf'. Ieder verhaal is helemaal eigen 
in sfeer en zeggingskracht. Ik kan 
nooit kiezen. Ieder paasfeest denk ik 
opnieuw: 'dit is toch echt het mooiste 
evangelie.' En dan volgt ook Paulus 

nog met zijn brieven. Zoekend naar 
begrip, naar woorden voor het wonder 
dat dit verhaal vertelt. In zijn spoor 
zoekt de gemeente in de eeuwen 
die volgen taal en beeld voor het 
wonder van Pasen. Augustinus in zijn 
Belijdenissen, Rembrandt met zijn 
tuinman met de grote hoed, Mozart's 
Exultate Jubilate, Johny Cash en Nick 
Cave. Wie goed luistert en kijkt ziet het 
overal - dit wonder laat ons niet los. 
Het is oneindig veel groter dan ons 
eigen geloof, onze vorm en onze kerk. 
Godzijdank.
In het spoor van al die tradities vieren 
wij Pasen op onze eigen manier, die 
ons past, die ons eigen is. We lopen 
mee met The Passion, we waken in de 
nachtdienst, onze doop gedenkend, 
we zingen uit volle borst in de eerste 
ochtenddienst of met kinderen en 
jongeren in de tweede. Zo vieren we 
het nieuwe begin van de eerste dag in 
het eeuwenoude spoor van allen die 
ons zijn voorgegaan. 
Voor de kinderen van basisschool het 
Palet-Zuid begint op 27 maart, 13.30 
uur hun korte vakantie in de kerk. 
Met de hele school hebben we het 
paasfeest voorbereid. Het wordt een 
groot feest.
Ieder van u, in de Paaskerk of elders, 
een gezegend paasfeest!

Ds. Werner Pieterse

Uit de wijkkerkenraad
In februari hadden we voor de 
eerste keer een extra grote 
kerkenraadsvergadering, dat wil 
zeggen dat alle ambtsdragers, ook 
de ambtsdragers voor de diensten, 
uitgenodigd waren om aanwezig te 
zijn. In deze vergaderingen kiezen 
we iedere keer, in overleg met 

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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de predikanten, een inhoudelijk 
onderwerp voor invulling van 
de vergadering. Dit keer was er 
gekozen om als kerkenraad aan te 
sluiten bij de startavond rond de 
veertigdagentijd. Dominee Marianne 
Bogaard leidde de avond. Het was 
zowel een informatieve avond als 
een avond waarop we nadachten 
over wat we zelf zouden kunnen 
doen om betekenis te geven aan 
deze periode van versobering en 
bezinning. Zo dachten we na over de 

volgende vragen: Waar kom ik maar 
niet van los? Wat kan ik moeilijk laten 
staan? Wat neemt me in beslag? 
We hoorden dat vasten te maken 
heeft met discipline en structuur, met 
concentratie en bewustwording, met 
duurzaamheid en solidariteit en met 
gezondheid en geestelijke kracht. 
Minder eten/minder consumeren is 
één van de dingen die je zou kunnen 
doen tijdens de veertigdagentijd. 
Maar er zijn meer mogelijkheden om 
te vasten, zo zou je minder afleiding 
kunnen zoeken, meer tijd kunnen 
nemen om te lezen en te bidden of 
meer tijd te nemen voor de ander. 
We hadden met elkaar een bijzonder 
inspirerende avond!

Gemeentevergadering Paaskerk
Zoals in de vorige Present ook al 
is gemeld, zijn er twee data voor 
gemeentevergaderingen vastgesteld 
en wel op maandagmiddag 9 
april en op dinsdagavond 10 april. 
De onderwerpen van gesprek 
zullen op de gebruikelijke manier 
gecommuniceerd worden. 
Rest mij nog om u namens de 
kerkenraad hele goede paasdagen 
toe te wensen!

Elly Merckel-Timmer

Tweede paasdienst
Kom jij naar de tweede kerkdienst 
op eerste paasdag? Om 11.00 uur is 
er een dienst speciaal voor kinderen, 
jongeren en hun (groot)ouders! Maar 
natuurlijk is iedereen die wil komen 
van harte welkom. We vieren met 
elkaar het paasfeest en hebben 
het over de liefde. Je hoort het 

paasverhaal, met mooie beelden en 
muziek van nu. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
op eerste paasdag naar de tweede 
paasdienst! 

Ds. Werner Pieterse en predikant in 
opleiding Willem Nijsse

Trouwviering
Op vrijdag 6 april trouwen Rieneke 
Gosker en Joost Koperdraat. Op 
die dag is ook de kerkdienst, aan 
het begin van de avond om 19.00 
uur. Omdat borrel, diner en feest 
plaatsvinden in Ouderkerk aan de 
Amstel kozen Rieneke en Joost 
als plek voor de trouwviering de 
Amstelkerk in Ouderkerk. We 
wensen het bruidspaar een stralende 
dag en alle goeds op hun weg met 
elkaar.

G.J. de Bruin

Bijeenkomst op 4 mei
Ook dit jaar organiseert de Raad 
van Kerken in Amstelveen een 
oecumenische samenkomst op 
4 mei, voorafgaande aan de twee 
minuten stilte en de kransleggingen 
bij het monument in het Broersepark.
We genieten gastvrijheid in het 
gebouw van het Apostolisch Genoot-
schap aan de Graaf Aelbrechtlaan 
138-140. De samenkomst begint 
om 18.30 uur, duurt ongeveer een 
half uur en staat onder leiding van 
pastoor Eugene Jongerden en Ron 
Weeda.
We staan stil bij de onvanzelf-
sprekende vrijheid, in verhaal en 
liederen. Na de bijeenkomst is er de 
tocht naar het monument.

Ruud Licht
In het Huis aan de Poel is in de nacht van 
30 op 31 januari Ruud Licht ingeslapen. We 
namen afscheid van hem in de Paaskerk 
op woensdag 7 februari, niet ver van de 
plek waar zijn houthandel was. Ruud stond 
middenin de Amstelveense samenleving. 
Hij ging er naar school en stichtte er een 
gezin met zijn eerste vrouw Alie Koningen. 
Vier kinderen kregen zij. De gereformeerde 
achtergrond die hij had meegekregen bleef 
hij trouw, maar veel minder streng dan hij 
zelf had meegekregen. Hij was ouderling, 
diaken en pastoraal medewerker. Ook als 
timmerman stond hij voor iedereen klaar.
Na het grote verdriet van het vroege 
overlijden van Alie ging hij alleen verder, 
tot hij Geraldineke ontmoette. De liefde 
die er tussen hen was bleef tot het einde, 
ook toen hij steeds meer vergat. Daarnaast 
werd hij omringd met liefde door zijn 
kinderen. In de dankdienst voor zijn leven 
lazen wij daarom over liefde die Gods liefde 
weerspiegelt. 

Ds. Marianne Bogaard
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Jongeren blijven onvoorspelbaar ;-)
Wij, de leijding van de JD12+, hebben 
in de laatste vergadering gesproken 
over de (natuurlijke) terugloop van het 
aantal tieners tijdens onze diensten. 
We hebben gebrainstormd over hoe 
we dingen anders kunnen aanpakken. 
Gelukkig werd de volgende JD12+ 
goed bezocht; met z'n achten zat de 
bank vol en kon de leijding plaatsnemen 
op de oncomfortabele stoelen. Het 
thema van de dienst was ‘verslaving’. 

Na het inhoudelijke deel hebben we 
met de tieners gesproken over ‘hoe 
nu verder?’. Alhoewel ze niet allemaal 
op één lijn zaten, bleken verreweg 
de meesten de voorkeur te hebben 
voor de zondagochtend en ook voor 
twee keer per maand. Geopperd werd 
ook om wat later op de zondag te 
beginnen, zodat er eerst kan worden 
uitgeslapen. Het nadeel daarvan is dat 
het dan weer een groot deel van de 
zondag in beslag neemt. Daarnaast 

werden we uitgedaagd om een 
zondagavondactiviteit te organiseren. 
Als het weer fi lm & eten wordt, dan 
graag wel met ‘betere’ fi lms. Kijk, daar 
kunnen we het mee doen ;-)
Als u dit leest, hebben we twee 
bijzondere activiteiten achter de rug. 
Een bezoek aan een escaperoom 
en The Passion met vooraf een 
agapèmaaltijd (iedereen neemt wat 
mee). Daarover volgende keer meer.

Edith van Amsterdam & Anko Verburg

Anthonie Bloemberg
Op zondag 4 februari is in het 
Zonnehuis Ton Bloemberg ingeslapen. 
Wij keken terug op zijn leven in de 
aula van crematorium Bouwens op 
9 februari. Ton groeide op als oudste 
in een Amsterdams gezin van drie 
kinderen. Zijn vader was een tevreden 
man die veel voor anderen deed, zijn 
moeder zorgde door te sturen. Van 
beide heeft hij wel iets geërfd: hij 
wilde dat dingen goed geregeld waren 
en had alles voor anderen over. 
Op kantoor ontmoette hij Joke. Zij 
kregen drie kinderen. De jongste, 
Hansje, overleed toen hij zes jaar was. 
Ton en Joke waren open over het 
verdriet en hadden een grote kring 
mensen om zich heen, ook vanuit 
de Adventkerk. Bij die kerk bleven zij 
betrokken, zoals zij dat later waren bij 
de Paaskerk. Hun geloof groeide mee 
met de tijd. De kern daarvan was om 
naaste te zijn voor elkaar. Dat is Ton tot 
het laatst gebleven. 

Ds. Marianne Bogaard

Maria Brugman-van der Vegt
Op zondagmorgen 18 februari overleed 
Riet Brugman. ‘In de prille ochtend van 
een nieuwe dag’, schreef haar man Max 
op de rouwkaart. Zij werd 84 jaar. Wij 
namen afscheid van haar op 23 februari 
in crematorium Westgaarde. Daarbij 
herdachten wij haar als een vrouw 
die haar eigen spoor heeft getrokken. 
Zij groeide op in een groot christelijk-
gereformeerd gezin in Harderwijk. Na 
een opleiding tot apothekersassistente 
kwam zij via Amsterdam in Amstelveen 
terecht. Daar ontmoette zij Max, die 
in Indië een andere manier van kerk-
zijn had meegemaakt. Dat verbreedde 
haar blik, en in de jaren tachtig vond 
zij geestelijk onderdak in de Paaskerk. 
Als diaken is ze zeer actief geweest. 
Hoewel ze door reuma veel beperkingen 
ondervond, was zij een doorzetter. Een 
warme en betrouwbare zus, een trouwe 
levenskameraad. Wij gaven haar uit 
handen in het geloof dat de Heer die onze 
Herder is nu het spoor verder zal trekken.

Ds. Marianne Bogaard

Geertruida Vroegh-van den Bout
In de zomer van 2011 overleed de 
echtgenoot van Truus Vroegh, voor wie 
ze veel gezorgd heeft in de jaren van 
zijn ziekte. Dat betekende voor haar 
een nieuwe fase in haar leven. Ik zag 
haar zo nu en dan in de kerk, waar ze 
een tijd niet geweest was. Met lichte 
spot noemde ze zichzelf kerkelijk een 
donateur. Ze ging deelnemen aan de 
literatuurkring. Ze las graag en veel. 
Een gesprek met haar was nooit saai, 
Truus had uitgesproken meningen 
en dat maakte elk bezoek tot een 
boeiende onderneming. 
De laatste periode van haar leven was 
niet gemakkelijk, toen haar gezondheid 
steeds meer te wensen overliet. 
Opname in een hospice in Amsterdam 
bleek aan het einde van 2017 
noodzakelijk, waar zij op 21 februari op 
78-jarige leeftijd overleed. 

G.J. de Bruin
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40 dagen: 
van donker naar licht

Kruiswoorden op Stille Zaterdag
In de Paaskerk hangen tot en met 
Stille Zaterdag vijftien statiën gemaakt 
door Gerard de Bruyne. Gert Jan 
Slump schreef Kruiswoorden bij deze 
kruisweg, Nico Ph. Hovius zette de 
tekst op muziek. Beeld, tekst en 
muziek vervlechten zich tijdens de 
viering op zaterdagavond 31 maart, 
aanvang 19.30 uur. De koren Alegría, 
Anthem en de Cantorij voeren het stuk 
gezamenlijk uit. 
Net als in de afbeeldingen van Gerard 
de Bruyne is bij de tekst en muziek niets 
aan het toeval overgelaten. De tekst is 
als een kruis geschreven: vijftien zinnen 
over de lijdende mens passend op de 
horizontale kruisbalk, vijftien zinnen 
over de lijdende Jezus bij de verticale 
kruisbalk. Beide zinnen raken elkaar met 
één zelfde woord: jij, neemt, valt, zij, 
draagt, jou, weer, troost, zo, naakt, jij, 
sterft, af, dood, op. In het slot ‘en toch 
met ons’ klinkt de hoop van Pasen door. 
Ook de compositie van Nico Hovius is 
een puzzel op zich. ‘Ik heb gekozen om 
te spelen met de getallen drie en vier. 
Drie is het getal van God en vier het 
getal van de mens. Samen maakt dat 
zeven, dat daarom het geluksgetal is. 
De tekst ‘en toch met ons’ gebruik ik 

drie keer als een soort refrein, in een 
vierkwartsmaat in zeven maten. De 
kruiswoorden staan in een maat van 
drie, waarbij de eerste en tweede 
tel zijn samengetrokken. Hierdoor 
ontstaat een slepend effect, wat de 
kruisgang van Christus symboliseert. 
De tekstfrases van horizontaal zijn 
melodisch van beneden naar boven 
getoonzet, de tekstfrases van 
verticaal zijn van boven naar beneden 
getoonzet. De tussenliggende 
gedeelten zijn steeds vier maten. 

 Donderdag 29 maart 
19.30 uur Dienst Witte Donderdag – 
ds. Werner Pieterse

 Vrijdag 30 maart 
19.30 uur Dienst Goede Vrijdag – 
ds. Gert Jan de Bruin

 Zaterdag 31 maart  
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

 Zondag 1 april  
7.00 uur Afsluiting paasnacht – 
zonsopgang en ontbijt 

 Zondag 1 april   
9.30 uur Paasmorgen: eerste dienst – 
ds. Gert Jan de Bruin
11.00 uur Paasmorgen: tweede dienst, met 
jongeren en kinderen – ds. Werner Pieterse
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Het geheel wordt bijeengehouden 
door een continu bewegende melodie, 
naadloos zoals ook het onderkleed van 
Christus uit één stuk was. Wanneer 
beide frases tegelijk worden gezongen 
kruisen de gekoppelde frases elkaar, 
waarbij de woorden jij, neemt, valt, 
zij, draagt, jou, weer, troost, zo, naakt, 
jij, sterft, af, dood, op telkens op 

hetzelfde moment en dezelfde toon 
vallen. Hiermee heb ik getracht recht 
te doen aan de kruisopzet van de tekst. 
De gekozen toonsoorten zijn c en d, 
respectievelijk de derde en vierde 
toon.’ 

Paasnacht: een nacht van waken 
en wachten
Waken tot de zon opkomt. Intenser 
kun je de Paasnacht niet beleven. Wie 
waakt in deze nacht gaat letterlijk door 
het donker naar het licht. 
Het is een oude traditie om de 
eerste paasdag op deze manier te 
verwelkomen. Dit jaar geven wij die 
traditie op een eigentijdse manier 
vorm in de Paaskerk. We doorleven 
de nacht door wakker te blijven. In 
de kerk wordt ruimte gemaakt om te 
zitten, te liggen, te lezen, creatief bezig 
te zijn, naar muziek te luisteren. Ieder 
half uur komen we bij elkaar. Om naar 
een Bijbelverhaal te luisteren over een 
nieuw begin. Of om in gesprek te gaan 
en te delen wat ons raakt in deze nacht. 
Daarna gaan we weer uiteen. Zo waken 
wij vanaf zaterdag 21 maart 22.30 uur 
tot zondag 1 april 7.00 uur. Als de dag 
aanbreekt gaan we naar buiten en 
begroeten het licht met een paaslied.

We nodigen iedereen uit om zelf te 
ervaren wat zo’n nacht met je doet 
en om de boodschap van hoop en 
opstanding te verdiepen. Dat lukt het 
beste als je de hele nacht waakt. Het 
is echter ook mogelijk een paar uur 
aanwezig te zijn, van 22.30-1.30 uur, 
van 1.30-5.00 uur of van 5.00-7.00 uur. 
In één nacht van donker naar licht.

Agenda

Maart
Wo 28 19.00 uur Gebedskring
Do  29 19.00 uur Jongeren: eten & The 

Passion kijken

April
Do  05 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do  05  14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Kastanjefl at) 
Do  05 20.00 uur Taakgroep diaconie
Ma 09  14.30 uur Gemeentevergadering
Di  10  20.00 uur Gemeentevergadering
Di  10  20.00 uur Community
Wo 11 15.00 uur Bijbelkring
Wo 11 19.00 uur Gebedsgroep
Wo 11 19.30 uur Vijftigers
Do  12 18.00 uur Buurttafel
Do  12 20.00 uur Dertigers
Wo 18 14.00 uur Diaconale 
   ontmoetingsbijeenkomst
Za 21 09.30-12.00 Kledingactie
Wo 25 19.00 uur Gebedskring
Zo  29 12.00 uur Koffi econcert Leo Kramer

Mei
Do  03  10.00 uur Geloven op goede gronden
Vr 04 18.30 uur Oecumenische bijeenkomst 

(Gr. Aelbrechtlaan 138-140)
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
De algemene kerkenraad is akkoord 
gegaan met onze aanvraag van een 
pioniersplek voor De jonge Kruiskerk. 
Een en ander is toegelicht op de 

gemeentevergadering van 11 maart.
Een jaar geleden besloten we bij 
wijze van experiment een aantal 
banken voorin te vervangen door 
goede stoelen. Doel was fl exibeler te 
zijn in de opstelling bij verschillende 
diensten, zoals Verhaal in de Kruiskerk 
op zondagmiddag voor jonge ouders en 
hun kinderen. Het heeft lang geduurd, 
maar nu zijn alle vergunningen binnen 
en heeft de kerkenraad besloten tot 
uitvoering over te gaan. De banken 
blijven bewaard en kunnen weer terug 
als dat nodig mocht zijn. Ook dit is 
besproken op de gemeentevergadering 
van 11 maart.
Het benefi etconcert voor Musicians 
without Borders heeft inmiddels al 
€ 770,00 opgebracht en er komt 
nog steeds geld binnen. Het is de 
bedoeling dat de wijkkas het bedrag zal 
verdubbelen. 
De studiereis van Sieb naar Israël was 
inspirerend. Inzake het Palestijnse 
confl ict zijn beide partijen en 
standpunten gehoord. Qua verzoening 
gebeurt er van alles, maar helaas alleen 
op kleine schaal. Op 6 maart vertelde 
Sieb hierover in het Open huis.
We ontvingen informatie over de 
mogelijkheid uitvaarten te laten leiden 
door gemeenteleden. Kerkordelijk 
gezien is dit geen predikantstaak. 

Tot zo’n honderd jaar geleden werd 
het door leken/leden gedaan. Omdat 
daarmee onze voorgangers ontlast 
zouden kunnen worden, sprak het idee 
ons aan. Als er gemeenteleden zijn die 
hiervoor in aanmerking komen, kan er 
een training worden georganiseerd.
Mirjam wil een missionaire specialisatie 
gaan doen. Van de kerkenraad wordt 
ook medewerking verwacht. De 
kerkenraad juicht het toe; het sluit goed 
aan bij de pioniersplannen.
We stemmen van harte in met de 
belijdenis- en doopaanvraag van de 
familie Kuijs: Jelte en Sanne belijdenis 
en dochter Jildou doop. De dienst is op 
zondag 20 mei.
We hebben Marijke van der Meulen 
bereid gevonden als diaken lid van onze 
kerkenraad te worden. Zonder bezwaar 
wordt ze op zondag 8 april bevestigd.
De Commissie Erfgoed heeft 
alle erfgoederen – antependia, 
avondmaalstellen, enz. – via 
beschrijvingen en foto’s samengebracht 
in een mooi boek. Om gemeenteleden 
in de gelegenheid te stellen kennis 
te nemen van dit erfgoedboek is het 
voorstel één exemplaar ter inzage 
op de lectuurstandaard te leggen. 
Lodewijk zal navragen of er een 
publieksversie kan komen waarop 
geïnteresseerden kunnen intekenen.

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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Het fotobord hangt op een meer 
opvallende plaats in de Pauluszaal. 
Er kunnen foto’s worden gemaakt 
– thuis of in de kerk – van wie nog 
ontbreken. U kunt ook een (pas-)foto 
insturen. 

Zaterdag 3 maart was onze kerken-
raadsdag. We spraken over hoe 
we verder gaan als Ria Keijzer na 1 
november niet meer bij ons is, over 
de opzet van ons nieuwe beleidsplan, 
over de noodzaak de kerkenraad te 

verjongen. U zult daar de komende 
tijd nog meer van horen. De wijkkas 
ontving, na een verhuizing, een grote 
gift 'voor de genoten gastvrijheid', 
waarvoor veel dank. 

Rudie van Balderen

De jonge Kruiskerk
Wat geweest is
Musicians without Borders
Op zondag 18 februari traden ruim 
dertig kinderen op in de Kruiskerk om 
geld in te zamelen voor Musicians 
without Borders, een organisatie 
die zich in oorlogsgebieden inzet 
om door middel van muziek 
mensen bij elkaar te brengen. Het 
benefi etconcert was samen met de 
Muziek- en Dansschool Amstelveen 
georganiseerd. De kinderen traden 
op in wisselende ensembles: van 
twee jonge, startende vioolleerlingen 
tot een nagenoeg volleerd 
klarinetkwartet. Het publiek bracht 
bijna 800 Euro bij elkaar. Het was een 
prachtige middag.
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Paaswake 31 maart
Om 21.00 uur vieren we een 
paaswake, die mee is voorbereid en 
waaraan wordt meegewerkt door 
onze tieners. De nieuwe paaskaars 
symboliseert het licht dat overwint; 
we lezen verhalen van redding en 
gedenken onze doop. De cantorij 
verleent haar medewerking. 

Sieb Lanser

Paasmorgen 1 april
Op paasmorgen is er om 10.00 uur een 
feestelijke viering rond het thema ‘De 
steppe zal bloeien', een prachtig beeld 
dat raakt aan groei, opstanding, hoop, 
toekomst en uitzicht. Tien minuten voor 
aanvang en tijdens de viering zingen 
we paasliederen uit allerlei tijden. 
Medewerking verlenen een projectkoor 
en een trompettist. Voor de kinderen is 
er een eigen programma. 

Ria Keijzer

Grietje Clasina Plomp-Landman
Op 30 januari overleed Grietje Clasina 
Plomp-Landman, na een kort ziekbed. Zij 
woonde Mr. Rendorplaan 6, samen met 
haar man. Jarenlang waren zij trouwe 
kerkgangers in de Pauluskerk. In de 
Kruiskerk is zij niet zo vaak meer geweest, 
omdat zij toen inmiddels te slecht liep. Gré 
Plomp was een warme liefdevolle vrouw 
met wijd geopende armen. Bij het uitgaan 
van de kerk gaf zij mij nooit een hand, maar 
kreeg ik altijd een kus van haar. Zij is 97 jaar 
geworden.
6 februari namen wij afscheid van haar. 
Twee kinderen en drie kleindochters 
hielden een warm verhaal. Daarna lazen 
wij Psalm 139, waar wij horen dat God ons 
vanaf ons ontstaan in de moederschoot ons 
hele leven ziet en kent. Daarom konden 
wij eindigen met: voor eeuwig geborgen in 
Gods barmhartige handen.

Ds. Piet de Bres

Antje Klarenbeek–de Haan
Op 5 februari overleed Anny Klarenbeek, 
93 jaar oud. Ze was een zeer vriendelijke, 
wat introverte vrouw. Haar man Cees 
overleed in 2006. Van de Prof. Lorentzlaan 
verhuisde ze in 2012 naar Klaasje 
Zevenster. Om dichter bij haar dochter te 
kunnen zijn, volgde in 2014 een verhuizing 
naar Alkmaar. Maar ze wilde bewust bij 
de Kruiskerk blijven horen. Tot afnemend 
gezichtsvermogen kerkgang onmogelijk 
maakte, genoot ze van de diensten in de 
Kruiskerk. 
Op de rouwkaart staan de woorden 
uit Psalm 23: ‘De Heer is mijn Herder, 
het ontbreekt mij aan niets.’ De 
afscheidsbijeenkomst was op 13 februari 
op Zorgvlied.

Sieb Lanser

De jonge Kruiskerk
Wat komt
Het grootste Bijbelverhaal van Amstelveen 2018
In veel kerken zie je prachtig versierde ramen, maar in de Kruiskerk zijn ze 
nog helemaal leeg. En er zijn er bijna 1000! Ben jij tussen 4 en 12 jaar oud? 
Kom dan op zaterdag 14 april helpen om de ramen te versieren! 
We gaan op de onderste ramen het eerste verhaal uit de Bijbel maken 
– het verhaal over de schepping van de aarde. Hoe we dat gaan doen 
zal je wel zien. Kom in oude kleren om 15.00 uur naar de Kruiskerk. De 
middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. Je (groot)ouders zijn ook hartelijk 
welkom. Graag uiterlijk op 12 april aanmelden bij ds. Mirjam Buitenwerf, 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl; 06-20339808.

Mirjam Buitenwerf
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Dinsdag 3 april: Open huis 
Journalist Margriet Brandsma vertelt 
over haar werk bij de NOS en als 
Duitsland-correspondent en over 
ontwikkelingen in de journalistiek. Ze 
staat stil bij het ‘nieuwe’ Duitsland 
met Angela Merkel en bij actuele 
ontwikkelingen als de opkomst van het 
populisme. U bent welkom, van 9.30 
uur tot 11.30 uur. Opgave vooraf is niet 
nodig. Toegang is gratis, al stellen we 
een kleine gift in de herbergspaarpot 
op prijs. 

Anita Pfauth en Ria Keijzer

21 april: Sams Kledingactie voor 
Mensen in Nood 
De jaarlijkse inzameling, ook bij de 
Kruiskerk, van kleding, schoenen, 
brillen, handdoeken, gordijnen enz. 
Info: Mareke Kniep, 020-6435765, 
p.v.dongen@online.nl

Nieuw: 5 en 26 april: 
'Uitverkoren volk?'
Twee avonden over Bijbellezen met het 
oog op het Israëlisch-Palestijns confl ict.
Het confl ict van Israël met de 
Palestijnen levert onder christenen veel 
discussie op. De Bijbel spreekt over 
Israël als Gods uitverkoren volk. God 
zelf geeft het land aan Israël. Hoe lezen 
we dit vandaag, oog in oog met Israëls 
bezetting van de Westbank? Geldt 
Gods belofte ook voor de Palestijnen? 
Is de belofte van het land niet 
onlosmakelijk verbonden met de 
opdracht om te werken aan vrede en 
gerechtigheid? Hoe beoordelen we het 
zionisme in al zijn schakeringen? 

Het is de bedoeling dat deelnemers 
het boek van Walter Brueggemann, 
Uitverkoren volk? Bijbellezen met 
het oog op het Israëlisch-Palestijns 
confl ict (Boekencentrum 2017) lezen als 
voorbereiding op de gespreksavonden. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Informatie, 
opgave (noodzakelijk, graag vòòr 30 
maart) en leiding: ds. Sieb Lanser, 020-
4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl

Sara Suzanne Elisabeth Hutten-Lako
Op 16 februari is Sari Hutten overleden, 97 
jaar oud. Zij was een optimistische, posi-
tieve, gelovige vrouw, die in het kerkelijk 
leven voor de luwte koos. In een fase van 
afnemende krachten en gedachten verhuis-
de zij in 2015 naar de aanleunwoningen van 
Nieuw Vredeveld, daarna naar Amsterdam, 
om haar laatste periode door te brengen 
in het Zonnehuis. Haar enige dochter, 
Suzanne, woont in Zuid-Afrika. De uit-
vaart vond op 22 februari in besloten kring 
plaats. Op de rouwkaart staat een tekst uit 
Romeinen 10: 9 ‘Want als je met je mond 
belijdt, dat Jezus Heer is en met uw hart 
gelooft, dat God Hem uit de doden heeft 
opgewekt, zal je behouden worden.’

Sieb Lanser

Wilhelmina Vogelzang-Stroo
Op zaterdag 17 februari is Mien Vogelzang 
overleden, zij werd 100 jaar. Dankzij 
haar doorzettingsvermogen werd zij 
verpleegster. Na de oorlog trouwde zij met 
Piet die een baan kreeg bij de KLM; via 
Den Helder en Amsterdam kwamen zij in 
Amstelveen. Zij was een trouw lid van de 
Bankraskerk, hield veel van zingen en was 
actief in de hele drieslag van leren, vieren 
en dienen. Uiteindelijk verhuisden zij naar 
een aanleunwoning in Klaasje Zevenster. 
Toen zij de kerk niet meer kon bezoeken, 
bleef haar belangstelling, de Kruispuntjes 
werden gespeld. Vorig jaar moest zij 
verhuizen naar het Huis aan de Poel, daar 
had zij het moeilijk mee. Op vrijdag 23 
februari is in de aula van Crematorium 
Westgaarde de dankdienst voor haar leven 
gehouden; bijzondere aandacht wilde zij 
daarin voor Psalm 121 en vers 3 van de 
berijmde versie van Psalm 42.

Renger Prent

zionisme in al zijn schakeringen? 
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kruiskerk-amstelveen.nl of Sieb Lanser, 
020-4534540, lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl 

Café Montpensier: over Na-werk-tijd
Op 19 april geeft (gepensioneerd) 
geestelijk verzorger Marinus van den 
Berg in Café Montpensier een lezing 
over zijn boek Na-werk-tijd. Hierin 
beschrijft hij dat met pensioen gaan een 
ingrijpende gebeurtenis is. Hij laat zien 
wat het betekent om ineens de tijd aan 
jezelf te hebben, je collega’s te missen 
en een nieuwe, zinvolle dagbesteding 
te zoeken. Het boek biedt een bron van 
inzichten en verrassende perspectieven 

Dinsdag 24 april: Weerwoord
Na twee geslaagde edities van 
Weerwoord (over homoseksualiteit 
en geweld in de Bijbel) volgt op 24 
april een volgend gesprek. Dit keer 
gaat het over teksten van Paulus over 
de plaats van de vrouw. Weerwoord 
helpt u om kennis over teksten op te 
frissen of bij te stellen t.b.v. lastige 
discussies waarin mensen ‘slaan met’ 
teksten en hun waarheid. Informatie 
en leiding: Ria Keijzer (gespreksleider) 
en ds. Sieb Lanser (inleiding en 
theologische verheldering). Opgave: 
graag uiterlijk een week van te voren 
bij Ria Keijzer, 06-50228250, keijzer@

voor mensen die stoppen met betaald 
werk. Van den Berg ervaart zichzelf in 
een bevoorrechte positie maar hoort 
ook hoe anders het kan gaan. Hoe er 
mensen zijn zonder afscheid, mensen 
die ziek worden of die moeten gaan 
zorgen voor ouders of een naaste. 
Pensioentijd heeft meerdere gezichten. 
Ook gezichten die te weinig gezien 
worden.
Daarover zal het in zijn lezing ook gaan.
Er is geen toegangsprijs maar een 
bijdrage in de spaarpot wordt op prijs 
gesteld, met als richtbedrag € 5,00. 
Om 19.30 uur staat de koffi e klaar, de 
lezing in twee delen duurt van 20.00 uur 
tot 21.45 uur en daarna is er nog een 
drankje.
NB: op donderdag 24 mei is het 
volgende Café Montpensier. Ds. Werner 
Pieterse presenteert dan zijn nieuwste 
boek: Waar ik je zoek. Verhalen over 
zwervers, koningen, moeder en kind. 

Van de diaconie
Op de zondagen voor Pasen hebben 
vele gemeenteleden, onder wie onze 
tieners, de acties en collectes van de 
diaconie gesteund: De collectes van 
KerkinActie tijdens de veertigdagentijd 
hadden een prachtige opbrengst. 
Aan gevangenen in Nederland en 
het buitenland zijn tachtig kaarten 
met mooie paaswensen en -groeten 
verstuurd. Ruim honderd attenties zijn 
weggebracht naar ouderen en langdurig 
zieken. Tieners verkochten cakejes voor 
een door hen gekozen goed doel. Alle 
reden om onze dankbaarheid te tonen 
en na Pasen samen voort te gaan op 
deze weg.

Lamkje Sminia 

Donderdag 3 mei: Open huis en cultuurdag 
Met als thema 'Het Joodse verleden van Mokum'. Deze keer is het 
open huis onderdeel van de cultuurdag die in het teken staat van 
herdenken. Robin Oomkes, geschiedkundige en kunsthistoricus, verzorgt 
in de kerk een lezing over Amsterdam, haar joodse verleden en de 
Jodenvervolging. Interessant is daarbij ook hoe de omgang met het 
Nederlands oorlogsverleden en de beeldvorming sinds 1945 veranderd zijn 
en tot welke debatten dit heeft geleid. Er is ruimte voor gesprek en eigen 
ervaringen. Voor allen volgt dan om 12.00 uur een lunch. 
Daarna gaan zij die dit willen mee naar Amsterdam voor een bezoek 
aan de 17de eeuwse Portugese synagoge en een stadswandeling langs 
bijzondere plekken en monumenten die vertellen over het joodse leven 
en de nawerking van de oorlog. 
De wandeling eindigt rond 
15.30 uur bij de Hollandsche 
Schouwburg. U kunt intekenen 
op alleen de ochtend en de lunch 
(kosten € 10,00) of op het hele 
dagprogramma (kosten € 15,00). 
De programmafolder is op 1 
april gereed. Opgave en info: 
Ria Keijzer, tel. 06-50 2282 50, 
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
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Muziek in de Kruiskerk
Goede Vrijdag (30 maart) voert de Kruiskerkcantorij – versterkt 
met gastzangers en –zangeressen – The Crucifi xion uit, een 
oratorium over Jezus’ lijden en sterven, dat aan het eind van 
de negentiende eeuw gecomponeerd is door de Engelse 
componist John Stainer. Het oratorium bevat recitatieven, bas- en 
tenorsolo’s, koordelen en hymnen. De laatste worden gedeeltelijk 
door de gemeente meegezongen. De uitvoering staat onder 
leiding van Henk Trommel. Medewerking verlenen ook bas 
Matthijs Mesdag, tenor Arco Mandemaker en organist Dirk Out 
die de bijbehorende orgelpartij zal vertolken. Aanvang 20.00 uur, 
vanaf 19.30 uur is de kerk open. Na afl oop is er een deurcollecte.

Zondag 8 april wordt om 12.00 uur voor de laatste keer dit 
seizoen een koffi econcert gegeven onder de titel Bach Solo met 
composities van Johann Sebastian Bach. Het concert wordt 
verzorgd door de bekende Amstelveense violist Bob van der Ent, in 
2005 fi nalist in het Oscar Back concours, en door Henk Trommel. 
Bob van der Ent speelt de Eerste Partita voor vioolsolo (BWV 
1003). Henk Trommel zal een van de beroemdste orgelwerken 
van Bach spelen: Toccata, Adagio en Fuga in C-groot (BWV 564). 
Samen spelen zij de eerste van zes sonates die Bach voor viool en 
klavecimbel schreef (BWV 1014). Er is een deurcollecte waaruit de 
kosten van de koffi econcerten betaald worden.

Zondag 22 april is er om 17.00 uur een muzikale vesper. Het 
thema van de vesper komt uit Psalm 84: Hoe liefl ijk is uw woning. 
Deze psalm heeft in de loop der eeuwen veel mensen getroost 
en bemoedigd. In deze vesper horen we hoe Johannes Brahms – 
in zijn Deutsches Requiem –, Joseph Rheinberger en Ralph Vaugh 
Williams de psalm in muziek hebben omgezet. De Vesperscantorij 
onder leiding van Henk Trommel zingt. Peter Ouwerkerk 
begeleidt op orgel en piano. Ook harpiste Manja Smits verleent 
medewerking. Liturg is ds. Sieb Lanser. Vanaf 16.30 uur is de 
kerk open en om 16.40 uur is er voor geïnteresseerden een korte 
toelichting van de dirigent over de uit te voeren muziek. 

Aart Appelhof

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij 
anders vermeld. Meer informatie in het boekje 
Activiteitenprogramma Kruiskerk 2017 – 2018

Maart
wo 28 16.30 – 17.15  Kinderkoor
wo 28 19.15 – 19.45  Gebedsgroep
do 29 19.30  Witte Donderdagviering
do 29   The Passion: jongerenactiviteit
vr 30 20.00  Goede Vrijdag: The Crucifi xion
za 31 21.00  Paaswake

April
zo 01 10.00  Paasmorgenviering
di 03 09.30 – 11.30  het Open huis
wo 04 16.30 – 17.15  Kinderkoor
do 05 11.00 – 12.30  Kring ‘Vreemdelingen en priesters’
do 05 20.00 – 22.00  'Uitverkoren volk?'
zo 08 10.00  Tienerdienst
zo 08 12.00 – 13.00  Koffi econcert
wo 11 16.30 – 17.15  Kinderkoor
wo 11 19.15 – 19.45  Gebedsgroep
do 12 20.00 – 22.00  Kring Vrouw en geloof
za 14 15.00 – 17.00  Grootste Bijbelverhaal van 
    Amstelveen
zo 15 10.00  Tienerdienst
ma 16 20.00 – 22.00  Meditatief Bijbellezen
wo 18 16.30 – 17.15  Kinderkoor
do 19 20.00 – 20.45  Café Montpensier
za 21   Sam’s Kledingactie voor Mensen 
    in Nood
zo 22 10.00  Tienerdienst
zo 22 17.00 – 18.00  Muzikale vesper
di 24 14.00 – 16.00  ‘Weerwoord’
wo 25 16.30 – 17.15  Kinderkoor
wo 25 19.15 – 19.45  Gebedsgroep
do 26 11.00 – 12.30  Kring ‘Vreemdelingen en priesters’
do 26 20.00 – 22.00  'Uitverkoren volk?'

Mei
do 3   Cultuurdag
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Bij de diensten
In de Goede of Stille Week worden er 
verschillende diensten belegd. Naast de 
vaste diensten in de periode van Witte 
Donderdag tot en met Paaszondag is 
er maandagavond een oecumenische 
viering met de parochie van De Goede 
Herder. Deze viering zal het karakter 
hebben van een boeteviering – een 
viering waarbij we aan het begin van de 
Goede Week onszelf presenteren aan 
God zoals we zijn, om vervolgens in 
de kracht van zijn vergeving het heil te 
kunnen vieren dat ons in de dagen rond 
Pasen wordt aangereikt. 

Maandag 26 maart vindt deze 
boeteviering plaats in de Goede 
Herderkerk, Van Boshuizenstraat 420. 
Pastor Kint en ikzelf hopen daarin voor 
te gaan. Aanvang 19.30 uur.
Donderdag 29 maart komen we 
bijeen in onze eigen kerk. De dienst 
zal in het teken staan van de laatste 
pesachmaaltijd die Jezus met zijn 
leerlingen hield. Zittend in een wijde 
kring willen we het heilig avondmaal 
vieren. Aanvang 19.30 uur.
De dienst van vrijdag 30 maart 
zal een cantatedienst zijn. Vocaal 
ensemble ‘Linguae atque Cordis’ 
brengt o.l.v. Bert ‘t Hart de ‘Deutsche 
Passion nach dem Evangelisten S. 
Johanne zu sechs Stimmen’ (1631) 
van Johann Christoph Demantius 
(1567-1643) ten gehore. Demantius 
(Demant) was een componist uit 
de late Renaissance, afkomstig uit 
Reichenberg, ten noorden van Praag. 
De dienst van de Goede Vrijdag vangt 
aan om 19.30 uur.
Zaterdag 31 maart houden we in het 
stiltecentrum van ons kerkgebouw een 
paasnachtviering, in de meditatieve 
sfeer van de oecumenische 
kloostergemeenschap van Taizé. Tijdens 
de dienst wordt de nieuwe paaskaars 
binnengedragen en het licht van Pasen 
ontstoken Aanvang 19.30 uur.

Zondag 1 april vieren we op 
feestelijke wijze de opstanding van 
onze Heer. De cantorij zal aan de 
dienst meewerken en zal o.a. psalm 
150 in de bewerking van César Franck 
zingen. Aanvang 10.00 uur.
Van de zondagen na Pasen vermeld ik 
hier alleen zondag 29 april. Dan hopen 
we opnieuw het heilig avondmaal te 
vieren, nu vanuit de wetenschap dat 
de verrezen Heer in brood en wijn 
onder ons aanwezig wil zijn.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Hoofdpunt van de vergadering was 
het gesprek met mw. Annelies den 
Dulk. Sinds het vertrek van mw. ds. 
Ockhuysen is mw. Den Dulk geestelijk 
verzorger in de Vreugdehof. Het werd 
hoog tijd kennis te maken met haar.
Zoals u weet hebben de heren 
Lolkema en Padmos jarenlang gediend 
als ouderling in de Vreugdehof. Sinds 
enige tijd wordt dit verzorgd door dhr. 
Macintosch en mw. Zweers. 
Wij volgen hierbij de notulen van de 
vergadering, die elke maand trouw 
door mw. Velthorst worden verzorgd.

In de Vreugdehof is plaats voor 190 
bewoners. Mw. Den Dulk werkt hier 
vier dagen in de week. Als humanis-

Pelgrimskerk

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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tisch raadsvrouw heeft ze een rol 
in organisatie en beleid, maar haar 
voorkeur gaat uit naar individuele 
gesprekken. Ook de organisatie van 
de zondagse kerkdiensten vormt 
onderdeel van haar werkzaamheden. 
Deze diensten worden bezocht 
door mensen van verschillende 
afkomst. Momenteel zijn er nog twee 
protestantse predikanten die in de 
zondagse diensten voorgaan, ds. 
Sneep en mw. Ellen Kok. Mw. Kok 
heeft sinds kort een vaste baan in 
Purmerend en is nu nog maar een paar 
keer per jaar beschikbaar. 

De diensten beginnen om 10.15 
uur en verlopen goed. Bijna alle 
– 25 tot 30 – bezoekers zitten in 
een rolstoel. Het ophalen van de 
deelnemers verloopt soepel dankzij 
een goede taakverdeling. Er is een 
vrijwilligerscoördinator en er zijn twee 
buitenlandse vrijwilligers.
Twee keer per jaar is er een 
herdenkingsdienst voor de 
overledenen. Door het overheidsbeleid 
van de laatste jaren komen de mensen 
veel zieker binnen. De verzorging blijft 
cliëntgericht, de organisatie is effi ciënt. 
Er worden weer voedingsassistenten 
aangenomen en er is meer toezicht en 
gezelligheid in de kamers. 
Mw. Den Dulk doet ook kringen. Ze 
heeft veel contact met mensen met 
dementie en vindt dit belangrijk. 
Op dinsdagmorgen om de twee 
weken heeft ze een dienst voor 
dementerenden. Er worden teksten 
gelezen en ze gaan met elkaar in 
gesprek. Hiervoor is ze op zoek 
naar vrijwilligers. Ook worden er 

belevingsconcerten georganiseerd om 
de demente mensen met zichzelf in 
contact te brengen. 
Mw. Den Dulk doet alle communicatie. 
Voor alle activiteiten zijn vrijwilligers 
nodig en daar is vaak een tekort aan. 
Er is een activiteitenbegeleider uit 
de Pinkstergemeente en er zijn twee 
‘vaste’ vrijwilligers, die niet tot een 
kerkgemeenschap behoren. Het is 
duidelijk dat de Vreugdehof sterk inzet 
op activiteiten voor de bewoners. 
Dhr. Stok bedankt mw. Den Dulk 
voor haar duidelijke uitleg over de 
werkzaamheden in de Vreugdehof. 
Ds. De Vries wenst haar veel zegen op 
haar werk.

Hebt u belangstelling om 
zo nu en dan als vrijwilliger 
te ondersteunen in de 
Vreugdehof? Neemt u dan 
contact op met Annelies 
den Dulk op tel. 5416114 of 
a.dendulk@amstelring.nl. Ook 
eens per maand is uw hulp zeer 
welkom! 

Wat verder ter tafel kwam
Op verzoek van een aantal kerkgangers 
is gesproken over mogelijkheden om 
het nogal opvallende projectiescherm 
in de kerkzaal wat te versluieren. In 
eerste instantie wordt nu gedacht aan 
een bij de muur passende verfkleur. 
Als dat niet voldoende zou zijn komt er 
een overkapping.
André van der Galiën, 37 jaar, wordt 
voorgedragen als opvolger van Vallery 
Linger. Hij is samen met Jakob Stolk 

kerkelijk opbouwwerker in Lelystad. 
Ds. De Vries en dhr. Welsing hebben 
een gesprek met hem gehad en zij 
hebben vertrouwen in hem. Hij is 
ruimdenkend en kan goed organiseren.
Op voorstel van de oecumenische 
overleggroep ‘De Goede Pelgrim’ en 
met goedkeuring van de kerkenraad, 
valt de oecumenische dienst van 
woensdag 28 maart samen met de 
boetviering van maandag 26 maart. 
Besloten is om dit één keer te doen 
en het daarna te bekijken voor de 
toekomst.

De commissie de Goede Pelgrim wil 
in 2019 graag een extra oecumenische 
dienst naast de drie die er nu zijn. En 
wel op Pinksterzondag. De kerkenraad 
stemt ermee in. De Parochieraad 
bezint zich hier nog over.
Om ds. De Vries in de drukke paastijd 
enigszins te ontlasten zal mw. 
Versteeg de Taizéviering op Stille 
Zaterdag leiden.
Mw. Hellema, mw. Versteeg 
en dhr. Haalebos hebben de 
gemeentevergadering op 7 februari 
bijgewoond. Voorstellen waren: Iedere 
wijkkerk heeft een eigen kerkenraad 
en moet zijn eigen fi nanciën op orde 
houden. 
Mw. Hellema vertelt over de benarde 
situatie in de Buitenhof. Het wordt 
steeds moeizamer, nu er nog maar 
vijf vrijwilligers zijn. De inbreng 
van de Goede Herder wordt ook 
steeds minder. De bijeenkomst met 
de dementerende bewoners op 
vrijdagmiddag doet ze nu alleen. Het 
punt nadert dat het niet meer gaat. 

Adri Lodder
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Pastorpraat 
‘Dit is té erg!’ hoor ik iemand ontzet 
uitroepen, terwijl zij de krant openslaat.
Het gebeurt ver weg, maar toch: té 
erg! Soms is het dichterbij, op je werk 
of gewoon thuis, té erg, ontzetting! 
Hoe kun je anders reageren? 
Cabaretiers hebben daar soms 
woorden voor. De blinde Vincent Bijloo 
zei het zo;

‘Laatst kreeg ik, tot mijn ontzetting, 
te horen, dat ik er rekening mee 
moest houden dat ik ook snel doof 
zou worden’. Stilte… Toen verbrak 
Vincent de stilte: ‘Je bent pas echt 
onafhankelijk als je je afhankelijk durft 
op te stellen.’ Stilte... Er viel een zucht, 
wie kan dat?
We hoorden de zes zondagen naar 
Pasen toe ook steeds hoe één, drie of 
een groep mensen in de Bijbel ontzet 
raken over wat ze zien. Meemaken. Hoe 
kan dit? Alles zo geheel anders. Dan 
vallen we stil en de zevende dag Pasen! 
We zingen, vieren de zevende dag!
Als het maar even kan komt u toch ook 
meevieren, meedoen, meemaken?! 
Soms gaat het niet, weet u dan 
verbonden met de gemeente in haar 
gebeden.

Op het gevaar af dat ik niet volledig ben, 
breng ik op verzoek eens de dank over 
voor bezoek en/of bloemen van de kerk. 
Van Toos, Dia, Coos, Trudy, Diny. Wat 
ook zeer gewaardeerd wordt: de vol 
beschreven kaart met al die namen! Of 
als de preek, trouw door Janny bezorgd 
is, dank!
Na Pasen zijn we aan het laatste stukje 
van het Winterprogramma toe. Kijk 
goed in de agenda verderop, bijna alles 
is ‘s middags rond 15.00 uur in de 
Pelgrimskerk. Onderwerpen die er toe 
doen! Contactmomenten en dan zal de 
winter wel voorbij zijn. De aanvangstijd 
van de dienst op zondagmorgen 
is 10.00 uur, dat weet u toch? Het 
zomerprogramma zal rond Pinksteren 
uitkomen. Gezegende feestdagen 
wensen wij elkaar toe.

Wil Kruijswijk

Wereldgebedsdag 2018
Het Stiltecentrum in de Pelgrimskerk 
was vrijdag 2 maart geheel gevuld. 
Ongeveer veertig mensen trotseerde 
de winterse kou voor de viering van 
Wereldgebedsdag. De liturgie was 
deze keer gemaakt door vrouwen uit 
Suriname. 
Een hechte groep vrouwen uit De 
Goede Herder en de Pelgrimskerk 
bereidt deze diensten voor. Nelly 
Versteeg nam de muzikale leiding 
op de piano. We hadden deze keer 
twee blokfl uittisten, te weten Elke 
Heemskerk en Selma van Ee.

In de liturgie stond het Onze Vader in 
het Surinaams. Dit was door één van 
de dames fonetisch op papier gezet 
en uitgedeeld. Als men wilde kon dit 
worden meegebeden. Ook waren er 
papiertjes met een afbeelding van de 
mangrove boom rondgedeeld. Hierop 
kon men een wens of een spreuk 
zetten. Een paar teksten:
Wij zijn bevoorrecht dat wij hier in 
vrijheid kunnen vieren. 
Ik maak mij grote zorgen over de natuur. 
Liefde en vrede voor u allen. 
Elke dag kun je opnieuw beginnen, 
wordt niet moedeloos, opstaan. Pasen! 
Geef liefde aan elkaar, je krijgt het 
dubbel terug. 
God is Liefde en Vrijheid. 
Bewondering voor ‘sterke’ vrouwen. 
Moge Gods vrede met je zijn. 
Niet leven van de aarde, maar leven met 
de aarde. 

De collecte bracht € 193,95 op. 
Het was een zeer geslaagde dienst. 

Janny Schuijt-ter Horst

Ilse Jansen-Ahlers
Op 22 februari overleed Ilse Jansen, ze 
werd 86 jaar. In de dienst van Woord en 
Gebed in de Pelgrimskerk stonden we stil 
bij haar leven. We lazen de laatste woorden 
uit Matteüs: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld’ 
en verbonden het met een lied dat haar 
aansprak: Door goede machten liefderijk 
geborgen (lied 511).
Liefde bracht haar van Melle (in het 
noordwesten van Duitsland) naar 
Amsterdam. Dat was niet altijd makkelijk. 
Ze vond haar weg in het gezin, de kinderen, 
de tuin, in het helpen van mensen in de 
straat en in de gemeente. En ze vond een 
kunstzinnige weg: ze kon prachtig batikken. 
Een schaduw viel over het gezin met het 
overlijden van Stefan, toen hij 14 jaar was. 
De zoon en het broertje tussen Michael en 
Claire in. Het hart was uit het gezin. Maar 
je kunt niet altijd treuren, zei ze. Je moet 
hoop houden. Hoop was voor haar een zeker 
weten dat het leven zinvol is zonder dat je de 
uitkomst weet.
Haar gedachtenis is ons tot een hoopvolle en 
dankbare herinnering. 

Nelly Versteeg
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Boodschappers uit hogere sferen
Op 22 februari gaf ds. Geertien Morsink 
een lezing over engelen. Zij vertelde 
over de geschiedenis van engelen 
die reikt tot vóór het ontstaan van de 
Bijbel. Maar verder ging het toch vooral 
over engelen in de Bijbel, geïllustreerd 
met veel afbeeldingen.

De mens heeft altijd angst gehad voor 
natuurgeweld en daarom gezocht naar 
beschermende machten. Zo ontstond 
het idee van opper- en ondergoden. De 
oppergoden bleven in de hemel, terwijl 
de ondergoden de verbinding tussen 
hemel en aarde verzorgden. Daarvoor 
waren vleugels nodig om te kunnen 
vliegen. Onder die goden waren goede, 
maar ook slechte types. In de Perzische 
godsdienst (12e eeuw voor Christus) 
kende men de volgende rangorde 
van de goden van hemel naar aarde: 
aardengelen – tussenwezens – het 
innerlijk van de mens. Uit de Griekse 
cultuur zijn vooral bekend: Eros, de god 
van de liefde met vleugels; Hermes, 
de boodschapper van de goden, met 

vleugels aan de schoenen en de hielen. 
Hermes bracht ook de zielen van de 
doden naar de overkant. Kortom, 
allemaal angeloi, boodschappers van de 
hemel naar de mens. 

De Bijbel geeft een eigen interpretatie 
van de angeloi. In de Thora is er meest 
sprake van enkelvoudige engelen, later 
in visioenen van meervoudige scharen. 
Bekende verhalen in het Oude 
Testament zijn onder meer de engel 
als bewaker van het paradijs; de 
verschijning van engelen aan Hagar in 
de woestijn, aan Abraham (het bezoek 
van drie engelen), aan Jacob bij de 
Jabbok en met opdrachten aan Elia. 
Ook in het Nieuwe Testament spelen 
engelen een grote, vaak meer bekende 
rol: de aankondiging aan Zacharia, 
aan Maria, aan de herders in het veld; 
de waarschuwing van een engel in 
de droom van Jozef en van de drie 
koningen; de engel van vertroosting bij 
Jezus in Gethsemané; de engel bij het 
lege graf na de opstanding; de zeven 
engelen in het boek Openbaring en 

het visioen van de schare, die niemand 
tellen kan. 
In de apocriefe boeken treden 
beschermengelen op, zoals in het 
verhaal van Tobias, waarbij zijn zoon 
door de engel Rafaël op zijn reis 
begeleid wordt. Er zijn nog veel meer 
voorbeelden. 
In de kunst zijn engelen verbeeld in 
ikonen, schilderijen, muziek en beelden. 
Een engel kan ook een metafoor voor 
kracht zijn. Hun verschijning wekt vaak 
ontzetting. Maar de boodschap begint 
dan met ‘Vrees niet’. 

Alles overziende blijft de vraag: Zijn 
engelen werkelijkheid of verbeelding 
van voelbare kracht tussen God en 
mensen? God, die niet te grijpen en 
te verbeelden is en de mens, die iets 
tastbaars nodig vindt. In elk geval 
komen engelen (of de kracht vanuit 
het hogere) op belangrijke momenten 
als bode, als beschermer, als trooster 
en als inspirator. De ene mens staat 
daarvoor meer open dan de ander.

Mieke Hellema
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Bloemschikkingen in de 
Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd, een periode van 
soberheid en inkeer, van beschouwing 
van lief en leed, in de wereld en in 
ons eigen leven. In deze periode staat 
er iedere zondag een ‘symbolische 
bloemschikking’ in de kerk. Het thema 
voor de bloemschikkingen is ‘Een open 
deur: Onvoorwaardelijke liefde’. 
In de bloemschikking zien we een deur, 
als verwijzing naar Jezus. Het kleed 
over de tafel is paars, de kleur van de 
Veertigdagentijd. Een lange strook 
verbeeldt de weg die wij gaan in deze 
veertig dagen, door de deur heen, naar 
de toekomst. Er staan zes lange paarse 
kaarsen. Iedere zondag brandt er één 
meer, omdat we dichter bij Pasen 
komen, omdat we blijven hopen op 
licht, ook als het donker is.

1e zondag: Veertig dagen trekt Jezus 
zich terug, bezint zich, in de woestijn, 
voordat hij aan zijn opdracht begint. Hij 
weerstaat alle verleiding en kiest voor 
de weg van onvoorwaardelijke liefde en 
trouw. In de bloemschikking bloeit een 
bloem in de woestijn, bloem van hoop, 
teken van nieuw leven. Er brandt één 
kaars.

2e zondag: Jezus gaat met drie 
leerlingen de berg op om te bidden. De 
leerlingen zien hoe Jezus ‘even’ wordt 
opgetild in het licht, mag hij baden in het 
licht van Gods onvoorwaardelijke liefde. 
In de bloemschikking ‘op de berg’ drie 
witte bloemen, Jezus in gesprek met 
Mozes en Elia. Kleine paarse bloemen 
verbeelden de drie leerlingen van Jezus. 
Er branden twee kaarsen.

3e zondag: Hoe Jezus omzichtig 
omgaat met wie kwetsbaar zijn. Het 
geknakte riet verbreekt Hij niet. In zijn 
dienende liefde wordt Hij uiteindelijk 
zelf wel geknakt. Er branden drie 
kaarsen.

4e zondag: het verhaal van de vijf 
broden en twee vissen. Jezus leert 
ons delen, waar mensen leren breken 
en delen, daar zal genoeg zijn voor 
iedereen. In de bloemschikking zien we 
roze bloemen, vijf dezelfde en twee 
andere. Er branden vier kaarsen.
5e zondag: waar Jezus verwijst naar de 
graankorrel. Alleen als de graankorrel 
sterft ontstaat er nieuw leven. Jezus 

gaat de weg van de onvoorwaardelijke 
liefde en brengt veel vrucht voort. Er 
branden vijf kaarsen.

6e zondag: het verhaal van Jezus’ intocht 
in Jeruzalem. In de bloemschikking 
verwijst een slinger van rode bloemen 
en klimop naar de ‘koninklijke 
weg’ die Jezus gaat, een weg van 
onvoorwaardelijke liefde en trouw, aan 
God en mensen. Er branden zes kaarsen.

Witte Donderdag: op de ‘weg’ een 
gebroken brood. Naast de weg staat 
een glazen kan met water met een 
witte doek erbij. Alle zes kaarsen 
branden. 



33 maart/april 2018

Winterprogramma
Activiteiten zijn in de Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld. 

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

Wo/ 11-4 
High Tea in Birma
Genieten van een High Tea in de 
Pelgrimskerk met beelden uit Birma, 
een theeland. Tussen de hapjes en 
thee toont Henk Stok foto’s van 
Birma vertelt erover. Tijd: 15.00 uur. 
Kosten € 5. Opgave voor 8 april bij 
Janny of Irene. 

Do/ 03-05 
Film: The Day Will Come
In de wereld van de cinema 
betekenen weeshuizen doorgaans 
één ding: doffe ellende. Zo ook in 
dit Deense drama van Jesper W. 
Nielsen. Leiding ds. Jaap Doolaard. 
Tijd: 14.30 uur. 

Ma/ 07-05 
Lezing: Franciscus en zijn tijd 
door Phil Kint
Het bijzondere leven van de Heilige 
van Assisi is voor zeer velen in 
onze wereld een zeer grote bron 
van inspiratie. Wie was deze 
Franciscus? Tijd: 14.00 uur in De 
Goede Herder.

Di/ 15-05 
Lezing: De Geest in schepping 
en herschepping
We kennen de Geest voornamelijk 
als Pinkstergeest, maar in de Bijbel 
is diezelfde Geest reeds lang actief, 
voordat Hij over de leerlingen van 
Jezus wordt uitgestort. 

De Geest is de Geest van het leven, 
en is als zodanig aan het werk 
niet alleen als Herschepper in een 
nieuwe mensheid die dankzij Jezus 
ontstaat, maar ook als Schepper 
en Onderhouder van al wat leeft. 
Lezing door ds. De Vries. 
Tijd: 15.00 uur. 

Ieder woensdag, 9.00 uur: 
Morgengebed in De Goede 
Herder.
Iedere vrijdag, 16.30 - 18.00 
uur: Kannen en Kruiken
Een praatje onder het genot van 
een drankje. 
Eerste vrijdag van de maand, 
18.00 uur: Kostje geKocht
Kosten € 7,00. Uiterlijk 
woensdag ervoor opgeven.

Goede Vrijdag: op de ‘weg’ een vaasje 
met één rode roos met doornen. Aan 
de deurpost hangt aan een paars lint 
een ‘doornenkroon’. 
Paaswake: een wit kleed op de tafel 
en op de ‘weg’ een rij waxinelichtjes 
naar de deur toe, als een spoor 
van voetstappen. Rechts van de 

weg ligt groen mos, waaruit witte 
voorjaarsbloemen omhoog komen. In 
de deur één dikke kaars.

Paasmorgen: de ‘Paastuin’, een feestelijk 
en kleurrijk geheel! De koninklijke weg 
van Jezus, de weg van liefde en trouw, 
verbindt ons met God en met elkaar. 

Jezus de Levende wijst ons zo de 
weg naar waarachtig leven, naar Gods 
toekomst van recht en vrede. Jezus is de 
deur naar een wereld als een open huis, 
waar het goed is om te wonen, voor 
alle mensen. Een open deur, naar een 
wereld van onvoorwaardelijke liefde. 

Gina Visser
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Agenda
29 maart  The Passion Live (Amsterdam Zuidoost)29 maart The Passion – samen eten en uitzending  bekijken (PJR)
1 april Tweede paasdienst voor kinderen,  jongeren en hun (groot) ouders (Paaskerk)14 april Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen  (Kruiskerk)
22 april  Kliederkerk (op locatie)

PJR

 bekijken (PJR)
1 april Tweede paasdienst voor kinderen,  jongeren en hun (groot) ouders (Paaskerk)14 april Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen  (Kruiskerk)

Contactgegevens

Nieuw adres!

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl / 0637227676

Nienke van 
der Heiden

Tienerweekend
Het lijkt nog heeeeeeeeeel ver 
weg, maar stiekem komt het PJR Tienerweekend steeds dichterbij. Van 13 t/m 15 juli gaan we naar ’t Keldertje in Huizen. Zet het alvast in je agenda! 

MOOI NIEUWS! 
Misschien heb je het al gehoord: onze jeugdwerker Nienke van der Heiden heeft per 1 maart een vast contract voor 32 uur gekregen! Omdat het niet gelukt was om een geschikte kandidaat te vinden als tweede jeugdwerker, is in overleg besloten het contract van Nienke uit te breiden. Vanuit de wijkgemeenten en het ministerie van predikanten kwamen positieve geluiden over haar werk. Ook de PJR is enthousiast over Nienke en dus zijn wij blij dat het in samenspraak met het CvK gelukt is haar dit contract aan te bieden. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. De overige uren verdeelt zij over haar werkzaamheden in de avonden en weekenden. Wij wensen haar veel succes en hopen op een mooie verdere samenwerking!

Antoinette Kamsteeg, voorzitter PJR

ADRESWIJZIGING
De PJR gaat verhuizen! Vanaf 23 maart zit het 

kantoor van de PJR en jeugdwerker Nienke 

niet meer in de Pastorie op de Handweg, 

maar verhuizen wij samen met het Kerkelijk 

Bureau en communicatieadviseur Yvonne 

Teitsma naar ‘t Open Hof. Ons nieuwe 

adres is: Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen. Kom je een keer op bezoek? 

nienke@pga-b.nl / 0637227676
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Agenda
29 maart  The Passion Live (Amsterdam Zuidoost)29 maart The Passion – samen eten en uitzending  bekijken (PJR)
1 april Tweede paasdienst voor kinderen,  jongeren en hun (groot) ouders (Paaskerk)14 april Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen  (Kruiskerk)
22 april  Kliederkerk (op locatie)

Witte Donderdag is het zover: de 
live-registratie van dit eigentijdse 
paasverhaal. Dit jaar komt 
The Passion naar Amsterdam 
Zuidoost! Een unieke kans om 
dit evenement eens van dichtbij 
mee te maken. Wil je niet naar 
Amsterdam, maar wel naar The 
Passion kijken? Kom dan naar de 
Paaskerk. Alle jongeren die het 
leuk vinden om met elkaar naar de 
uitzending te kijken zijn van harte 
welkom! Het maakt dus niet uit, 
uit welke wijkgemeente je komt 
of je vaak naar de kerk gaat of al 
een tijdje niet geweest bent. En 
neem gerust iemand mee van 
wie jij denkt dat diegene 
het ook leuk vindt! Tijdstip: 
20.00 uur, jeugdruimte 
Paaskerk. Opgeven kan bij je 
tienerdienstleiding of dominee 
Werner Pieterse.

The Passion

THEATERWEEKENDWe zijn nog steeds aan het nagenieten van het Theater-weekend. Dank voor alle complimenten die we mochten ontvangen uit de gemeente! Mooi om te zien dan iedereen nog steeds enthousiast is. Op veler verzoek de tekst van het beginlied (Sexy als ik dans van Nielson) en het eindlied (S.O.S. van Abba), zodat iedereen het Theaterweekend nog even kan herbeleven        . De Nederlandse teksten zijn van Eline Homburg.

Ah, weet je wat het is
‘k Hoor soms wat in mijn hoofd
Maar altijd is er een
Die de stemmetjes weer dooft
Want ik kan ze niet laten, nee
Ik kan ze niet laten, yeah

Weet je wat het is
David maakt muziek
Hij pakt zijn harp en speelt wat
’t Is werkelijk uniek
En dat kan hij niet laten, nee
Hij kan het niet laten

Refrein
Hey, weet je hoe het zit man?
In ’t paleis van koning Saul
Oh, oh, oh, oh, oh, yeah
’t Paleis van koning Saul
Ey, ey, ey, ey, ey

Waar is die tijd van toen
Ik zie het niet meer terug
Ik zie de overkant
Maar nergens is een brug
Ik ben toch echt wel koning nu
Het lijkt wel heel gewoon
Maar tegen welke prijs 
Zit ik nu op mijn troon?

Refrein
Je staat niet voor me
‘k Roep om jou, dus hoor me, SOS
Ik kan niet zonder,
Jij was zo bijzonder, SOS
Zonder jou
Is het leven verdrietig en grauw
Zonder jou
Weet ik echt niet van wie ik nog hou

Aan schatten geen gebrek
‘k Heb alles om me heen 
Geluk lijkt zo ver weg
Want nu ben ik alleen
Maar ’t leven gaat weer door, mijn 
vriend
Het lijkt wel heel gewoon
Maar tegen welke prijs 
Zit ik nu op mijn troon?

S.O.S. (EINDLIED)
’T PALEIS VAN KONING SAUL 
(BEGINLIED) 
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VANUIT KLEIKLOOSTER NAAR THE PASSION

Woensdagavond 11 april is Thomas Hontelez bij ons te gast. 
Thomas is een jonge pelgrim die werkzaam is voor de franciscaanse 
beweging. Daar doet hij prachtige dingen, zoals het geven van 
workshops ‘Pelgrimeren zonder weg te gaan’. Graag voelen wij hem 
daarover aan de tand tijdens onze meet & eat. Wie weet smaakt dat 
naar meer en komt hij in mei terug met een inspirerende workshop! 

Ziel & Zaligheid is een zin-
gevingsbroedplaats voor en 
door studenten op campus 
Uilenstede. Op adem komen, 
ontmoeten en broeden op 
bijzondere initiatieven gebeurt 
aan onze keukentafel, waar we 
wekelijks met elkaar eten. 

Wil je hier of aan een van de andere 

activiteiten meedoen? Mail dan naar 

studentenwerkuilenstede@gmail.com 

of bel Jakob Stolk 06-37288215. Je kunt 

ons ook volgen via: facebook.com/Ziel-

Zaligheid-858268547626225

Op Witte Donderdag verzamelen we met een groepje 
jongeren vanuit Ziel & Zaligheid, de twintigers Amstelveen 
en Taizé Amsterdam op Kleiburg. Daar starten we met 
een avondmaal en een korte viering in de kapel van het 
bijzondere initiatief Kleiklooster. In stilte wandelen we 
richting het evenemententerrein van The Passion. Daar 

treffen we een groep katholieke jongeren die in stilte vanuit 
Duivendrecht richting The Passion wandelt. Al met al belooft 
het dit jaar een heel bijzondere Witte Donderdag te worden. 

Geef je snel op bij Jakob Stolk:
studentenwerkeruilenstede@gmail.com.

PELGRIMEREN ZONDER 
WEG TE GAAN 

Pelgrimeren staat voor meer dan wandelen. Het woord 
Peregrinus staat voor vreemdeling, balling. Het is 
iemand die niet thuis hoort op de plek waar hij is. Hij 
is daar slechts op doorreis. De kerkvaders hebben dat 
begrip breder getrokken en het leven van de mens een 
pelgrimage genoemd. We zijn hier slechts op doorreis. 
Alles wat we doen en tegenkomen is van tijdelijke aard. 
Onze bezittingen zijn slechts goederen die we af moeten 

werpen als ze te zwaar worden. Met de mensen die we 
ontmoeten gaan we een band aan, maar slechts tijdelijk, 
we zullen ooit weer verder moeten met onze tocht. De 
mens gaat door het leven als de wandelaar door een 
willekeurig gebied, met een open houding, maar wetend 
dat hij verder moet. In die zin is pelgrimeren dus niet 
per se wandelen. Het is veel meer dan dat, het is een 
houding die je in alles kunt meenemen.

Thomas

Ziel & Zaligheid Ziel & Zaligheid is een zin-
gevingsbroedplaats voor en 
door studenten op campus 

ontmoeten en broeden op 
bijzondere initiatieven gebeurt 
aan onze keukentafel, waar we 

Jakob Stolk
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Ze heeft een gevarieerde kerkelijke 
carrière achter de rug: van 
kindernevendienst, jeugdouderling, 
contactpersoon tot diaken. Binnen 
de bovenwijkse diaconie is ze nu 
betrokken bij schuldhulpverlening 
en statushouders. Haar opgeruimde 
karakter kwam goed van pas in haar 
werk in de zorg. Marijke heeft twee 
kinderen en twee kleinkinderen.

Wat zou jij willen veranderen in de 
kerk? 
‘De besluitvorming zou wel eens wat 
sneller mogen gaan. Er zijn allerlei 
ontwikkelingen in de maatschappij, maar 
wij zijn als kerk in Amstelveen zo traag 
dat we de boot dreigen te missen. Heb 
het met elkaar eens over statushouders, 
of de verkiezingen. Voorstellen moeten 
eindeloos langs commissies voordat 

een besluit wordt genomen, áls er al 
een besluit wordt genomen. Ik ben 
best geduldig vind ik zelf, dat heb je in 
de zorg ook nodig. Maar met kerkelijke 
besturen heb ik geen geduld. Voor mijn 
eigen gemoedsrust is het goed dat ik 
niet meer in de kerkenraad zit.’ 

Wat mag er absoluut niet 
verdwijnen in de kerk?
‘Omzien naar elkaar vind ik heel 
belangrijk. Ik ben twaalf jaar geleden 
behoorlijk ziek geweest. In die tijd 
heb ik heel veel meeleven gehad van 
mensen uit de kerk. Mijn niet-kerkelijke 
schoondochter zei: ‘ik denk dat ik ook bij 
een kerk ga horen, dan krijg je tenminste 
aandacht, post en leuke attenties!’ 
Die aandacht is een van onze sterke 
punten, maar we moeten voorkomen 
dat mensen tussen wal en schip vallen. 
We hebben nu leeftijdspastoraat, maar 
ik wil niet alleen met oudere mensen 
praten, maar ook met jongere. Bij dat 
alles moeten we de Bijbelse boodschap 
natuurlijk nooit loslaten. De kern daarvan 
is voor mij: verdraagzaamheid naar 
elkaar, binnen de kerk en daarbuiten.’ 

Wat heb jij ontvangen? 
‘Ik heb heel veel ontvangen! Ik heb 
zoveel mensen leren kennen, kerkelijk 
maar ook in mijn werk. Met veel 
mensen mocht ik een stukje op hun weg 
meelopen. Ik heb het een eer gevonden 

dat mensen me zoveel toevertrouwden. 
Je wordt er zelf rijker van. In de zorg 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking kreeg ik met onverwachte 
situaties te maken. Zo sta je met een 
douchekop in de hand en krijg je opeens 
de vraag: ‘Marijke, wil je gecremeerd of 
begraven worden? Ook hun rotsvaste 
vertrouwen, dat ik zelf misschien niet 
heb, heeft me altijd erg geraakt.’

Wat wil je doorgeven? 
‘Dat is een bepaalde levenshouding: kijk 
om je heen, zorg dat het niet alleen om 
jezelf gaat maar om de ander en houd 
oog voor wat weerloos is.’

Heb je een lied/tekst/verhaal/mens/
gebeurtenis die/dat jou inspireert? 
‘Het liedboek ligt bij ons op tafel. Lied 
840, tekst W. Barnard, vind ik heel mooi. 
We zingen het bijna nooit. Het begint 
met ‘Lieve Heer, Gij zegt kom en ik 
kom’. En dan in laatste couplet: ‘Want o 
Heer, ik zeg kom en Gij komt (….) en uw 
naam wordt een lied in mijn mond’. Die 
wisselwerking spreekt me aan – ik hoef 
het niet alleen te doen!’

Mijn kerk!
Willeke Koops

Marijke Bossenbroek-

Boersma groeide op in een 

vrij-evangelische gemeente 

en kwam via een vriendin 

bij de gereformeerde kerk in 

Amsterdam terecht waar ze Jan 

leerde kennen met wie ze haar 

leven deelt. Later in Amstelveen 

beleefde ze in de Adventkerk 

een gouden tijd. 

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. 
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nieuws

In een ontmoetingsweekend van Joodse, christelijke en moslimvrouwen wil-
len we samen onze heilige teksten lezen en tot ons nemen. Door gezamen-
lijke bestudering en toe-eigening van teksten over confronterende vrouwen 
uit de Joodse, christelijke en islamitische traditie willen we religieuze bron-
nen ons laten inspireren in déze tijd. Door teksten van elkaars traditie te le-
zen, maar door de ogen van de ander, worden dwarsverbanden mogelijk en 
worden deelneemsters uitgedaagd teksten die zij meenden te kennen door 
de spiegel van de ander opnieuw te bekijken. In de keuze van de teksten 
haken we in op actualiteiten en onderzoeken we hoé vrouwen met huidige 
spanningen op een constructieve en creatieve manier om kunnen gaan.
Vaak worden ontmoetingsprojecten tussen aanhangers van verschillende 
religies aangeknoopt bij praktische vragen (dialoog van het leven). Wij 
beogen de verbinding met de samenleving juist te leggen te leggen door te 
starten bij wat we ten diepste geloven. Het werkt, is onze ervaring, drempel-
verlagend wanneer vrouwen het gevoel krijgen dat hun geloofsovertuiging 
ten volle wordt gehonoreerd. Daardoor komen gesprekken sneller op een 
diepere laag en bespreken we geloof in het dagelijks leven gemakkelijker. 
Plaats: Dominicaanse klooster in Huissen
Tijd: 11 mei (16.30) -13 mei (15.00)
Aanmelden: www.kloosterhuissen.nl/programmas/studie

Trialoogweekend 
Confronterende vrouwen

Het Evangelisch Werkverband biedt voor de 
Vijftigdagentijd tussen Pasen en Pinksteren een 
scheurkalender aan, met het thema ‘Wachten 
op de Heilige Geest’. De scheurkalender bevat 
iedere dag een pagina voor volwassenen 
en een kinderpagina met teksten, een lied 
of gebed en een creatieve verwerking. De 
kalender is ook geschikt als gemeenteproject: 
er is een aanvullend pakket beschikbaar met 
kindermateriaal, jeugdavonden, kringmateriaal en 
preekschetsen. ewv.nl  >  webwinkel (€ 3,95)

agenda

Scheurkalender Vijftigdagentijd

Vanuit Kleiklooster naar The Passion
We verzamelen met een groepje jonge-
ren vanuit Ziel & Zaligheid, de twintigers 
Amstelveen en Taizé Amsterdam op Kleiburg. 
Daar starten we met een avondmaal en een 
korte viering in de kapel van het Kleiklooster. 
In stilte wandelen we richting het evenemen-
tenterrein van The Passion. Geef je snel op 
bij Jakob Stolk studentenwerkeruilenstede@
gmail.com of 06-37288215.

 Do/ 29-3  KCOV zingt Matthäus-
 Passion 
De moeder aller passies. De muziek van J.S. 
Bach gaat recht naar je hart. Uitvoering door 
de KCOV Amsterdam, Het Promenade Orkest, 
Roder Jongenskoor en solisten o.l.v. Frank 
Hameleers. Tijd: 19.30 uur. Kaarten vanaf 
€ 32,50 op www.concertgebouw.nl of 
www.kcovamsterdam.nl.

 Do/ 29-03  The Passion kijken
Wil je niet naar Amsterdam, maar wel The 
Passion kijken? Kom dan naar de Paaskerk. 
Alle jongeren zijn van harte welkom! Het 
maakt niet uit waar je vandaan komt en of al 
een tijdje niet geweest bent. Tijd: 20.00 uur, 
jeugdruimte Paaskerk. Opgeven bij je tiener-
dienstleiding of dominee Werner Pieterse.

 Vr/ 30-03  The Crucifi xion
Een oratorium over Jezus’ lijden en sterven, 
gecomponeerd door de Engelse componist 
John Stainer. Door Kruiskerkcantorij, bas 
Matthijs Mesdag, tenor Arco Mandemaker en 
organist Dirk Out, o.l.v. Henk Trommel. Tijd: 
20.00 uur, kerk open 19.30 uur. 

 Za/ 31-03  Kruiswoorden op 
 Stille Zaterdag
Vijftien statiën gemaakt door Gerard de Bruyne, 
Gert Jan Slump schreef Kruiswoorden bij deze 
kruisweg, Nico Ph. Hovius zette de tekst op 
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PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk

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

Overig

muziek. Beeld, tekst en muziek vervlechten 
zich tijdens deze viering. De koren Alegría, 
Anthem en de Cantorij voeren het stuk geza-
menlijk uit. Tijd: 19.30 uur. Zie ook pagina 20.

 Za/ 31-03  Paasnacht
Waken tot de zon opkomt. Intenser kun je de 
Paasnacht niet beleven. Wie waakt in deze 
nacht gaat letterlijk door het donker naar het 
licht. Zie pagina 21.

 Ma/ 02-04  Byzantijnse Passie 
 en Pasen
Oosters-orthodoxe gezangen in alle gradaties 
vertolkt: zowel de ingetogen liederen uit de 
Lijdenstijd als de feestelijke uitbundige liturgi-
sche gezangen van Pasen. Laat u meevoeren 
in de Russische sferen door het ensemble uit 
Brielle (gemengd koor) en de heldere tenoren 
en diepe bassen van het mannenkoor uit 
Hoorn. O.l.v. Grigori Sarolea. St. Urbanuskerk, 
Noorddammerlaan 126, Amstelveen. Tijd: 
19.30 uur. Kaarten: € 15,00, aan de deur of 
reserveren via muziek240@gmail.com. Meer 
info: www.zingenenzo.com.

 Di/ 03-04  Het Open Huis
Journalist Margriet Brandsma vertelt over haar 
werk bij de NOS en staat stil bij het ‘nieuwe’ 
Duitsland met Angela Merkel en bij actuele 
ontwikkelingen als de opkomst van het popu-
lisme. Tijd: 09.30 - 11.30 uur. 

 Zo/ 08-04  Koffi econcert Bach Solo
Composities van Johann Sebastian Bach ver-
zorgd door violist Bob van der Ent en organist 
Henk Trommel. Tijd: 12.00 – 13.00 uur.

 Wo/ 11-4  High Tea in Birma
Tijdens thee en hapjes toont Henk Stok foto’s 
van Birma en vertelt erover. Tijd: 15.00 uur. 
Kosten € 5. Opgave: voor 8-4 bij Janny Schuijt 
of Irene Hillers. 

 Wo/ 11-04  Pelgrimeren zonder 
 weg te gaan 
Thomas Hontelez is een jonge pelgrim die 
werkt voor de franciscaanse beweging. Daar 
geeft hij o.a. workshops ‘Pelgrimeren zonder 
weg te gaan’. Hij is bij ons te gast tijdens 
onze meet & eat. Opgave bij Jakob Stolk: 
studentenwerkeruilenstede@gmail.com of 
06-37288215.

 Za/ 14-04  Grootste Bijbelverhaal 
 van Amstelveen
Ben je tussen 4 en 12 jaar oud? Kom in oude 
kleren om 15.00 uur naar de Kruiskerk en help 
ons de onderste ramen van de kerk versieren 
met het eerste verhaal uit de Bijbel. (Groot)
ouders welkom. Opgave: voor 12-04 bij ds. 
Mirjam Buitenwerf, buitenwerf@kruiskerk-
amstelveen.nl, 06-20339808. 

 Do/ 19-04  Café Montpensier
Geestelijk verzorger Marinus van den Berg 
geeft een lezing over zijn boek Na-werk-
tijd. Pensioentijd heeft meerdere gezichten. 
Ook gezichten die te weinig gezien worden. 
Daarover zal het in zijn lezing ook gaan. Tijd: 
20.00 uur.

 Za/ 21-04  Sam’s Kledingactie 
 voor Mensen in Nood
Van 9.00 - 12.00 uur. Zie pagina 11.

 Zo/ 22-04  Kliederkerk (op locatie)
Kijk op www.facebook.com/
KliederKerkAmstelveen

 Zo/ 22-04  Muzikale vesper 
Muziek van Johannes Brahms, Joseph 
Rheinberger en Ralph Vaugh Williams, 
verzorgd door de Vesperscantorij, Peter 
Ouwerkerk orgel en piano en harpiste Manja 

Smits, o.l.v. Henk Trommel. Liturg is ds. Sieb 
Lanser. Kerk open: 16.30 uur. Korte toelichting 
op de muziek: 16.40 uur. Vesper: 17.00 uur.

 Zo/ 29-04  Koffi econcert 
Door Leo Kramer. Tijd: 12.00 uur.

 Do/ 03-05  Open huis en cultuurdag
Met als thema 'Het Joodse verleden van 
Mokum'. Om 12.00 uur een lunch. Daarna 
een bezoek aan de 17de eeuwse Portugese 
synagoge in Amsterdam en een stadswande-
ling. Zie ook pagina 26.

 Do/ 03-05  Film: The Day Will Come
Deens drama van Jesper W. Nielsen. Leiding 
ds. Jaap Doolaard. Tijd: 14.30 uur. 

 Vr/ 04-05  Oecumenische 
 bijeenkomst 
Oecumenische samenkomst voorafgaande 
aan de twee minuten stilte en de kransleggin-
gen bij het monument in het Broersepark. Tijd: 
18.30 uur in het gebouw van het Apostolisch 
Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 138-
140. Na de bijeenkomst is er de tocht naar het 
monument.

 Ma/ 07-05  Franciscus en zijn tijd
Het bijzondere leven van de Heilige van 
Assisi is voor zeer velen in onze wereld een 
zeer grote bron van inspiratie. Wie was deze 
Franciscus? Lezing door Phil Kint. Tijd: 14.00 
uur in De Goede Herder.
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Tegen het einde van zijn leven, doodziek, 
tekent Paul Klee steeds meer engelen.
Tientallen – opnieuw en opnieuw –
hij zet ze in een paar scherpe lijnen neer.

Deze – een van zijn laatste – is anders 
vlekkerige, dikke strepen, onscherp 
gelaten, 
aarzelend neergezet.

Weert hij af, zoekt hij bescherming?
Tegen wat of wie?
Is het hem te groot, te wonderbaarlijk, 
te licht? 
Wat ziet hij? Daar in de leegte?

Werner Pieterse

Paul Klee (1879-1940)
Twijfelende engel (1940)


