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Er zijn vijf fi etsroutes uitgezet in alle 
uithoeken van het land. De startpunten 
zijn: Eindhoven, Wageningen, 
Assen, Haarlem en Middelburg. 
Geïnteresseerden kunnen ervoor 
kiezen om zich bij een groepstocht 
aan te sluiten of op eigen houtje op 
pad te gaan. Een pitstop bij een kerk 
duurt ongeveer twintig minuten. 
Bezoekers worden verwelkomd met 
een biologische versnapering en zien 

en beleven welke groene stappen de 
betreffende kerk heeft gezet. 

Campagneleider Hanna van der Horst: 
‘Als GroeneKerkenactie willen we 
christenen en andersgelovigen in 
Nederland inspireren en aanzetten 
tot duurzaamheid. Een duurzame 
levensstijl is een natuurlijke reactie 
op de prachtige schepping die ons 
is toevertrouwd, maar ook een vorm 
van naastenliefde. Hoe wij omgaan 
met de natuur en het klimaat, heeft 
invloed op de levenssituatie van 
mensen wereldwijd. Als gemeenschap 
kunnen kerken hierin echt een verschil 
maken.’  De ene kerk neemt je mee 
het dak op om de zonnepanelen 
te laten zien, de andere kerk heeft 

een unieke oplossing gevonden om 
het energieverbruik naar beneden 
te brengen en weer een ander bakt 
biologisch avondmaalsbrood of heeft 
een eigen moestuin.

Met de GroeneKerkenactie stimuleren 
Tear en Kerk in Actie dat kerken 
duurzamer en groener worden en 
dat die kerken – van beginner tot 
duurzame expert – elkaar vinden en 
aanmoedigen. De actie richt zich op 
alle geloofsgemeenschappen die actief 
aan de slag willen met duurzaamheid, 
sociale rechtvaardigheid en het 
vergroenen van de eigen gemeenschap.

Meer informatie over de fi etstocht, tips 
en inspiratie op: www.groenekerken.nl.

actueel

De GroeneKerkenactie van Tear en 

Kerk in Actie houdt op zaterdag 23 juni 

in vijf regio’s een GroeneKerkenroute. 

Elke fietsroute voert langs drie tot zes 

kerken die actief zijn op het gebied 

van duurzaamheid. In twee regio’s 

voert de tocht ook langs een Groene 

Moskee. De organisatie hoopt dat de 

route belangstellenden zelf ook aanzet 

tot groene stappen.

Fietstocht langs 
Groene Kerken
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Inhoud
Als redactieleden zijn wij geen groentjes 
meer, we draaien al een poosje mee. Ook 
de kerk is geen groentje; ze heeft een lange 
geschiedenis achter zich. Maar daarmee is 
ze nog geen groene kerk. Over de groene 
kerk gaat het in dit nummer. Vaak lijkt 
het zo – waarschijnlijk is het ook zo – dat 
duurzaamheid voor kerkmensen geen 
prioriteit heeft. Als gelovige en als kerklid 
komt het schaamrood mij op de kaken. Van 
rood naar groen, er is in Amstelveen veel 
te doen – met een knipoog naar Herman 
Finkers. Willeke Koops is bij Cor Waringa te 
rade gegaan hoe het zit met energieverbruik 
en duurzaamheid van onze kerkgebouwen. 
Lena de Man zegt in een interview dat 
duurzaamheid een onderdeel van je geloof 
zou moeten zijn; zelf probeert ze al van 
jongs af aan haar steentje bij te dragen en ze 
haalt het Conciliair Proces – zegt dat u nog 
iets? – weer onder het stof vandaan. Gert 
Jan Slump pleit in zijn column voor cruciaal 
denken, juist met het oog op een groene 
kerk. Marianne Bogaard geeft een Bijbelse 
onderbouwing en loopt wat gemarkeerde 
teksten langs in haar Groene Bijbel. John 
Grin bepleit een overgang van leven van de 
planeet naar leven met de planeet. Van mijn 
hand is er een verslag van een studiereis 
naar Israël; ik moet hier ook een mea culpa 
uitspreken vanwege een niet zo groene 
vliegreis daar naar toe. Hopelijk inspireert dit 
nummer u. Misschien vindt u het te veel van 
het goede en ergert u zich groen en geel. 
Laat het geel dan maar wegtrekken, maar 
blijf vooral groen. En ga aan de slag, want 
groen moet je doen.
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Colofon
Contact 
redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 6413648 

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

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

De abonnementsprijs bedraagt 
€ 27 per jaar. Wilt u een 
abonnement? Stuur dan een mail 
naar abonnementen@pga-b.nl of 
bel met het kerkelijk bureau. 
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Verschijnt tien keer per jaar, juni 2018, jaargang 9, nummer 5

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

Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Burgemeester 
Haspelslaan 129, 1181 NC 
Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen

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

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

Vormgeving en Druk 
Reprovinci.nl Schoonhoven
Vellendrukkerij BDU 
Barneveld

Medewerkers aan dit nummer: 
Dick Aanen, Marianne Bogaard, 
Linde Dorenbos (fotografie PJR), 
John Grin, Nienke van der Heiden, 
Lena de Man, Ineke Norel, Werner 
Pieterse, Janny Schuijt, Gert Jan 
Slump, Jakob Stolk, Ginus Trof, 
Cor Waringa, wijkredacties. 

06 – Tussen kunst en kerk
inleveren kopij: 2 juli
op de mat: 24 juli

07 – Vraag en antwoord
inleveren kopij: 3 september
op de mat: 25 september

Voor klachten of vragen omtrent de 
privacy (de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en 
de Uitvoeringswet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) 
kan contact opgenomen worden 
met het scribaat van de Algemene 
Kerkenraad
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Zo/ 24-06 

1e collecte: Diaconie, 
stoelenproject
2e collecte: Kerk, vormings-
en toerustingswerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas, 
dankzegging
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. A. Sneep 

De Buitenhof
(za 23.06) 10.30 uur: 
ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

Zo/ 01-07

1e collecte: Diaconie, 
kerkwebradio
2e collecte: Kerk, zending: 
landelijk jeugd- en jonge-
renwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. H. Russcher, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 30.06) 10.30 uur: 
RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. 
Berendsen

Zo/ 08-07

1e collecte: Diaconie, 
stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, wijkwerk 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J..J. de Pater, 
Noordwijk
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
(za 07.07) 10.30 uur: ds. S. 
van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock

Zo/ 15-07

1e collecte: Diaconie, 
Het Wereldhuis
2e collecte: Kerk, eredienst 
& pastoraat in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J. Meinders

De Buitenhof
(za 14.07) 10.30 uur: 
RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens

Data inleveren en verschijnen Present

06 – Tussen kunst en kerk
inleveren kopij: 2 juli
op de mat: 24 juli

07 – Vraag en antwoord
inleveren kopij: 3 september
op de mat: 25 september
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Woensdag Voorganger Te Organist

04 juli Evangelist Jurjen ten Brinke Amsterdam Rob van Dijk

11 juli Ds. Arianne Geudeke Wilnis Wim Magré

18 juli Ds. Teus Prins Aalsmeer Everhard Zwart

25 juli Prof. Dr. Gerard den Hertog Apeldoorn Rob van Dijk

01 aug. Dr. Paul Visser Amsterdam Everhard Zwart

08 aug. Pastor Joost Verhoef Amsterdam Everhard Zwart

15 aug. Ds. Annette Driebergen Noordeloos Rob van Dijk

22 aug. Ds. Carolien Cornelissen Utrecht Wim Magré

29 aug. Ds. Wim Scheltens Lunteren Everhard Zwart

05 sept. Ds. Aart Mak Bloemendaal Rob van Dijk

12 sept. Ds. Martin van der Klis Bunschoten-Spakenburg Wim Magré

19 sept. Ds. Erick Versloot Mijdrecht Everhard Zwart

26 sept. Mgr. Dr. Dick Schoon Amsterdam Rob van Dijk

03 okt. Dr. Ciska Stark Lexmond Rob van Dijk

10 okt. Drs. Andries Knevel Huizen Everhard Zwart

17 okt. Ds. Marco Visser Heemskerk Rob van Dijk

24 okt. Ds. Joost Röselaers Amsterdam Wim Magré

31 okt. Dr. Ad van Nieuwpoort Bloemendaal Everhard Zwart

07 nov. Ds. Gert van de Meeberg Halfweg-Zwanenburg Rob van Dijk

14 nov. Ds. Annette Bosma Sassenheim Wim Magré

21 nov. Dr. Wouter Klouwen Baarn Everhard Zwart

28 nov. Ds. Bas van der Graaf Amsterdam Rob van Dijk

05 dec. Drs. Kees Bulens Apeldoorn Wim Magré

12 dec. Ds. Margriet van der Kooi-Dijkstra Driebergen Everhard Zwart

19 dec. Prof. Dr. Antoine Bodar Amsterdam Rob van Dijk

26 dec.* Evangelist Johan Krijgsman Amsterdam Wim Magré

Middagpauzediensten 
Alle-dag-kerk
Overzicht juli tot en met december 
Engelse Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam
Tijd: 12.40 – 13.00 uur, kerk open: 12.00 uur, 
samenzang: 12.25 uur.

Zo/ 22-07

1e collecte: Diaconie, 
wijkdoel
2e collecte: Kerk, werk 
binnen de Classis

Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.F. 
Buitenwerf-van der Molen

De Buitenhof
(za 21.07) 10.30 uur: ds. A. 
Buitenbos
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

*Kerstdienst: gewijzigde aanvangstijden: kerk open: 11.30 uur, samenzang: 12.00 uur
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Groene Bijbel
Marianne Bogaard

In de Groene Bijbel zijn alle teksten 
groen gemarkeerd die iets zeggen over 
de manier waarop God en de mensen 
omgaan met de aarde. Heel Genesis 1 
bijvoorbeeld, over de schepping. Maar 
ook de tekst waarin Jona in de buik van 
de vis zit, of de evangelietekst waarin 
de haan kraait na Petrus’ verloochening. 

1654 teksten zijn 
het, lees ik in de 
inleiding. Met deze 
speciale editie wil 
het Nederlands 
Bijbelgenootschap 
markeren dat de 
Bijbel mensen 
in de 21e eeuw 
inspireert ‘tot 
‘groen leven’: een 
bewuste omgang 
met natuur, milieu 
en leefomgeving’. 

Tussen de Bijbelverhalen staan prachtige 
foto’s en korte interviews over geloof en 
duurzaam leven.

Handreiking voor gesprek
Aanvankelijk was het de bedoeling 
dat deze speciale uitgave gedrukt 
zou worden op gerecycled papier van 
100.000 ingezamelde oude Bijbels. 
Helaas ging dat fout bij de uitgever. De 
uitgave is wel gedrukt op gerecycled 
papier, maar niet van Bijbels. Ik kreeg 
er één toegestuurd als lid van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Het 
bleek een mooie handreiking om in 
de dertigersgroepen het gesprek 
aan te gaan over onze relatie met de 
schepping. Achterin staan thema’s en 
gespreksvragen. Een mooie handreiking 
ook om een artikel te schrijven in ons 
kerkblad dat gaat over ‘Groene Kerk’. De 
inspiratie daarvoor ontlenen we immers 
aan de Bijbel...

Eer aan de Schepper
Ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik niet 
van alle teksten meteen de ‘groene’ 
betekenis zie. Soms wordt de natuur 
genoemd zonder dat dat een diepere 
lading aan de verzen geeft. Maar door 
de markeringen vallen er wel dingen op. 
Allereerst hoe groot het aantal teksten 
is waarin God gedankt wordt voor zijn 
scheppend werk: ‘U alleen bent de 
Heer, u hebt de hemel gemaakt, de 

hoogste hemel en alle hemellichamen, 
de aarde en de zeeën met alles wat daar 
leeft’ (Nehemia 9:6). ‘Zie ik de hemel, 
het werk van uw vingers, de maan en de 
sterren door u daar bevestigd...’(Psalm 
8). De aarde is ons geschonken. De lof 
daarvoor komt alleen God toe.
Mooi om te zien is hoe heel de aarde in 
die lof mee doet. Vooral in de poëzie van 
de Psalmen komt dat tot uitdrukking: 
‘Juich de Heer toe, heel de aarde, dien 
de Heer met vreugde!’(Psalm 100). ‘Laat 
bruisen de zee en al wat daar leeft, laat 
juichen de wereld met haar bewoners. 
Laten de rivieren in de handen klappen 
en samen met de bergen jubelen’ 
(Psalm 98). Heel de schepping 
onderstreept Gods glorie, zingen deze 
teksten. Waar je ook maar kijkt, alles 
spreekt van Hem. Dat wordt ook nog 
op een andere manier verteld, intiemer. 
In zijn schepselen zien we Gods zorg 
weerspiegeld: ‘Zoals een vogel boven 
zijn nest vliegt, zo waakt de Heer van de 
hemelse machten’ (Jesaja 31). De taal 
van de natuur helpt ons te vertellen wie 
de Eeuwige voor ons is. 

Zorg voor de aarde
Natuurlijk kan diezelfde natuur 
angstaanjagend zijn. Ook daarin 
herkennen bijbelschrijvers Gods macht: 
‘Dan horen we zijn donder bulderen, 
zo is het geluid van zijn majesteitelijke 
stem, en doet hij eenmaal van zich 

Ik heb een Groene Bijbel. Voorin staat 

het Zonnelied van Franciscus van 

Assisi: ‘God zij geloofd met al zijn 

schepselen, vooral voor onze broer de 

zon...God zij geloofd voor onze zus de 

maan...God zij geloofd voor onze broer 

de wind...God zij geloofd voor onze 

broer het vuur...God zij geloofd voor 

onze moeder de aarde...’ 
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spreken, dan laat hij steeds meer 
bliksems volgen’ (Job 37). Maar Hij is 
ook degene die het water tot bedaren 
brengt en de storm stilt. De Schepper 
die groter is dan de – toen aanbeden – 
zon, maan en sterren. Die orde schept 
vanaf het allereerste begin. En die de 
mens in die orde een plaats geeft om 
de aarde te bevolken en haar onder zijn/
haar gezag te brengen. Dat kunnen wij 
alleen maar op een zorgvuldige manier 
doen als wij niet vergeten dat de aarde 
niet van ons is, maar ons is geschonken 
om te delen met elkaar. Heersen over 
‘de vissen van de zee, over de vogels 
van de hemel en over alle dieren die 
op de aarde rondkruipen’(Genesis 1) is 
Bijbels gezien: zorgen voor, bewaren 
voor wie na ons komen.
De mens die daarin trouw blijft aan 
zijn roeping, de mens die in haar 

omgang met haar medemensen en 
met de aarde verbonden blijft met 
de Schepper, wordt vergeleken met 
een boom die vrucht draagt ‘geplant 
aan stromend water’ (Psalm 1). 
Leiders die rechtvaardig regeren 
‘zijn als een beschutting tegen de 
wind, als een schuilplaats voor een 
wolkbreuk, als waterstromen in een 
dorre streek, als de koele schaduw 
van een rots’ (Jesaja 32). Groene 
woorden te over om niet alleen te 
spreken over de Eeuwige, maar ook 
over onze verantwoordelijkheid als zijn 
schepselen. Met steeds weer andere 
invalshoeken roept de Groene Bijbel op 
tot bezinning. Wat betekent de aarde 
voor ons? Zijn wij ons er voldoende 
van bewust dat deze wereld onze 
leefwereld is? En dat het wat kost om 
die wereld leefbaar te houden? 

‘Groener’ worden
Om te groeien in die bewustwording, 
als mens en als kerk, om ‘groener’ te 
worden, hoef je natuurlijk geen Groene 
Bijbel te hebben. Voor wie wil: de 
e-versie is nog verkrijgbaar. Er bestaat 
ook een werkboek inclusief groene 
markeerstift met als titel ‘Maak je Bijbel 
groen’. Maar een gewone Bijbel en 
openheid om je te laten verwonderen 
én aanspreken zijn genoeg. 
Terwijl ik dit artikel typ, buiten in de tuin, 
springt er een kleine groene sprinkhaan 
om mijn laptop heen. Van de muis naar 
de Bijbel. Op een ander moment zou 
ik hem misschien in een achteloos 
gebaar hebben weggejaagd. Nu laat ik 
hem zitten en realiseer me hóe groen 
zo’n beestje eigenlijk is... een klein 
wonderbaarlijk schepsel. Mijn aandacht 
waard.
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Van leven van de planeet, 
naar leven met de planeet

Duurzaam betekende daar: 
natuurlijk kapitaal in stand houden 
voor toekomstige generaties, en 
wereldwijd natuurlijke hulpbronnen zo 
gebruiken, dat ook het Zuiden zich kan 
ontwikkelen. Deze notie weerspiegelt 

de bijbelse notie van 
rentmeesterschap 
door: de schepping is 
van God (Leviticus 25: 
23; Psalm 24:1), die 
haar aan ons mensen 
heeft toevertrouwd 
(Genesis 1: 28; Psalm 
8; Psalm 115:16). 
Rentmeesterschap 
betekent ook dat we 
goed met het aan 
ons toevertrouwd 
kapitaal moeten 

omgaan: anderen in ons bezit laten 
delen en voor onszelf tevreden zijn met 
onderdak en onderhoud (1 Timoteüs 
6: 18, 8). Leven met de planeet, dat is 
onze opdracht. 

De industrialisatie
Momenteel is dat geen werkelijkheid: 
we leven eerder van de planeet. Sinds 
de verlichting is het idee wijd verbreid 
dat wetenschap en techniek ons 
helpen de natuur te beheersen en in 
te zetten voor sociaal-economische 
vooruitgang van de mensen. Zoals ons 
net verschenen boek De kwetsbare 
welvaart van Nederland, 1850-2050 
laat zien, werd dit idee tijdens de 
industrialisatie met volle vaart in praktijk 
gebracht. 
Tussen 1850 en 1960 nam de welvaart 
zeer toe. Terwijl de bevolking ruim 
verviervoudigde, werd het besteedbaar 
inkomen per Nederlander drie keer 
groter. In een eeuw tijd was Nederland 
dus meer dan tien maal zoveel gaan 
verdienen. 
En meer welvaart gaf meer welzijn. 
De gemiddelde levensverwachting 
verdubbelde van 37 naar 74 jaar. 
Iedereen kon beschikken over schoon 
drinkwater en mocht zelfs 95% voor 
toilet, douche en dergelijke gebruiken. 

Gemiddeld volgde men negen jaar 
onderwijs, vergeleken met drie in 1850. 

Welvaartsstijging, 
massaconsumptie en 
wegwerpmaatschappij
De welvaartsstijging was mogelijk 
doordat per arbeidsuur veel meer 
kon worden geproduceerd dankzij 
machines in fabrieken en de landbouw. 
Dat gaf óók toename van het verbruik 
aan energie en grondstoffen. Tot 
1960 was dat nog evenredig aan de 
inkomensgroei, maar rond die tijd 
nam het verbruik aan energie en 
grondstoffen veel sneller toe dan het 
bruto nationaal product. 
De inkomens waren inmiddels zo hoog 
geworden dat verreweg de meeste 
Nederlanders meer konden dan hun 
eerste levensbehoeften vervullen. 
Mensen kregen steeds meer vrije 
tijd. Plezier maken en genieten werd 
belangijker. De massaconsumptie 
kwam op. Audio- en videoapparatuur en 
later allerlei andere elektronica drongen 
onze levens binnen. 
Plastic bracht ‘design’ producten binnen 
ieders handbereik. Met de eigen auto 
konden we heel Europa door. Onze 
woningen kregen meer en ruimere 
kamers. 

Duurzame ontwikkeling is in 1987 door 

de Verenigde Naties omarmd en wordt 

sindsdien steeds breder gedeeld. Maar 

het was de Wereldraad van Kerken die 

al in 1975 in Nairobi als motto voor 

het conciliair proces de leuze ‘naar 

een rechtvaardige, participatieve en 

duurzame samenleving’ lanceerde. 

John Grin, hoogleraar duurzaamheidstransities aan de UvA en ouderling in de protestantse kerk in Amsterdam Noord
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Ondertussen gooiden we ook steeds 
meer weg. Werden in de bouw eind 
negentiende eeuw grondstoffen als 
steen, grind en hout nog hergebruikt, 
gaandeweg verdween steeds meer 
materiaal uit de productieketen. 
Kunststof werd zelfs ingevoerd om snel 
weg te kunnen gooien.
Daarmee verspillen we niet alleen 
kostbare grondstoffen, maar produceren 
we ook landschapsschade, zoals de 
kaalslag door grondwinning in Limburg. 
En vervuiling. Als we zo doorgaan zit 
er rond 2050 in de oceanen net zoveel 
kilogram plastic als vis, nu is dat al een 
vijfde. Zo ook voor het toegenomen 
energieverbruik; aardbevingen in 
Groningen, schade rond Limburgse 
mijnen, verminderde luchtkwaliteit, dat 
bovendien klimaatverandering heeft 

opgeleverd. We leven dus goed van de 
planeet – maar beschadigen haar daarbij 
en putten haar uit. 

Kort na het begin van de jaartelling 
woonden veel joden in diaspora, te 
midden van de Grieken. Velen lieten zich 
meenemen in die levensstijl, waarin 
genotzucht en materialisme niet alleen 
welig tierden, maar ook godsdienstig 
werden vereerd. 
Tot hen wendde zich de schrijver van 
het deutero-canonieke boek Wijsheid. 
Hij vatte die Griekse levenshouding 
haarscherp samen: ‘Welaan dan, laten 
we genieten (...) Laten we de schepping 
met gretigheid benutten, zorgeloos 
als de jeugd.’ Hij stelt dat een andere 
leefwijze veel beter past bij Gods wil 
met de mensen: ‘Zoek de dood niet op 
door slecht te leven (...) God vindt geen 
vreugde in de ondergang van enig levend 
wezen. Hij heeft alles geschapen om het 
te laten bestaan. Alles ter wereld dient 
om het leven in stand te houden.’

Zelf een begin maken
Op die manier leven, met de 
planeet, vergt een maatschappelijke 

verandering, net zo fundamenteel 
als de industrialisatie. Maar wie dat 
wil, kan zelf een begin maken, alleen, 
met de buren of als kerk. Door zuinig 
te zijn met energie, en waar het kan 
plastic verpakkingen te vermijden of te 
weigeren. Door niet te vervangen, maar 
te repareren. Door spullen niet weg 
te gooien, maar weg te brengen naar 
kringloopwinkel, plastic- en kledingbak. 
Door geen voedsel meer te verspillen, 
en zo onnodig energieverbruik en 
uitputting van de grond te vermijden. 
Door minder – en meer duurzaam – 
vlees te eten. Dat scheelt energie 
en het is veel effi ciënter. Voor een 
kilogram dierlijk eiwit is zo’n vijf 
kilogram plantaardig eiwit nodig. Omdat 
de mais en soja voor ons veevoer 
grotendeels uit Latijns Amerika komt, 
put vleesproductie bovendien de grond 
daar uit en raakt het hier overbemest. 
En neem tenslotte wat aandelen in een 
windmolen en zonnepanelen op het 
dak, dan is uw elektriciteitsverbruik zo 
klimaatneutraal gemaakt. 

Meer informatie over ons boek op 
www.kwetsbarewelvaart.nl.

Ondertussen gooiden we ook steeds 
meer weg. Werden in de bouw eind 

opgeleverd. We leven dus goed
planeet – maar beschadigen haar daarbij 
en putten haar uit. 

Kort na het begin van de jaartelling 
woonden veel joden in diaspora, te 
midden van de Grieken. Velen lieten zich 
meenemen in die levensstijl, waarin 
genotzucht en materialisme niet alleen 
welig tierden, maar ook godsdienstig 
werden vereerd. 
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Duurzaamheid 
zou onderdeel van 
je geloof moeten zijn

Lena: ‘In mijn jeugd in Gorinchem – in 
de jaren vijftig – was duurzaamheid 

iets heel normaals. 
Er werd weinig tot 
niks verkwist. Er 
werd geen geld 
uitgegeven aan wat 
niet nodig was en 
weinig weggegooid, 
maar veel 
weggegeven voor 
hergebruik. Dat had 
uiteraard niet alleen 
met duurzaamheid 
te maken, dat was 
ook vaak noodzaak. 

Al die latere wegwerpartikelen zijn dus 
eigenlijk overbodig.’

Open Hof
Lena (66) ging begin jaren zeventig 
aan het werk als onderwijzeres in Den 
Helder en later in Uithoorn. Vanuit haar 
woonplaats bezocht ze heel regelmatig 
de leerhuizen en vieringen in het 
Open Hof, waar Renger Prent kerkelijk 
werker was. In de bijbelstudiegroepen 
werd gesproken over de bevrijdings-
theologie in Zuid-Afrika en Chili. 
Er waren ook ontmoetingen met 
gevluchte Chilenen. 
De Wereldraad van Kerken riep in 
1983 op tot een Conciliair Proces, 
met aandacht voor gerechtigheid, 
vrede en heelheid van de schepping. 
Lena: ‘Daar waren we volop mee 
bezig. Er kwamen wereldwinkels in 
en vanuit de kerken. Daar kochten/
verkochten we tasjes waarop stond 
geen plastic maar jute. We waren bezig 
met bevrijding van de onderdrukten. 
Het was een vorm van betrokken 
christendom. Natuurlijk klonk er ook 
kritiek. Sommigen vonden ons te 

horizontalistisch, te veel bezig met 
wereldse zaken en te weinig met 
vraagstukken over het geloof. Voor ons 
was het uitgangspunt: leren, vieren, 
dienen.’
Lena is ook nu nog volop bezig 
met de thema’s van het Conciliair 
Proces. ‘Toch heb ik het idee dat er 
dertig jaar geleden meer over werd 
gediscussieerd. Bij m’n eigen Kruiskerk 
merk ik dat er weinig jongeren zijn die 
er echt warm voor lopen. Het is lastig 
om mensen in de benen te krijgen.’

Eén stap in goede richting
Ondanks veel teleurstellingen blijft 
Lena hameren op het belang van 
het milieu. ‘Als je maar één stap in 
de goede richting zet, ben je al goed 
bezig. Iedere druppel op de gloeiende 
plaat is er één.’
Voor Lena is het allemaal heel simpel: 
‘De mens is hier op aarde een tijdje te 
gast. En als gast is het logisch dat je de 
spullen netjes achterlaat.’
Lena ergert zich vooral aan het 
onnodig gebruik van plastic verpakking. 
Bij de Hema werd ze ooit vreemd 

Lena de Man probeert van jongs af 

aan haar steentje bij te dragen aan een 

goed milieu. Elke stap in de richting 

van een beter milieu, hoe klein ook, 

doet haar goed. ‘Wat ik zorgelijk vind, 

is dat het onderwerp duurzaamheid 

buiten de kerk meer lijkt te leven dan 

binnen de kerk.’

Dick Aanen

interview
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aangekeken door het kassameisje 
toen ze een plastic tasje weigerde en 
de al voorverpakte appeltjes in haar 
fi etsmandje wilde doen. ‘Door een 
kleine daad van verzet heb ik er toch 
ook voor gezorgd dat zo’n meisje ging 
nadenken en het doorgaf aan haar chef. 
Als meer mensen dat doen, gaat er 
daadwerkelijk iets veranderen. En dat 
gebeurt gelukkig ook.’

Plastic bordjes
Ook was Lena nogal verbaasd dat er 
bij een barbecue van de kerk plastic 
bordjes werden gebruikt. ‘Ik heb die 
bordjes mee naar huis genomen en 
gewoon in de vaatwasmachine gedaan. 
Die bordjes kunnen nog wel tien keer 
worden hergebruikt.’ 
Of tijdens die kerstviering in 2017 toen 
in de kerk kaarsjes werden uitgedeeld. 
‘Prachtig, maar wat denk je: de 
kaarsjes zaten in plastic (wegwerp)
bakjes. Wie verzint dat?’
Lena pleit al jaren voor een ‘groenere 
kerk’. ‘Ik vind het bijvoorbeeld heel 
logisch dat er bij de renovatie van 

onze Kruiskerk wordt nagedacht over 
duurzame bouwmaterialen. Jammer 
genoeg houdt het monumentale 
karakter van onze kerk verandering 
tegen. Maar tegenwoordig zijn er ook 
al dakpannen waar zonnepanelen in 
zitten. Ik zou het heel logisch vinden 
dat je dat meeneemt in je plannen.’

Onderdeel van je geloof
‘Duurzaamheid zou een vast 
onderdeel van je geloof moeten zijn’, 
zegt Lena. ‘Gelukkig gebeuren er in 
Amstelveen veel positieve dingen. 
Bij het Apostolisch Genootschap is 
duurzaamheid een vast punt in de 
kerk. Er was ook aandacht voor in 
de gezamenlijke viering voorafgaand 
aan Pinksteren. Ook in de Kruiskerk 
begint het een en ander te veranderen. 

We zijn betrokken bij het project 
Goede Buren in de wijk Elsrijk. 
Daarin komt ook duurzaamheid aan 
de orde. Dat doet me goed. Evenals 
het feit dat het kerkblad Present nu 
een themanummer wijdt aan het 
onderwerp.’

Protestantse Kerk in Nederland
Ook de landelijke kerk is volgens Lena 
goed bezig. ‘Ik hoorde onlangs van 
een Groene Kerkendag. Daar wist ik 
helemaal niks van. En iedereen zou 
eens kennis moeten nemen van de 
Groene Bijbel, waarin meer dan 1600 
Bijbelteksten over duurzaamheid 
groen zijn gemarkeerd. Ook staan er 
inspirerende portretten in van personen 
die bezig zijn met duurzaamheid en 
rentmeesterschap. Daar word ik heel 
blij van. Dus het kan wel.
Tip voor iedereen tenslotte: omdat de 
Groene Bijbel niet meer wordt gedrukt 
is er nu een lees- en doeboekje met als 
titel Maak je eigen Bijbel groen’. Lena: 
‘Misschien iets voor een leerhuis om 
samen mee aan de slag te gaan.’

Iedere druppel op de 
gloeiende plaat is er één
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Zonder OMA naar 
het heilige land
Sieb Lanser

De vrouw voelt zich begrepen en 
gesteund en gaat opgelucht naar huis 
waar zij haar man vertelt wat de rabbi 

heeft gezegd. Dat 
wordt de man te 
machtig! Hij snelt 
naar de rabbi om 
hem zijn verhaal te 
vertellen. De rabbi 
luistert geduldig en 
aandachtig. Als de 
man uitgesproken 
is, verzinkt hij in 
gepeins. Na enige 
tijd kijkt hij op 
en zegt: ‘Man, ik 
heb goed naar je 

geluisterd en ik vind dat je gelijk hebt’.
De man voelt zich begrepen en 
gesteund en gaat opgelucht naar huis. 
De leerling van de rabbi is van beide 
gesprekken getuige geweest. Verbaasd 
zegt hij tegen zijn leermeester: ‘Maar 
hoe kan dat nu? U zegt tegen de vrouw 
dat zij gelijk heeft en u zegt tegen de 
man dat hij gelijk heeft, dat kan toch 
niet?’ De rabbi luistert aandachtig naar 
zijn leerling en verzinkt in gepeins. Dan 
zegt hij: ‘Ik heb goed naar je geluisterd, 
en jij hebt ook gelijk.’

Zonder OMA
Een studiereis naar Israël en Palestina, 
met als thema ‘Onopgeefbaar 
verbonden...?!’. Dit onderdeel uit het 
aanbod van de Permanente Educatie – u 
weet wel: verplichte nascholing voor 
predikanten; ‘wie niet studeert, is niet 
bekeerd’ – van de Protestantse Kerk 
in Nederland trok mij wel. Sinds mijn 
studententijd, veertig jaar geleden, was 
ik niet meer in Israël geweest. Met 
tweeëntwintig collega’s heb ik van 22 
januari tot 2 februari de reis gemaakt. 
Binnen het totaalprogramma maakte ik 
deel uit van een subgroep ‘Conflict en 
verzoening’. 
Nu ben ik al weer enkele maanden terug 

en bovenstaand verhaaltje verwoordt 
wat ik voel. Ik kan met Joden en 
Palestijnen meevoelen in het ‘gelijk’ van 
hun eigen positie. 
Een vuistregel in het pastorale werk is: 
laat OMA (Oordeel – Mening – Advies) 
thuis. Ik heb geprobeerd te luisteren 
en niet a priori een oordeel klaar te 
hebben. Het zijn vooral de ontmoetingen 
met mensen geweest die me hebben 
geraakt tijdens de reis. Verschillende 
gesprekspartners riepen ons op om 
het conflict Israël – Palestina niet te 
exporteren naar onze eigen situatie 
en niet pro-Israël of pro-Palestijnen 
te zijn, maar pro-vrede. Al vind ik dat 
nog best moeilijk, zeker in confrontatie 
met sterk ingenomen posities binnen 
de gemeente. Marleen Anthonissen 
– door Kerk in Actie uitgezonden naar 
Jeruzalem – leerde me, dat als je zelf 
sterk staat op je fundament Christus 
je vrij en onbevangen om je heen kunt 
kijken en alle mensen recht kunt doen. 

Onopgeefbaar verbonden met Israël
In haar kerkorde spreekt de Protestantse 
Kerk uit dat zij geroepen is gestalte 
te geven aan haar onopgeefbare 
verbondenheid met het volk Israël. Over 
deze formulering hangt de donkere wolk 

Een oud chassidisch verhaal vertelt 

ons het volgende. Een oude vrouw 

zoekt haar rabbi op om hem haar 

moeilijkheden met haar man voor te 

leggen. De rabbi luistert geduldig en 

aandachtig. Als ze uitgesproken is en 

hem vol verwachting aankijkt, verzinkt 

hij in gepeins. Na enige tijd kijkt hij op 

en zegt: ‘Vrouw, ik heb goed naar je 

geluisterd en ik vind dat je gelijk hebt’.
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van de Sjoa, de bijna vernietiging van 
het Europese jodendom. Dat heeft ons 
ook de ogen geopend voor ontsporingen 
in kerk en theologie: de bewering dat 
God zijn verbond met het volk Israël 
heeft opgegeven en de kerk als het 
‘ware Israël’ voor dit volk in de plaats is 
gekomen. 
Het gaat ook om Israël in zijn 
zelfverstaan, dat wil zeggen inclusief 
land en staat. Dat schuurt voor mij wel 
een beetje, maar het bestaansrecht van 
de staat Israël staat voor mij niet ter 
discussie. Het verpletterende bezoek 
aan Jad-wa-Sjem liet het ‘gelijk’ van 
Israël zien, dat een veilige staat absoluut 
noodzakelijk is. Maar Joden die naar 
Palestina emigreerden – al vanaf eind 
negentiende eeuw – kwamen niet 
in een ‘leeg land’, zoals sommigen 
beweerden. Er waren talloze Arabische 
/ Palestijnse gemeenschappen. Maar, 
verder teruggaand in de geschiedenis, 
er hebben ook Joden in dit gebied 
gewoond. Een eigen ‘thuis’ kan dan 
ook niet ergens anders zijn dan hier. Je 

kunt het bestaansrecht van Israël wel 
volkenrechtelijk claimen, maar naar mijn 
overtuiging niet met bijbels-theologische 
claims, met argumenten uit een eigen 
heilig boek. Bovendien is de huidige 
staat Israël niet zomaar op één lijn te 
plaatsen met het Bijbelse Israël.

Verbonden met het Palestijnse volk
De kerk kent ook een diaconale en een 
oecumenische roeping om solidair te zijn 
met hen die lijden en de samenwerking 
te bevorderen met andere christenen, 
inclusief Palestijnse christenen. 
We hadden ook ontmoetingen met 
Palestijnen, maar beide verbondenheden 
waren niet in evenwicht. Het lot van 
de Palestijnse bevolking heeft me 
geraakt. Bijzonder indrukwekkend was 
het bezoek aan de Tent of Nations van 
Daoud Nassar, net buiten Betlehem, en 
hoe hij weigert vijand te zijn, ondanks 
alle tegenwerking en pesterijen van 
Israëlische zijde. Heel confronterend 
was de doorgang door de muur die 
Israël van de Palestijnse Gebieden 

scheidt. Hoe vernederend moet het wel 
niet zijn voor de duizenden Palestijnen 
die dagelijks de doorgang moeten 
maken en die gevangenen zijn op hun 
eigen grondgebied. 
Al waren er kleine hoopgevende 
initiatieven van dialoog en verzoening, 
ik ben gedeprimeerd teruggekeerd. 
Hoe moet dit verder? Ik zie het 
Palestijnse ‘gelijk’ dat hun onrecht 
is aangedaan en dat er terugkeer of 
compensatie mogelijk zou moeten zijn. 
Twee parallelle verhalen: het feest van 
de onafhankelijkheid, van de stichting 
van de staat Israël naast Al-Nakba, 
de catastrofe. Zoals er in feite twee 
parallelle samenlevingen zijn. Een 
tweestatenoplossing verdwijnt steeds 
meer uit het zicht, terwijl de staat 
Israël zich steeds meer ontwikkelt in de 
richting van een apartheidsstaat. 

Met OMA
De huidige politiek van de Israëlische 
regering ervaar ik als stuitend. Bij 
(kritische) verbondenheid hoort toch 
ook dat je je mag uitspreken hierover. 
Sommigen zeggen dat je aan Israël als 
staat geen andere eisen mag stellen dan 
aan welke andere staat ook. Dat is juist, 
maar als mensen komen met religieuze 
claims, gebaseerd op Tenach, dan moet 
toch ook de roep om gerechtigheid in 
Tora en Profeten worden gehoord. Het 
joodse geloof / de joodse ethiek bevat 
zo’n rijkdom; denk maar aan tikkoen 
olam, een gebroken wereld heel maken. 

In het Heilige Land kan dat: dat je 
zonder OMA vertrekt, maar dat je 
met een stukje OMA in je koffer weer 
terugkeert.
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Balanceren tussen 
principes en geld
Willeke Koops

‘We hebben geen 
beleid dat we de 
groenste van de 
wereld willen zijn, 
maar hebben wel 
een aantal bewuste 
keuzes gemaakt om 
het energieverbruik 
te verminderen en 
groene energie 
bij Greenchoice 
te kopen.’ Aan 
het woord is Cor 

Waringa, scriba van het College van 
Kerkrentmeesters. In juli stopt hij met 
die functie en heeft hij er zeven jaar op 
zitten. In die periode heeft hij steeds 
ingewikkelder regelgeving rondom 
gebouwenbeheer op zich af zien 
komen, over brandveiligheid en hygiëne 
bijvoorbeeld. Samen met de andere 
collegeleden heeft hij gezocht naar 
mogelijkheden voor verduurzaming van 
de kerkgebouwen. Oude gebouwen, 
een monumentale status, hoge 
kerkzalen, orgels die gevoelig zijn 
voor temperatuurverschillen en lage 
luchtvochtigheid... Het is bepaald geen 
gemakkelijke klus. 
Aan Cor hoef je geen vraag te stellen. 
In een uurtje komen alle gebouwen 
met hun eigenaardigheden langs. 

Twee kleine ketels 
‘De Paaskerk is een monument aan de 
buitenzijde, daar is aan de buitenkant 
niet zoveel mogelijk. Maar bij de 
verbouwing van de kerk enkele jaren 
geleden hebben we binnen grote 
stappen gezet door verbetering van het 
verwarmingssysteem. Vroeger stond er 
één oude ketel, nog op olie gestookt, 
die het hele gebouw verwarmde. Nu 
zijn er twee kleine ketels, één voor 

beneden en als de kerkzaal verwarmd 
moet worden gaat de tweede ook 
aan. Het oude systeem pompte lucht 
rond van uit de kerk, maar dat is erg 
ongezond. Het nieuwe systeem haalt 
meer frisse lucht van buiten en blaast 
warme lucht van binnen weer naar 
buiten. Maar voor het orgel is dat niet 
goed. Het heeft ook even geduurd voor 
het systeem goed was ingeregeld.’

Energetisch lek
‘De Kruiskerk is een verhaal apart. 
De kerk heeft qua ligging het meest 
ideale dak voor zonnecellen, maar het 
is monumentaal en niet al te sterk. 
Dat lukt dus niet. Het zorgenkind 
in dat gebouw is de enorme 
verwarmingsketel. Die moet zelfs 
industrieel worden gekeurd, zoals ook 
in kassen gebeurt. Hij staat onder 
de vloer, dat zou volgens de huidige 
normen nooit meer mogen. Er was 
daarom extra gasbewaking, ventilatie 
en detectieapparatuur nodig. Het is een 
oude ketel. Met het landelijke Gasbesluit 
dat eraan komt, weten we dat er geen 
kans is op vervanging van de ketel. De 
eerstkomende jaren blijven we hem 
dus repareren. Maar we denken ook na 
over creatieve oplossingen over hoe we 

Sinds ik zonnepanelen op het dak van 

mijn huis heb en aandeelhouder van 

een windmolen ben, weet ik precies 

hoeveel gas en elektra ik verbruik. Op 

het gebouw waar ik werk zijn onlangs 

honderden zonnepanelen geplaatst. 

Ik kom geregeld in de kerk, maar heb 

geen idee hoe het in onze gebouwen in 

Amstelveen en Buitenveldert is gesteld 

met energieverbruik en duurzaamheid. 

Waarom liggen er geen zonnepanelen 

op onze kerkelijke daken? En hoe ver zijn 

we als kerk in de overstap naar gasloos? 

interview
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de kerk op een andere manier kunnen 
verwarmen. En wie weet geeft dat ook 
inspiratie voor de andere kerkgebouwen, 
want die zijn de komende tien tot vijftien 
jaar ook aan de beurt met het komende 
gasbesluit. Voor de Kruiskerk hebben 
we in het verleden wel gekeken naar 
verwarming via infrarood. Maar dan 
hangt het hele gebouw vol met panelen, 
en ook het interieur in de Kruiskerk is 
monumentaal. 
De Kruiskerk is energetisch een groot 
lek. Er zit 300 m2 enkel glas van 3 mm 

in de kerkzaal. Het zijn weliswaar 
hele kleine raampjes, maar het zijn 
er heel veel! We denken na over 
hoe dat energiezuiniger kan. Maar 
voorzetraampjes zien er niet uit en 
vervanging door een betere kwaliteit 
glas is een grote investering.’

Eeuwigheid
‘De Pelgrimskerk heeft net nieuwe 
puien met dubbelglas gekregen. We 
hebben drie jaar geleden ook naar 
zonnecellen gekeken voor op de 
Pelgrimskerk. Vooral de zalen hebben 
een mooi plat dak en met zonnepanelen 
op het zuiden gericht zou je een hoog 
rendement kunnen halen. Met een 
investering van € 40.000 zouden we 
zelfvoorzienend kunnen zijn. Maar een 
‘probleem’ is dat we als kerk de helft 
van de energiebelasting weer kunnen 
terug vragen bij de Belastingdienst. Dat 
betekent dat de terugverdientijd van zo’n 
investering oploopt naar zo’n 25 jaar. We 
hebben toen tegen elkaar gezegd: we 
zijn wel van de eeuwigheid, maar dat is 
wel heel lang. Wel hebben we onlangs 

afgesproken dat we onze aannames 
opnieuw tegen het licht gaan houden en 
dat je zo’n beslissing elke paar jaar moet 
heroverwegen.
We maken steeds bewust de 
keuze wat een goede en rendabele 
investering is voor de hele gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert. Je kan het 
uit duurzaamheidsprincipes doen, maar 
als kerkrentmeesters geven wij aan dat 
zo’n investering soms niet uit kan in een 
begroting die al niet sluitend is. Het gaat 
om dezelfde pot met geld waaruit ook 
de predikanten worden betaald.’

Led-lampen
‘We proberen het energiegebruik 
naar beneden te krijgen en kijken naar 
alternatieve bronnen. We hebben 
gekozen voor een energiemaatschappij 
die groene energie levert: gas met 
een internationaal keurmerk voor CO2 
compensatie en stroom voor honderd 
procent via windenenergie opgewekt. 
Bovendien zijn we overgestapt naar 
led-verlichting. Dat scheelt enorm in 
het energiegebruik, zeker in vergelijking 
met gloeilampen. Vooral in de Kruiskerk 
kun je zien dat de energierekening 
daardoor is teruggelopen. Een 
bijkomend voordeel van led-lampen 
is dat in de Kruiskerk de stoppen niet 
meer doorslaan en in de Paaskerk niet 
meer zo vaak een hoogwerker nodig 
is om een lamp te vervangen. In de 
Pelgrimskerk is het stroomverbruik 
hoger, maar dat gebouw is dan ook 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat in gebruik door onder meer de 
kinderopvang. 
Maar de echte kostenpost is gas. Mijn 
opvolgers moeten daarmee aan de slag.‘

Cor Waringa

Jaarverbruik gas en stroom kerkgebouwen in 2017
  
Gebouw gas in stroom kosten kosten kosten
 m3 in kWh gas in € stroom in € totaal in €

Kruiskerk 28.571 12.900 16.983,31 3.544,43 20.527,74
Paaskerk 24.331 29.720 14.163,09 5.519,95 19.683,04
Pelgrimskerk 26.780 27.657 16.027,99 4.580,57 20.608,56

Totaal 79.682 70.277 47.174,39 13.644,95 60.819,34

* circa de helft van de totale kosten bestaat uit energiebelasting. Hiervan kan de helft 
worden teruggevraagd. De feitelijke kosten liggen dus lager dan hier aangegeven.
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college van diakenen

Dag voor de diakenen

Om elkaar beter te leren kennen, 
maakten we kleine, steeds wisselende, 
groepjes en beantwoordden 
we vragen over onze favoriete 
vakantiebestemming, maar ook: Wat 
vind je van God en van Jezus? Nienke 
van der Heiden stelde ons vragen over 
onze drijfveren: Waarom ben jij diaken 
geworden? Wat is je drijfveer? Hoe wil jij 
je ervaring overdragen? Geen alledaagse 
vragen en wat mij betreft zeker geen 
onderwerpen die ik regelmatig de revue 
laat passeren. Maar anderzijds wel een 

eyeopener naar mijzelf 
toe. Waar sta ik? Hoe 
beleef ik mijn geloof? 
Ook goed om elkaar 
op deze manier beter 
te leren kennen en 
aan elkaar te vertellen 
over onze drijfveren. 
Op het moment dat 
ik de beleidsplannen 
uitreikte, legde ik 
de link. In dat plan 
spreken wij ons uit 
om ons meer in 

te zetten voor de bewustwording 
van jongeren. Dat kan alleen als je 
zelf kunt verwoorden wat je eigen 
drijfveren zijn, waarom wij ons 
diaconale werk doen. Pas dan kunnen 
wij het overbrengen naar anderen.

Elk jaar is er een presentatie van 
een organisatie waarmee wij 
samenwerken. Dit jaar vertelde 
Sandra Dikkeboom iets over 
Vluchtelingenwerk Amstelland. Twee 
statushouders, Suazan uit Oeganda 
en Mohannad uit Syrië, gaven in eigen 
woorden weer hoe zij hun vlucht 
hebben ervaren en het lange traject 
om een verblijfsvergunning krijgen. 
Maar ook de problemen om een 
werkplek te vinden. Een leerzaam 
moment voor ons allemaal. Er wordt 
steeds vaker een beroep op de 
diaconie gedaan om deze medelanders 
te ondersteunen. Niet alleen fi nancieel 
maar ook bij dagelijkse dingen als 
de taal leren, formulieren invullen 
of de weg leren vinden. Sandra 
vertelt ons in een volgende Present 
wat wij als gemeenteleden voor 
Vluchtelingenwerk kunnen betekenen, 
bijvoorbeeld als buddy of taalmaatje.
Het was een dag waarbij we de kans 
hebben gekregen elkaar écht beter te 
leren kennen en meer inzicht hebben 
gekregen in het nut van samenwerking 
met andere organisaties. 

Zaterdag 2 juni ontmoetten 26 diake-

nen elkaar op hun jaarlijkse dag, dit 

jaar georganiseerd bij Brasserie 10 aan 

de Amsteldijk. Na ontvangst met koffie 

opende Marijke Bossenbroek de dag. 

Ginus Trof

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

Sams Kledingactie:
Dit jaar hebben we ruim 4600 
kilo kleding ingezameld bij 
zes deelnemende kerken. De 
opbrengst is bestemd voor 
wederopbouw en herinrichting 
van elf basisscholen in 
de Centraal Afrikaanse 
Republiek, een land met grote 
hongersnood. De scholen krijgen 
toiletten én een schoolkantine, 
waarin de kinderen een ontbijt 
en lunch krijgen. 

Dag voor de diakenen
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Groene Kerk
Gert Jan Slump

Groen en kerk: is dat een gelukkige 
combinatie? Voor al onze kerkdiensten 
is een geweldige hoeveelheid energie 
nodig om onze kerkgebouwen op 
gezette tijden te verlichten en te 
verwarmen. Hoe zouden we daarin 
als eerste kunnen verduurzamen en 
vergroenen?
Hemelwaarts denkend kom ik natuurlijk 
uit bij de kerkdaken: een enorm 
oppervlak waarop met gemak veel 
zonne-energie op te vangen is: een kerk 
die licht geeft, hoe mooi is dat?
Aardwaarts denkend vermoed ik 
een enorm potentieel tientallen of 
honderden meters rechtstandig onder 
mijn voeten: een kerk die warmte 
uitstraalt, geweldig toch?
Beide zouden technisch kunnen, maar 
vergen net als thuis een enorme 
investering die pas op langere termijn 

rendabel is. Mag dat de enige maat zijn?
Ik probeer mijn blik en denken wat 
horizontaler te oriënteren. Ik denk aan 
de zondagse kerkgang en vraag me af 
hoe we met elkaar een duit in het zakje 
zouden kunnen doen. Een kerk is, meer 
dan een gebouw, een gemeenschap die 
de optelsom van haar leden is. Een trui 
extra aan als je naar de kerk gaat, een 
keer die auto thuislaten, een keer de 
trapondersteuning achterwege laten en 
op spierkracht naar de kerk. Wat je niet 
verbruikt hoef je ook niet op te wekken, 
simpele wijsheid. 
Ik denk aan mogelijkheden om vanuit 
de gemeenschap samen voorzieningen 
te treffen of samen activiteiten te 
ondernemen: daar is de kerk goed 
in. Een avond ideeën uitwisselen en 
elkaar uitdagen om in actie te komen? 
Een energiecoöperatie oprichten? 

Een community vormen die nu eens 
niet op leeftijd georganiseerd maar 
rond duurzaamheid georiënteerd is? 
Autodelen met gemeenteleden en 
streven om ons wagenpark terug te 
brengen met 30%? Het zou allemaal 
kunnen. Want hoe was het ook weer: de 
gemeente van het eerste uur had toch 
alles gemeenschappelijk?
En als we nu eens alles op alles zouden 
zetten en hemel- en aardwaarts denken 
combineren met horizontaal denken. 
De toestand van onze moeder aarde 
is zorgwekkend. Van alle kanten horen 
we dat we in een cruciale fase van onze 
geschiedenis zijn beland. Niet dat we 
beter zijn dan anderen, dat niet. Wel dat 
we veel kunnen als we willen, dat wel. 
Cruciaal denken zou ons ook weer 
nieuwe bondgenootschappen kunnen 
opleveren met evenzoveel nieuwe 
mogelijkheden. 
Cruciaal denken zou ons van een te 
gekke kerk wel eens naar een te gekke 
groene kerk kunnen brengen. 
Cruciaal denken zou ons zelfs kunnen 
bepalen bij de duurzaamheid van onze 
kerkgemeenschap.
In de gloria.
Opdat wij leven.

Het zomert vroeg dit jaar. Rond Hemelvaart en Pinksteren is het goed 

toeven in de Nederlandse bossen en weiden en aan stranden en 

oevers. Fietsend langs de kust en langs een oud netwerk van kanalen 

en stromen in het Westland tot aan het Groene Hart valt me op hoe 

mooi groen de natuur in dit deel van het jaar is. In een hangmat han-

gend tussen hemel en aarde op de rand van het water mijmer ik wat.
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Paaskerk
Tijd van aarzeling
Het groepje dat in opdracht van de 
kerkenraad nadenkt over de 'Paaskerk 
2022' kwam in zijn rondtocht door de 
gemeente steevast uit op de zondagse 
dienst als het meest wezenlijke van 
het gemeente-zijn. Voor velen van u de 
kern waar 'alles om draait'. Niet dat het 
andere niet van belang zou zijn, maar 

toch, het hart klopt voor velen van u daar 
waar de plaats voor ontmoeting met God 
en elkaar is. Als je het wat meer van een 
afstandje bekijkt, is het natuurlijk ook 
een unieke gebeurtenis, steeds weer. 
Zoveel verschillende mensen, die met 
elkaar vieren. Natuurlijk, het kan altijd 
anders, en 'beter' of... maar toch, steeds 
weer dat begin van de week! Al twintig 
eeuwen lang.
Het kan zo maar gebeuren dat je geraakt 
wordt. Door een woord uit een lied, 
preek of gebed, door de stilte, door het 
orgel. Soms zou je daarom misschien 
nog wel even willen blijven, voordat je 
afdaalt naar koffi e, koek en gepraat. 
Misschien is er iets waar je over door 
zou willen praten, omdat een lied, een 
gebed, een woord iets heeft wakker 
geroepen.
Toen ik met een collega over 'de tijd 
van aarzeling' na de kerkdienst sprak 
en de te snelle drukte, vertelde hij me 
dat hij besloten had om na de dienst te 
blijven treuzelen in de kerk. 'Toga uit, 
ergens een plek zoeken om nog even 
te verstillen. Dat doet mij goed. Soms 
komt er iemand naar me toe, met een 
vraag, een gesprek, een ervaring, een 
vraag om gebed. Soms niet en dan 
mijmer ik zelf wat.'
Ik heb daar over nagedacht en wil zijn 
voorbeeld graag volgen. Tien, vijftien 
minuten blijf ik na het handen schudden 

in de kerkzaal voor ik afdaal. In de hoek 
die het rustigst is, de ramen achter de 
preekstoel. Voor een gebed, een paar 
woorden, een vraag, of even napraten. 
Daarna daal ik af naar beneden. Voor 
koffi e, koek, 'aardse zaken' zoals het 
geregel, afspraken en het 'even iets 
doorgeven'. Want we hebben nogal 
wat meegemaakt in zo'n uur. Soms wil 
je daar even bij blijven. Nog even over 
peinzen. Ik tenminste wel. Weet me te 
vinden in dat stille moment. 
Maar misschien bent u niet zo op stilte 
en dan bent u natuurlijk meer dan 
welkom in het benedenhuis!

Ds. Werner Pieterse

Uit de wijkkerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van mei 
stond communicatie centraal. Yvonne 
Teitsma en Annemarie Dees waren 
uitgenodigd. 
Yvonne werkt voor de Protestantse 
Gemeente Amstelveen Buitenveldert 
en een deel van haar tijd besteed ze aan 
externe communicatie. De laatste jaren 
gebeurde er veel, er is een huisstijl en 
een logo ontwikkeld, die zichtbaar zijn 
op briefpapier en websites. Met fl yers, 
persberichten, advertenties, websites 
en facebook vragen we aandacht 
voor de verschillende activiteiten. 
Met advertorials (advertenties die 
geschreven zijn in de vorm van een 

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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redactioneel artikel) in het Amstelveens 
Nieuwsblad vragen we niet alleen 
aandacht voor wat wij doen, maar ook 
wie wij zijn. U heeft er het afgelopen 
jaar een aantal kunnen lezen. Annemarie 
Dees verzorgt de Facebook-berichten. 
De Paaskerkgemeente heeft een 
taakgroep communicatie, maar helaas 
mist op dit moment een coördinator 
van deze groep. Wij hadden een goed 
gesprek met elkaar, maar constateerden 
wel dat het moeilijk blijft om mensen 
te bereiken die het evangelie niet 
kennen of niet meer betrokken zijn 
bij een bestaande kerk. Wij besloten 
onze externe communicatie met 
name te richten op Pasen en Kerst 
en waar mogelijk aansluiten bij de 
campagnes Pasen 020 en Kerst 020 
in samenwerking met de Protestantse 
Kerk Amsterdam en de Evangelisch-
Lutherse gemeente Amsterdam. 
Na de pauze spraken wij over de 
nieuwe Privacywet, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), die op 25 mei van kracht is 
geworden. Als kerkenraad/kerkelijke 
gemeente gaan wij uiteraard zeer 
zorgvuldig om met privacygegevens van 
gemeenteleden. Deze wet brengt echter 
met zich mee dat er nog meer dingen 
geregeld moeten worden. Zo moet er 
bijvoorbeeld toestemming verleend 
worden als er personen herkenbaar op 
de website staan. Daarnaast moeten wij 
beter kunnen verantwoorden waarom 
wij gegevens van gemeenteleden 
nodig hebben en bewaren. Het zomaar 
uitgeven van de informatiegids op 
de u vertrouwde manier is niet meer 
mogelijk in verband met deze wet. Op 
het moment van dit schrijven, buigt de 

Attie Sophia van Paassen
Op 8 mei is Attie van Paassen thuis in-
geslapen. Bij het afscheid in de Paaskerk 
noemden we haar offi ciële naam, Attie 
Aanstoot. Haar ouders gingen na haar 
geboorte uit elkaar en zij groeide op bij haar 
moeder en ‘pappie’ van Paassen. Ze had 
echter van jongs af aan contact met haar 
echte vader en halfbroers. Dat leverde een 
uitgebreide familie op. Met de vriendschap-
pen die ze trouw onderhield had ze een 
breed netwerk.
Attie was één van de eerste orthoptistes 
in Nederland en zeer actief in de natio-
nale en internationale beroepsvereniging. 
Daarnaast heeft ze veel betekend voor 
onze kerk. Ze was kerkvoogd, voorzitter 
van de kerkenraad, afgevaardigde naar de 
synode, voorzitter van de classis en scriba 
van de Algemene Kerkenraad. Ze stond bo-
vendien aan de wieg van de rommelmarkt. 
Attie voelde zich geroepen haar talenten 
in te zetten. Haar doop- en belijdenistekst 
spreekt van die roeping: ‘Hij die u roept is 
trouw en doet zijn belofte gestand’. In dat 
geloof gaven wij haar uit handen.

Ds. Marianne Bogaard

Louise Marie Bos-Drukker
Na een korte periode van ziek zijn is op 
16 mei Louise Marie Bos-Drukker overle-
den. Lous zoals velen haar kenden was 
jarenlang trouw lid van De Nederlandse 
Protestantenbond, later de Dorpskerk 
en, na de sluiting, van de Paaskerk. 
Tegelijkertijd bleef ze ook haar joodse wor-
tels trouw. Trouw bezocht ze de maandelijk-
se Bijbelkring op woensdagmiddag. Lous is 
bijna 84 jaar oud geworden en woonde aan 
de Kastanjelaan. 
Op vrijdag 25 mei hebben we afscheid van 
haar genomen in de Paaskerk. Er was veel 

belangstelling. Een van haar drie kleindoch-
ters las I Korintiërs 13, wat ook het uit-
gangspunt was voor de overdenking. Lous 
is begraven in het familiegraf in Nijmegen 
bij haar geliefde Gerard, in 2007 overleden.
We wensen haar zonen, schoondochters, 
kleindochters en ieder die Lous zal missen 
sterkte en Gods kracht toe.

Ds. Werner Pieterse

Ilse Willy Klomp-van Ankeren
Op 26 mei overleed, in de leeftijd van 
79 jaar, Ilse Willy Klomp-van Ankeren. Zij 
groeide op aan het Smedemanplein, vlakbij 
de Dorpskerk. 
In een liefdevol gezin met vier kinderen 
werd het onderwijs haar met de paplepel 
ingegoten. Haar vader, mijn opa, was le-
raar. Ilse ging ook het onderwijs in en heeft 
les gegeven in Katwijk, Driebergen en 
Amstelveen. Zij is 20 jaar met Jan Klomp 
getrouwd geweest. Het gemis na zijn over-
lijden bleef groot. 
De dienst, waarin ik als een van haar neven 
mocht voorgaan, werd gehouden in de 
Paaskerk. Deze kerk was voor haar ver-
trouwd. Hier heeft zij lange tijd gekerkt en 
is zij actief geweest in de oppasdienst. Ook 
deed zij hier veel voor de rommelmarkt.
In de dienst, waar door familieleden herin-
neringen aan haar werden gedeeld, lazen 
we Psalm 23, over de Goede Herder. Deze 
lezing was van tevoren door haar uitge-
kozen, voor ‘als het ooit zover zou zijn’. 
Toen haar gezondheid steeds minder werd 
en zij steeds afhankelijker werd, bleef zij 
vertrouwen op de Heer. Hij was voor haar 
een herder, een steun en toeverlaat. In 
dat vertrouwen hebben wij haar uitgeleide 
gedaan en haar in de handen van onze 
Heer gelegd. 

Ds. Peter van Ankeren, Wognum



20

AK zich over de wet om een advies te 
geven aan de drie wijkgemeenten. U 
hoort er vast nog meer over.
Als laatste wil ik u graag melden dat 
de Paaskerk te vinden is op de website 
van de Wijdekerk, een stichting die zich 
inzet voor de belangen van LHBT'ers 
(lesbisch, homo, bi, transgender). Op de 
website staat de kaart van Nederland 
met daarop kerken waar LHBT’ers 
als volledig gemeentelid worden 
geaccepteerd. De Paaskerk staat er 
nu ook bij, in de Paaskerk is immers 
iedereen welkom om een zegen te 
ontvangen en anderen tot zegen te zijn. 

Elly Merckel-Timmer

Tot ziens!
Het kerkelijk jaar hebben we helemaal 
doorlopen en daarmee is er een einde 
gekomen aan mijn tijd als predikant in 
opleiding bij de Paaskerk. Ik heb bij jullie 
een hele goede tijd gehad. Gelijk vanaf 
het begin werd ik gastvrij ontvangen. 
Jullie vertrouwden het mij toe om in 
de gemeente aan de slag te gaan. Voor 
mijn opleiding als dominee is dit een 
heel belangrijk jaar geweest. Als ik 
terugkijk zie ik verschillende momenten 
waarop ik de aanwezigheid en zegen 
van God in de Paaskerk ervaren heb. Er 
gebeuren echt heel veel mooie dingen 

in de Paaskerk en het is goed om daar 
af en toe eens bij stil te staan. We zullen 
elkaar vast nog wel tegenkomen. Tot 
ziens, ga met God, en hij zal met je zijn!

Willem Nijsse

JD12+
Sinds kort hoor ik bij de leiding van 12+. 
Afhankelijk van hoeveel jongeren er 
kunnen, is er om de twee weken een 
JD-viering in de jongerenruimte. Ik moet 
zeggen dat ik het erg leuk en inspirerend 
vind. De eerste keer maakte op mij een 
grote indruk. Het ging over ‘klagen’. 
Dankbaarheid. Wat heb je om dankbaar 
voor te zijn? Over kleding; doe je mee 
aan ‘merk’kleding? ‘Krijg’ jij altijd alles 
van je ouders, of moet je er ook dingen 
voor doen? De combinatie van tekst uit 
de Bijbel, en uiteindelijk fi lmpjes van 
Youtube, die ik zelf spontaan ‘invloog’ 

omdat ik die zelf net had gezien op 
Facebook, vond ik erg leuk. Het fi lmpje 
werd gewaardeerd: een gedicht/ rap 
voorgelezen, tijdens een Poetry Battle 
ergens in Amerika (als je de link wilt, 
stuur ik m nog even na..!) Klaag, en 
vergelijk jezelf niet met een ander. 
De ene situatie is onvergelijkbaar met 
een andere, en alles heeft altijd een 
oorsprong. Aan de andere kant: ‘t glas 
is half leeg, of het glas is half vol. Wat 
maakt het uit! Drink het, 'at least there’s 
water in the cup’. Sommigen hebben 
niets te drinken, dus geniet er nou maar 
van #luxeprobleem. Oude tekst krijgt 
nieuwe betekenis, omdat hij opnieuw 
verbinding krijgt met je leven in het hier 
en nu. Jongeren / pubers zijn net even 
anders, en kijken er dan weer fris tegen 
aan. Heerlijk. Ik houd ervan!

Saskia Streefkerk

Agenda

Juni
Zo 24 15.00 uur Kliederkerk

Juli
Di 14  14.00 uur Diaconale middag

Rommelmarkt
Op zaterdag 22 september vindt 
weer de jaarlijkse Rommelmarkt 
in de Paaskerk plaats. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. Wij kozen 
als belangrijkste bestemming van de 
opbrengst het Ronald McDonald Huis 
Emma Amsterdam. ‘Als je ziek bent, 
wil je je ouders het liefst zo dicht 

mogelijk bij je hebben. En natuurlijk 
wil je als ouder je zieke kindje geen 
minuut alleen laten. Dankzij Ronald 
McDonald Huizen zijn ouders altijd 
binnen een paar minuten bij hun kind 
in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. 
Ook broertjes en zusjes zijn welkom 
in een Ronald McDonald Huis.’ (van 
de site van het RMDhuis)
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
We zijn akkoord met de nieuwe 
structuur van de Algemene 
Kerkenraad en zoeken nog iemand 
die onze wijkgemeente daarin kan 
vertegenwoordigen. 
De nieuwe privacywetgeving (AVG) 
heeft ook consequenties voor ons. 
Als eerste stap willen we de adressen 
verwijderen uit de webversie van de 
Kruispuntjes. 
Er ligt een aanvraag om een pioniersplek 
te vestigen voor De jonge Kruiskerk. De 
tijd die Mirjam hieraan besteedt, gaat ten 
koste van het pastorale werk. Daarom is 
een extra voorziening noodzakelijk. De 
afgelopen jaren was Ria Keijzer hiervoor 
beschikbaar. Deze constructie eindigt 
per 1 november. We hebben uitgezocht 
welke werkzaamheden – zowel voor 
het ouderenwerk als voor De jonge 
Kruiskerk – moeten vervallen als er geen 
nieuwe voorziening komt. We vroegen 
daarom de AK om ondersteuning door 
een kerkelijk werker voor de komende 
drie jaar.

De jonge Kruiskerk stelt voor om een 
aantal vieringen op zondagochtend te 
houden, met speciale aandacht voor 
de leeftijdsgroep van dertig tot vijftig 
jaar. Deze groep wordt ook expliciet 
uitgenodigd, zodat zij hopelijk met een 

wat groter aantal in de dienst aanwezig 
zal zijn. Dat kan helpen om zich wat 
meer thuis te voelen in de kerk en meer 
samenhang te creëren. 

De steigers om de Kruiskerk zijn weer 
weg. Er is veel werk verzet, het meeste 
onzichtbaar, om het gebouw aan de 
buitenkant weer in goede staat te 
krijgen. Bert Slot heeft dat voor ons 
begeleid, bedankt daarvoor. 
We hopen voor de zomer de voorste 
rijen banken te kunnen vervangen door 
goede stoelen. De zoektocht naar de 
juiste stoelen is nog gaande. 

Vorig jaar, toen hun ambtstermijn erop 
zat, zijn Leni Kieft en Tine de Lange 
afgetreden als diaken. Enkele maanden 
later zijn ze benoemd tot diaconaal 
medewerker. Vanuit de gemeente 
kwamen vragen over wat die functie nu 
inhoudt. Afspraak is dat zij volledig als 
diaken meedraaien, met dien verstande 
dat zij bij de viering van het avondmaal 
niet als eerste diaken dienst doen. De 
kerkenraadsvergaderingen bezoeken zij 
niet. 
Helaas moet Els Stam vanwege 
gezondheidsklachten haar taak als 
diaken neerleggen. Ook Els Pronk moest 
een keuze maken en stopt met haar 
taak als notulist van de wijkkerkenraad. 

Beiden zeer bedankt voor jullie bijdrage. 
Wie gaat deze vacatures vervullen??
Er bestonden ook al vacatures. Paula 
Rose, Han Jongeneel en Sieb Lanser 
hebben de ledenlijst doorgenomen 

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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en een selectie gemaakt van 
gemeenteleden die we gaan benaderen. 
Veel gemeenteleden hebben al een taak 
op zich genomen; daar hebben we hen 
op 8 juni voor bedankt met een gezellige 
avond. Maar helaas blijkt het moeilijk 
om gemeenteleden te vinden die mee 
willen besturen en nadenken over het 
beleid. 

Als u dit leest, is de dienst op Vaderdag 
in het openluchttheater net geweest. 
Hopelijk met mooi weer. 

Rudie van Balderen

Van de diaconie
De laatste SAT-maaltijd was feestelijk 
en lekker: nasi. Er komt heel wat 
kijken bij het wekelijkse bloemstuk in 
de kerk; Trineke vertelde boeiend over 

het denkwerk vooraf en de praktische 
voorbereiding. Bart zorgde voor een 
vrolijke noot. Hebt u nog suggesties 
ter verbetering of verandering voor 
dit samen eten? Verder bereiden we 
de dagtocht in september voor en 
kijken we naar doelen die wij wellicht 
kunnen ondersteunen. Helaas moesten 
we afscheid nemen van een tweetal 
diakenen: van Els Stam die jammer 
genoeg vanwege haar gezondheid 
moet stoppen, maar mogelijk enkele 
vrijwilligerstaken zal blijven doen; en van 
Annemie van Hamel die haar termijn 
erop heeft zitten en het diakenschap 
nu graag aan een ander overlaat. Naar 
die ander(en) zijn we naarstig op zoek! 
We zijn dankbaar voor alles wat zij in de 
diaconie hebben gedaan.

Lamkje Sminia

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

Juni
wo 20 10.00  Christelijke meditatie
wo 20 16.30 – 17.15 Kinderkoor
zo 24 10.00  Tienerdienst
wo 27 10.00  Christelijke meditatie
wo 27 16.30 – 17.15 Kinderkoor
wo 27 19.15 – 19.45 Gebedsgroep

Juli
zo 01 10.00  Tienerdienst
wo 04 10.00  Christelijke meditatie
zo 08 10.00  Tienerdienst
wo 11 10.00  Christelijke meditatie
zo 15 10.00  Tienerdienst
wo 18 10.00  Christelijke meditatie

Cornelia Adriana Prins-Muller
Op 15 april overleed Corry, 87 jaar oud. 
Zelf kind in een schippersgezin zette 
ze in latere jaren voet aan de grond in 
Amstelveen. Corry was een parmanti-
ge, goedgeklede en eigenzinnige vrouw 
(een prinses), die naast haar moeder-
schap haar eigen naaistudio opzette. 
De kritische afstand tot de kerk veran-
derde de laatste jaren in een verlangen 
naar verbondenheid. In deelname aan 
herbergactiviteiten en via kerkdiensten 
kreeg ze ruimte tot verdieping, zelfre-
fl ectie en nieuwe contacten. Die kans 
greep ze aan en binnen de herberg 
deed ze nagenoeg aan alles mee. Eind 
2017 maakten fysieke klachten een zwa-
re operatie noodzakelijk. Er volgde geen 

herstel en al na enkele weken kwam 
het einde in zicht, een einde waaraan 
Corry zich kon overgeven. Op 25 april 
is zij gecremeerd; ik droeg namens de 
Kruiskerk bij aan de plechtigheid, o.a. 
met woorden uit de Bergrede over het 
vinden van je bestemming. 

Ria Keijzer 

Paul Schuiling
Op 30 april is Paul Schuiling overleden, 
80 jaar oud. Hij was een mooi mens. In 
zijn arbeidzame leven was hij werkzaam 
in de textielbranche. Bovenal was hij 
een liefdevolle en toegewijde echt-
genoot voor Anneke. Ze waren heel 
verschillend, maar vulden elkaar goed 
aan. Paul vertegenwoordigde vooral het 

verstand, rationeel, bedachtzaam; hij 
was erg planmatig en wilde graag over 
alles de regie houden. De laatste tien 
jaar waren ingrijpend en zwaar, toen 
Anneke in alles van hem afhankelijk 
was. Met toewijding vervulde hij zijn 
rol als mantelzorger. Het geloof bete-
kende alles voor Paul, daarin vond hij 
houvast. Zijn sterven kwam toch nog 
onverwacht, maar hij had al eerder aan-
wijzingen voor zijn uitvaart opgeschre-
ven, compleet met aanwijzingen over 
liederen, muziek en teksten. 
Op 7 mei hebben we afscheid genomen 
in de Kruiskerk. We lazen uit Psalm 23 
en Hebreeën 11:1, hoorden muziek van 
Gounod en zongen mooie liederen. 

Sieb Lanser
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
Van de komende zondagse diensten 
noem ik hier alleen de dienst van 
24 juni, waarin ds. Sneep zal voorgaan 
in een viering van Schrift en Tafel.

Bevrijd en toch nog niet gelukkig
In de zomerkring van dit jaar houden we 
ons bezig met de relatief onbekende 
bijbelse literatuur uit de periode direct 
volgend op de ballingschap, een periode 
van wederopbouw, maar tegelijk van 
moeite en teleurstelling. 
De ballingschapsprofeten hebben 
grote verwachtingen gewekt met hun 
profetieën over het heil dat zou volgen 
op Juda’s bevrijding uit Babylon. De 
bevrijding is er gekomen. Maar de 
verlossing die daarmee gepaard zou 
gaan, bleek minder ingrijpend dan was 
voorzegd.
In vijf bijeenkomsten maken we kort 
kennis met de boeken Ezra, Nehemia, 
Haggaï en Zacharia, en overwegen we 
hun betekenis voor ons leven vandaag 
de dag.
Op dinsdag 19 juni, 24 juli en 7 en 21 
augustus van 14.00 uur tot ongeveer 
15.30 uur in de Pelgrimskerk. Heeft u de 
eerste bijeenkomst gemist, maar hebt 
u wel belangstelling, u bent van harte 
welkom.

Ds. H.U. de Vries

Pastorpraat
‘Waar krijg jij energie van?’ werd mij 
gevraagd. ‘Vaak van de ander toch?’ Je 
leest, hoort, ziet wat, maakt iets mee. 
Bijvoorbeeld die vijf burgemeesters 
die bij elkaar komen onder de werktitel 
‘Steenbreek’ (een plantje dat tussen de 
stenen groeit). Ze denken dan na hoe er 
meer groen in hun steden kan groeien! 
Ik moet denken aan die bruidegom 
die zonder bruidsboeket naar zijn 
bruid kwam voor de plechtigheid en 
eerst rechtstreeks haar tuin in liep, de 
bruidssluier (struik) kaalplukte en haar 
daarmee overdekte! Ontroerend! 
Maar ook de werktitel van deze Present: 
‘de Groene Kerk’. Je gaat spontaan van 
de stellingen in de Pelgrimskerk houden, 
want: ‘dubbele ramen’ duurzaam! 
Ach en dat bezoek aan de zeer 
oude heer, nog maar net in het 
verzorgingshuis. Hij had direct wat te 
vertellen: ‘Met de verzorgster met de 
hoofddoek had ik een leuk gesprek. Ze 
wachtte even bij haar binnenkomst, ik 
deed mijn gebed voor mijn ontbijt. Ik 
bedankte haar voor de stilte. ‘Oh’, zei ze, 
‘ik wist niet dat christenen ook overdag 
gaan bidden.’ ‘Jazeker, vijf keer of meer. 
Bij opstaan, naar bed gaan en voor elke 
maaltijd. Ze knikte en vertrok zwijgend. 
Zo beleef je nog wat toch?’
De Pinksterdienst: wat een energie en 

bemoediging! De cantorij, de cantor-
organist en organist met violen en 
cello, twee jubilea: 50 en 60 jaar, het 
slotlied: nummer 706 spande de kroon 
en omvatte alles wat we gehoord en 
beleefd hadden.
Het Zomerprogramma zult u nu ook in 
handen hebben. Lees zorgvuldig, geef 
u op en doe mee waar mogelijk. Het 
geeft energie!
We leven met elkaar mee en wensen 
elkaar een zegenrijke zomer. Elke 
zondag ook met zieken en zij die aan 
huis gebonden zijn in gebed verbonden.

Wil Kruijswijk

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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1+1 voor Stap Verder
Vorig jaar hielden we met veel 
succes een inzamelingsactie in de 
zomermaanden. Wat was het ook weer 
en wat is Stap Verder?
De stichting Stap Verder heeft een 
inloophuis in de fl at Hoogoord in 
Zuidoost. Daar komen tientallen vluch-
telingen, staatlozen en buurtbewoners 
voor advies, taallessen, een maaltijd 
en medische of maatschappelijke 
hulpvragen. Mensen die vaak tekort 
komen in de basisbenodigdheden voor 
het dagelijks leven.
Voor de inzamelingsactie dit jaar (half 
juni tot half augustus) ontvangen wij 
graag toiletartikelen (zeep, tandpasta, 
tandenborstels, shampoo, wasmiddelen 
e.d.) en houdbare levensmiddelen, zoals 
blikgroente. Deze worden uitgedeeld 
aan de bezoekers van Stap Verder zodat 
zij meer geld overhouden voor huur en 
vaste lasten. De betrokkenen stellen 
deze hulp zeer op prijs.

Veel winkels hebben acties met 1+1 
gratis, waarbij wij graag aansluiten met 
1+1 voor Stap Verder! Doet u mee? 
Lever uw producten in bij de ingang van 
de kerk. 

De wijkdiaconie

Korenfestival 
Op zaterdag 5 mei organiseerde de 
Raad van Kerken voor het eerste het 
Korenfestival in de Oude Lutherse Kerk 
Amsterdam. Met het thema ‘Zingen van 
verzet en bevrijding’. 
Zeven koren zongen liederen uit 
o.a. orthodoxe (Russisch, Koptisch, 
Ethiopisch), katholieke, protestantse, 
oecumenische en evangelische tradities. 
Er was zeer uiteenlopende kerkmuziek 
te horen; van Gregoriaans tot Black 
Gospel. Wilna Wieringa, dirigente, 
studeerde vol enthousiasme met het 
publiek enkele liederen in. Het echtpaar 
Boetje, Hans (saxofoon) en Annetje 
(piano), verzorgde de intermezzo’s. 

Tijdens een lied over vrede ging het 
publiek op verzoek van de dirigente 
staan en zong elkaar de vrede toe. Een 
heel mooi moment! De middag werd 
afgesloten met een vesper.
Een fantastische middag: goed 
georganiseerd en de saamhorigheid 
was duidelijk te voelen. De 
oecumenische gedachte werd hier 
echt in praktijk gebracht! Er heerste 
een ongedwongen sfeer: men kon 
komen en gaan wanneer men wilde. 
Veel toeristen kwamen langs en bleven 
meeluisteren. Na afl oop spraken wij 
met Henk Meulink, de voorzitter van 
de Raad van Kerken, die trots was op 
alle medewerkers. Hij vertelde dat deze 
bijeenkomst volgend jaar zeker herhaald 
zal worden. Wij raden u aan om het 
festival ook eens te bezoeken! 

Irene Hillers-Boomsma en 
Brita Veldhuizen

Vrijwilligersbijeenkomst
Op dinsdag 8 mei druppelen de 
vrijwilligers van de Pelgrimskerk tegen 
half drie langzaam binnen. Koster Sicco 
Doolaard ontvangt ze met koffi e/thee en 
heerlijke versnaperingen. 
Om drie uur begint de voorstelling 
‘Vertel me eens wat over vriendschap’ 
door verteller René van den Beld. Deze 
emeritus predikant van de Protestante 
Kerk in Nederland beoefent sinds de 
middelbare school het cabaret, als 
tekstschrijver en als performer. Van 
den Beld verkent in zijn voorstelling 
het pad van de vriendschap. Het is een 

voorstelling met cabareteske teksten, 
mooie muziek en zang. Twaalf vormen 
van vriendschap komen aan de orde. 
Om er enkele te noemen: TomTom 
als vriend, Het huilen van een vriend, 
Vogelvriend, Kennissen, Vrienden 
van Job, Mijn vriend het pensioen, 
Psalmvriendje. Hij zegt zelf over zijn 
voorstelling: Verder dan ‘Akela, ik doe 
mijn best’ kom ik ook niet. Toch wist 
hij ons vijf kwartier te boeien met 
zijn kostelijke verhalen. De geslaagde 
bijeenkomst werd afgesloten met een 
hapje en een drankje. 

Nel Velthorst
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Zomerprogramma
Alle activiteiten zijn in de Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld. 
Opgeven voor activiteiten bij: Wil Kruijswijk, 6427703, wilkru@xs4all.nl 
of Irene Hillers: 6428243.

Di/ 19-06 
Bijbelkring Bevrijd en toch nog 
niet gelukkig
Zie pagina 23. Op dinsdagen 19 juni, 
24 juli en 07 en 21 augustus van 14.00 
uur tot ongeveer 15.30 uur.

Vr/ 22-06 
Bezoek Grote Kerk van Alkmaar

We bezoeken de 500 jaar oude Grote 
of Sint Laurenskerk van Alkmaar. 
Tot begin oktober wordt hier het 
befaamde altaarstuk van Maarten 
van Heemskerck geëxposeerd. 
Verzamelen: 9.30 uur bij infobalie 
Station Zuid, we reizen met metro 
en trein. Toegang tot De Grote Kerk 
is gratis. ‘s Middags kunt u verpozen 
in historisch en winkelrijk Alkmaar. 
Terugreis op eigen initiatief. Opgeven 
vóór woensdag 20 juni bij Wil of Irene 
of bij pastor Phil Kint: 6420843 of 
0613624227. 

Het Pauperparadijs
Veenhuizen uit Drenthe komt naar ons 
toe. In juli zijn in Carré voorstellingen 
van het theaterspektakel: Het 
Pauperparadijs, een interessante, 
historische voorstelling. Kaartjes zijn 
prijzig (€ 40,- ). Half juni moet er al 
gereserveerd worden dus reageer 
snel als je mee wilt. Vooraf opgeven! 

Di/ 03-07 
Zingen van de schepping
We gaan niet letterlijk naar buiten, 
maar we zingen wel over seizoenen, 
natuurverschijnselen, bloemen 
en vogels. We zingen bekende en 
onbekende psalmen en liederen over 
de schepping. Nelly Versteeg legt 
achtergronden van de liederen uit 
en begeleidt het samen zingen. Tijd: 
14.30 uur. 

Vr/ 06-07 
Kom mee naar buiten allemaal
We gaan eten in het Amstelpark of het 
Amsterdamse Bos. Vertrek: 17.30 uur 
vanaf de Pelgrimskerk (met of zonder 
auto of met Stadsmobiel). Kosten 
€ 10,00 voor een pannenkoek en 
een drankje. S.v.p. uiterlijk woensdag 
ervoor opgeven. 

Di/ 10-07 Woord-, Gebed- en 
Communieviering
Na de viering is er een geloofsgesprek 

onder leiding van pastor Phil Kint. Tijd: 
10.00 uur. 

Do/ 12-07 
Het Woord Spreekt
Samen Bijbellezen en ons buigen over 
de teksten onder leiding van pastor 
Kint. Iedereen is op deze avonden 
van harte welkom. Er zijn leenbijbels 
aanwezig. Tijd: 16.00 - 17.45 uur in de 
Pastoreskamer van De Goede Herder. 

Wo/ 18-07 
Joden en het Huis van Oranje
Wij bezoeken in het Joods Historisch 
Museum de tentoonstelling '400 
bewogen jaren met het huis van 
Oranje'. Na afl oop eten we een hapje 
in de Hortustuin. Vertrek: 10.00 uur, 
metro 51, Station Zuid, uitstappen 
Waterlooplein. Neem museumkaart en 
OV-pas mee. Vooraf opgeven!

Do/ 26-07 
Heilige plaatsen in Israël
Reizen naar Israël geven speciale 
aandacht aan heilige plaatsen, waar 
volgens de joodse of christelijke traditie 
een belangrijke Bijbelse gebeurtenis 
plaatsvond. Wat betekent een bezoek 
aan deze heilige plaatsen? Verdiept het 
geloof, illustreert het bijbelverhalen, 
welke vragen roept het op? Nelly 
Versteeg toont eigen beelden uit Israël 
en is reisleider. Tijd: 14.30 uur.

Ieder woensdag, 9.00 uur: 
Morgengebed in De Goede 
Herder.
Iedere vrijdag, 16.30 - 18.00 
uur: Kannen en Kruiken



Agenda
24 juni Kerk op Schoot 
 en Kliederkerk: 
 Feestelijke afsluiting 
 van het seizoen!
13 t/m 15 juli PJR weekend  
12 t/m 19 augustus Taizéreis 

PJR

 van het seizoen!
13 t/m 15 juli PJR weekend  
12 t/m 19 augustus Taizéreis 

Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl / 0637227676

www.pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

PJR WEEKEND
Locatie: ’t Keldertje in Huizen

Vertrek: Vrijdag 13 juli 18.00 uur 

(verzamelen bij de Paaskerk)

Terugkomst: Zondag 15 juli 14.00 uur

Kosten: € 25,- (neem contact op 

als de kosten een probleem zijn)

Opgeven: bij Nienke

Meer info: www.pjramstelveen.nl 

Kliederkerk tussen 
de lammetjes 
Wat hebben we genoten van Kliederkerk tussen 

de lammetjes! Zondag 22 april was Kliederkerk 

te gast op de boerderij van Janneke en Albert 

van Blaaderen. De middag stond in het teken 

van het verhaal van Jezus over het verloren 

schaap. 

We hebben met elkaar houten krukjes 

getimmerd om op uit te kunnen rusten (zoals 

herders dat doen na een dag op stap te zijn 

geweest met de kudde), van water, naalden 

en kurk een kompas gemaakt voor als we 

de weg kwijt raken. Een kruiwagenrace 

gehouden waarna we met alle verzamelde 

letters het juiste woord moesten raden. We 

hebben de lammetjes eten gegeven en onze 

eigen zaadjes geplant. Door het mooie weer 

konden we de hele middag buiten blijven en 

vond de viering zelfs midden in het weiland 

tussen de schapen en lammetjes plaats. 

Albert en Janneke, heel erg bedankt dat we deze 

middag bij jullie op de boerderij mochten zijn! 
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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 aan een van onze 

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

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

Ziel & Zaligheid begint steeds bekender te worden bij 
partnerorganisaties, op de campus en bij studenten. 
De beginfase van vooral experimenteren, pionieren en 
opvallen is geweest, nu is de tijd gekomen om meer te 
consolideren en de basis te verstevigen. Daarvoor willen 
we liefst vaker open zijn dan één avond in de week. 
We willen een plek bieden die meer en meer een 
tweede thuis wordt voor studenten die inspiratie, stilte, 
ontmoeting en een luisterend oor zoeken. Om dat te goed 
te kunnen doen, kunnen we uw hulp goed gebruiken. Zo 
zoeken we voor komend seizoen, mensen die:
... willen koken (no waste dinners, met onder andere 
buurtbuik) met en voor studenten en zelf gezellig mee 
willen eten.
... doordeweeks aanwezig willen zijn met koffi e, thee 
en een luisterend oor, zodat studenten binnen kunnen 
lopen, op adem kunnen komen en in rust en stilte kunnen 
studeren.
... hun leven/ verhaal willen delen met studenten, 
tijdens onze wekelijkse meet & eat dinners, waarbij we 
vele zingevingsthema's bespreken aan de hand van 
persoonlijke verhalen van onze gasten.
Kunt of wilt u iets voor ons betekenen? Neem dan vooral 
contact met ons op studentenwerkuilenstede@gmail.com, 
06-37288215.

nieuw seizoen, 
nieuwe plannen!
Jakob Stolk

Mijn naam is André van der Galiën en ik ben al 14 jaar actief in 
het kerkelijk jongerenwerk. Op dit moment ben ik werkzaam in 
de Nederlands Christelijke Gereformeerde Kerken (NCGK) van 
Lelystad als jongerenwerker. Hier heb ik veel samengewerkt 
met Jakob Stolk in het interkerkelijke jongerenwerk. Dit is ook 
de reden geweest om de samenwerking op te pakken in het 
mooie Amstelveen op de campus Uilenstede. 
Ik ben vader van twee kinderen Manuel (8) en Benthe (5) en 
getrouwd met Judith. Met elkaar wonen we in Biddinghuizen. 
In ons huis vangen we diverse kinderen en/of tieners op met 
een beperking. 

Ziel & Zaligheid is 
een extra uitdaging 
waar ik mij graag 
voor inzet om 
studenten te 
bereiken rondom 
zingeving en geloof. 
Hierbij zoek ik graag 
de jongeren zelf op, 
maar zoek ook naar 
verbinding tussen 
de campus en de 
kerken of de kerken 
en de campus. 
Bid mee voor het 
werk onder deze 
studenten.

even voorstellen
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Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende 
vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijk-
stekst? Hoe beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus 
voor een man? Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de 
wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus op de 
huidige theologische inzichten gehad?

Dit soort kwesties komt aan de 
orde in de cursus Theologie Voor 
Geïnteresseerden. Cursisten zeg-
gen voortdurend dat ze verrast zijn 
en geboeid worden door wat ze in 
de lessen te horen krijgen. Het ver-
breedt en verdiept de kijk op dingen 
die (soms) allang bekend waren 
vanwege achtergrond maar het 
biedt ook heel veel nieuwe inzich-
ten. Kortom: een ervaring!
De cursus, onder verantwoorde-
lijkheid van de Protestantse Kerk 
in Nederland (PKN), is voor ieder-
een toegankelijk; vooropleiding of 

lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus 
drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 
weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, 
Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten € 235,- (gespreide beta-
ling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar 
slechts een aantal uit het aanbod van twaalf vakken te volgen. 

Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris: Pieter Licht, 
tel. 06 83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com of via de TVG 
website: www.tvg-amsterdam.nl
Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studie-
gids worden toegezonden.

Om goede diaconale initiatieven te 
verzamelen en te belonen, organiseert 
Kerk in Actie in 2018 de verkiezing 
‘Smaakmaker van het jaar’. Daarvoor 
kunt u vóór 31 augustus het meest 
smaakmakende diaconale idee doorgeven 
via kerkinactie.nl/smaakmaker. Op 
die datum wordt een door de vakjury 
geselecteerde top 7 gepresenteerd. 
Bezoekers van de Landelijke Diaconale 
Dag kiezen op 10 november wat de 
smaakmaker van 2018 wordt.

Smaakmaker 
van het jaar

Cursus Theologie Voor 
Geïnteresseerden (TVG)
eind augustus 2018 – eind april 2019

Bijbels groen
Bij het Nederlands 
Bijbelgenootschap 
is onlangs het 
boek Maak je bijbel 
groen verschenen. 
Dit (werk)boek 
geeft lezers een 
groen perspec-
tief op de Bijbel. 
Verdiepende 
artikelen, inspire-
rende portretten 
en praktische 
opdrachten helpen 
om te ontdekken wat de Bijbel te zeggen heeft 
over duurzaamheid. Daarnaast bevat het boek 
natuurfoto’s, bijbelstudiemateriaal en een lijst 
van groene bijbelteksten. De inhoud van het 
boek is ontleend aan de eerder verschenen 
Groene Bijbel. Voor € 16,95 verkrijgbaar in de 
boekhandel.

nieuws
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nieuws

Zoek je meer inspiratie om zelf in actie te komen? Kijk op deze websites:
· Rijke informatie, over allerlei terreinen, op één plek: www.hetkanwel.net 
· Over voeding: www.deschaalvankampen.nl en www.foodcabinet.org 
· Over energie: www.energiecommissie.nl en www.02025.nl
· Over plastic: www.plasticsoupfoundation.org 
 en www.plasticsoupjunior.org

Volg op Twitter 
@vanhetgasaf     |     #circular economy     |     @degroenezaak

1. Schenk eerlijke koffie en thee en bied eerlijke chocola aan. 
2. Maak gemeenteleden enthousiast voor duurzaamheid en word een 
 Groene Kerk. 
3. Daag elkaar uit een tijdje niets nieuws te kopen: leen, deel, 2e hands.
4. Lever oude mobieltjes en lege inktcartridges in, bijvoorbeeld bij de 
 Kruiskerk. Meer adressen op: http://eekoinzamel.nl
5. Liturgisch bloemstuk? Het kan van biologische teelt.
6. Kerk (ver)bouwen: duurzaam of kringloopbouwmateriaal.
7. Een beamer gebruiken in plaats van liturgieën printen en de mail voor 
 het rondsturen van nieuws of kerkblaadjes.
8. Drink eens faire en biologische avondmaalswijn.
9. Biologische schoonmaakmiddelen voor de koster (vermijd chloor).
10. Neem kringloop wc-papier.
11. Gebruik stoffen handdoek (ipv handenföhn of papieren handdoekjes) 
 en bio zeep.
12. Gebruik restmateriaal of FSC papier voor knutselwerkjes voor kinderen.
13. Gebruik groene stroom. 
14. Maak zo weinig mogelijk gebruik van de verwarming. Doe bijvoorbeeld 
 mee aan initiatieven als Warme Truienzondag.
15. Doe je dominee of pastoor een duurzame toga of pak cadeau!

15 duurzame tips 
voor thuis en kerk

Duurzame inspiratie
1948 – Wereldraad 
van Kerken in 
Amsterdam – 2018
Donderdag 23 augustus: Walk of Peace in 
Amsterdam. Loop met ons mee. 

23 augustus is het 70 jaar geleden dat 
de Wereldraad van Kerken in Amsterdam 
werd opgericht. Dat wordt gevierd met 
verschillende activiteiten. Eén van deze 
activiteiten is een ‘Walk of Peace’. Deze 
vredeswandeling geeft gestalte aan de 
Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, 
die de Wereldraad deze jaren stimuleert. 
Op deze wandeling is er aandacht voor 
onrecht en geweld in verleden en he-
den. Maar ook voor concrete kerkelijke 
inzet voor gerechtigheid en vrede. We 
belichten op de wandeling daarnaast 
wat vanuit oecumenisch perspectief 
van belang is uit de geschiedenis van 
Amsterdam. 

Raad van kerken Amsterdam
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agenda
www.pga-b.nl

PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk

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

Overig

 Di/ 19-06  Zomerkring Bevrijd en 
 toch nog niet gelukkig
We houden ons bezig met de relatief 
onbekende bijbelse literatuur uit de periode 
direct volgend op de ballingschap, een 
periode van wederopbouw, maar tegelijk 
van moeite en teleurstelling. We maken 
kort kennis met de boeken Ezra, Nehemia, 
Haggaï en Zacharia, en overwegen hun 
betekenis voor ons leven vandaag de dag. 
Verder op 24 juli en 7 en 21 augustus van 
14.00 - 15.30 uur. Welkom!

 Vr/ 22-06  Bezoek Grote Kerk 
 van Alkmaar 
Bezoek aan de 500 jaar oude Grote of Sint 
Laurenskerk van Alkmaar. Tot begin oktober 
wordt hier het befaamde altaarstuk van 
Maarten van Heemskerck geëxposeerd. 
(www.GroteKerk-Alkmaar.nl) Verzamelen: 
9.30 uur bij infobalie Station Zuid. We ne-
men metro en trein naar Alkmaar. Toegang 
tot De Grote Kerk te Alkmaar is gratis. 
‘s Middags kunt u verpozen in historisch 
en winkelrijk Alkmaar. Terugreis op eigen 
initiatief. 
Opgeven vóór woensdag 20 juni bij Wil 
Kruijswijk, 6427703, wilkru@xs4all.nl, Irene 
Hillers: 6428243 of bij pastor Phil Kint 
(6420843 of 0613624227). 

 Za/ 23-06  Fietstocht langs 
 Groene Kerken
Zie pagina 2.

 Zo/ 24-06  Kliederkerk en Kerk 
 op schoot
Feestelijke afsluiting in de Paaskerk, 
van 15.00 - 17.00 uur inclusief eten.

 Di/ 03-07  Zingen van de 
 schepping
We gaan niet letterlijk naar buiten, maar 
we zingen wel over seizoenen, natuur-
verschijnselen, bloemen en vogels. We 
zingen bekende en onbekende psalmen en 
liederen over de schepping. Nelly Versteeg 
legt achtergronden van de liederen uit en 
begeleidt het samen zingen. Tijd: 14.30 uur. 

 Vr/ 13 - zo/ 15-07  PJR weekend
Meer info op pagina 26 en op www.pjram-
stelveen.nl. Opgeven bij Nienke.

 Wo/ 18-07  Joden en het Huis 
 van Oranje
Bezoek aan de speciale tentoonstelling 400 
bewogen jaren met het huis van Oranje in 
het Joods Historisch Museum. Na afl oop 
een hapje eten in de Hortustuin. Vertrek: 
10.00 uur metro 51, Station Zuid, uitstappen 
Waterlooplein. Neem museumkaart en OV-
pas mee. Opgeven bij Wil Kruijswijk, 6427703, 
wilkru@xs4all.nl, Irene Hillers: 6428243.

 Do/ 26-07  Heilige plaatsen 
 in Israël
Reizen naar Israël geven speciale aandacht 
aan heilige plaatsen, waar volgens de 
joodse of christelijke traditie een belangrijke 
Bijbelse gebeurtenis plaatsvond. Wat bete-
kent een bezoek aan deze heilige plaatsen? 
Verdiept het geloof, illustreert het bijbel-
verhalen, welke vragen roept het op? Nelly 
Versteeg toont eigen beelden uit Israël en is 
vanmiddag reisleider. Tijd: 14.30 uur.

Op de wandeling door de Oostelijke 
Binnenstad maken we halt bij ge-
denkplaatsen van de Jodenvervolging, 
bij het Wereldhuis, Sant´Egidio, 
Armeense Kerk, Goodwillcentrum 
Leger des Heils/ Drugspastoraat. Op 
al deze plekken is iets te doen en te 
beleven, daar ontvangen of geven de 
deelnemers iets. 
De wandeling begint in de Hoftuin 
(achter de Hermitage) en eindigt op 
de Dam. Op beide plekken is er ook 
een activiteit. Vanaf 12.30 uur bent u 
welkom in de Hoftuin. De wandeling 
gaat vandaaruit in kleine groepen. 

De organisatie van de Walk of 
Peace is in handen van de Raad van 
Kerken Amsterdam, de Protestantse 
Kerk Amsterdam, Pax Nederland 
en de Taakgroep Pelgrimage van 
Gerechtigheid en Vrede van de Raad 
van Kerken Nederland.

U kunt zich vooraf aanmelden via 
raadvankerkenamsterdam@gmail.com 

Aansluitend aan de wandeling 
vindt om 16.00 uur in de Nieuwe 
Kerk een feestelijke internationale 
(Engelstalige) viering plaats. Ook daar 
kunt u aan deelnemen. Als u zich aan-
meldt voor de Walk of Peace zullen 
wij u de gegevens toesturen hoe u 
zich voor de viering kunt aanmelden. 

Voor inlichtingen en vragen 
kunt u terecht bij:
Henk Meulink - raadvankerkenamster-
dam@gmail.com of
Willemien Boot - Willemien.Boot@
protestantsamsterdam.nl 
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Een kerk in de nieuwe polder?
Moderne tijden verdragen geen 
kathedralen, toch?

Contouren dan die groeien tot in de hemel
en ruimte laten in de aarde.
Positief - negatief 
in streng-strakke Hollandse polders.

De bomen beginnen inmiddels te sterven,
versie positief verwordt langzaam tot ruïne.

In het bos ernaast is al ruimte 
gelaten voor nieuwe jonge bomen.

Werner Pieterse

Beeld:

De Groene Kathedraal (1987) 
van Marinus Boezem (1934)
(Kathedralenbos bij Almere-hout. 
www.landartflevoland.nl)


