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actueel

Zeventig jaar 
Wereldraad van Kerken
Anita Winter

De Wereldraad van Kerken maakte in de 
afgelopen zeventig jaar een forse ont-
wikkeling door. Het aantal aangesloten 
kerken steeg tot 348 kerken, waarbin-
nen zeer verschillende kerkfamilies 
elkaar ontmoeten. Omdat de kerkelijke 
eenheid ten dienste staat van de een-
heid van de hele mensheid en zelfs van 
de hele schepping, weet de Wereldraad 
zich ook altijd geroepen op de weg van 
gerechtigheid en vrede. Het potentieel 
van kerken om zich in te zetten voor ver-
zoening, gerechtigheid en vrede wordt 
voortdurend benut en ondersteund.
Naar aanleiding van het jubileum grijpt 
de Wereldraad de gelegenheid aan 
om op 23 augustus te vieren wat er in 
zeventig jaar tot stand gekomen is en 
vooruit te blikken op mogelijke kansen 
op de weg van gerechtigheid en vrede. 

Dat gebeurt in Amsterdam met drie 
activiteiten:

Engelstalig symposium 
Met gasten uit diverse kerken 
en landen georganiseerd oor de 
Protestantse Theologische Universiteit 
met als thema: 'Hospitality on a 
pilgrim's way to peace and justice’ 
in het auditorium van de Vrije 
Universiteit, Boelelaan 1105.
Van 11.00-13.00 uur. Aanmelden: 
www.pthu.nl/actueel/agenda

Walk of Peace door Amsterdam
Start om 13.00 uur in de Hoftuin van 
de Protestantse Kerk te Amsterdam, 
Nieuwe Keizersgracht 1A, eindpunt 
rond 15.00 uur op de Dam. Deze 
tocht gaat langs plekken, die aan de 

ene kant herinneren aan vormen van 
onrecht en geweld, aan de andere 
kant plekken die verbonden zijn 
met allerlei vormen van (kerkelijke) 
betrokkenheid voor gerechtigheid en 
vrede. Aansluitend spreken op de 
Dam een aantal mensen die daaraan 
internationaal bijdragen. 
Aanmelden: 
raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Feestelijke (Engelstalige) viering in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal 
van de Wereldraad van Kerken, en 
Agnes Abuom, voorzitter van het 
centraal comité van de Wereldraad, zijn 
beiden voorganger in deze viering. 
Aanvang: 16.00 uur. Aanmelden: 
www.aanmelder.nl/70jaarwcc

Na de Tweede Wereldoorlog spraken 147 

kerken uit dat zij zich toegewijd wisten 

aan Gods roep om eenheid, dienst aan 

de wereld, gerechtigheid en vrede. Op 

23 augustus 1948 resulteerde dat in de 

oprichting van de Wereldraad van Kerken 

in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. 
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Inhoud
Ben je als gelovige of als kerklid automatisch een 
kunstliefhebber? Dat hoeft niet, zo bleek ook 
binnen de redactie. Met vreugdekreten dan wel 
diepe zuchten stelden we dit nummer samen. 
Tussen kunst en kerk; goed jatten met een knip-
oog is ook een kunst. Waarom kunst welkom is 
in de kerk en wat kunst teweeg brengt, daarover 
schrijft Werner Pieterse. Gert Jan de Bruin gaat in 
op de rol van het geloof in het leven en werk van 
Vincent van Gogh. Museum Catharijneconvent 
beweegt zich letterlijk tussen kunst en kerk; 
Anique de Kruijf vertelt over de afdeling ‘Erfgoed 
in Kerken en Kloosters’ en schrijft enthousiast 
over het monument de Kruiskerk. Wie veel over 
kunst in de Kruiskerk weet, is Lida Ruitinga; 
Willeke heeft een interview met haar. Stel dat 
dieven inbreken in onze vier kerkgebouwen, 
op jacht naar kunst – springt hun hart op van 
vreugde of slaan ze teleurgesteld op de vlucht 
met lege handen? Gerben Drost stelt deze prik-
kelende vraag en biedt mogelijke oplossingen. 
Goed vergaderen is ook een kunst; iedere maand 
is er een bericht uit de Algemene Kerkenraad. 
Om te voorkomen dat we in de toekomst alleen 
maar kunnen spreken over ‘Tussen kunst en ap-
partementencomplex’ moeten we als gemeente 
ook kijken naar inkomsten en uitgaven. Marianne 
Bogaard schrijft over een vergoeding voor het ge-
bruik van het kerkgebouw bij rouw- en trouwdien-
sten. Bij deze Present treft u een folder Leren en 
bezinnen aan, met een gezamenlijk vormings- en 
toerustingsaanbod. Vroeger dachten gemeente-
leden soms – niet geheel ten onrechte – dat de 
predikanten de kunst van het samenwerken niet 
verstonden. In het huidige team is het een koud 
kunstje. Dankzij onze eindredacteur, samen met 
Reprovinci, ziet Present er steeds als een klein 
kunstwerk uit.

Sieb Lanser

02 Zeventig jaar Wereldraad van 
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03 Van de redactie, inhoud, colofon
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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. 

Magazine van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Verschijnt 10 keer per jaar, jaargang 9, nr. 6, zomer 2018

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: 
Marianne Bogaard, Gert Jan de 
Bruin, Gerben Drost, Nienke van 
der Heiden, Anique de Kruijf, Melis 
Melissen, Ineke Norel, Werner 
Pieterse, Lida Ruitinga, Janny 
Schuijt, Jakob Stolk, Ginus Trof, 
wijkredacties. 

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

08 – Hardop geloven
inleveren kopij: 1 oktober
op de mat: 23 oktober

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/ 29-07 

1e collecte: Diaconie, zorg- 
en hulpverlening in A’veen-
B’veldert
2e collecte: Kerk, communi-
catie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. Mol, 
Driezum
18.30 uur: ds. A.A. Floor, 
Barendrecht
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
(za 28.07) 10.30 uur: 
RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

Zo/ 05-08

1e collecte: Diaconie, 
stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, jeugd- 
en jongerenwerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. MM. Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.J. Paul, Ede 
18.30 uur ds. P.J. Krijgsman, 
Benthuizen
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. P.J. Versteeg

De Buitenhof
(za 04.08) 10.30 uur: 
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O.’t Riet

Zo/ 12-08

1e collecte: Diaconie, 
wijkdoel
2e collecte: Kerk, zending 

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-
Meeuwse
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vernooij, 
Lekkerkerk
18.30 uur: ds. A. Bloemendaal, 
Ederveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 11.08) 10.30 uur: ds. 
H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

Zo/ 19-08

1e collecte: Diaconie, sociaal 
Steunpunt Amstelveen
2e collecte: Kerk, eredienst 
& pastoraat in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. 
Doolaard, Zeist  
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, 
Apeldoorn
18.30 uur: ds. C. Hogendoorn, 
Katwijk aan Zee
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 18.08) 10.30 uur: 
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends- 
van Hoek
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ’t Riet
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Data inleveren en verschijnen Present

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

08 – Hardop geloven
inleveren kopij: 1 oktober
op de mat: 23 oktober

Zo/ 26-08

1e collecte: Diaconie, 
zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, wijkwerk 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
(za 25.08) 10.30 uur: 
drs. R.J. Prent
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

Zo/ 02-09

1e collecte: Diaconie, 
sichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, landelijk 
missionair werk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, 
Zegveld
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
(za 01.09) 10.30 uur: 
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 09-09

1e collecte: Diaconie, 
wijkdoel
2e collecte: Kerk, landelijk 
jeugd- en jongerenwerk

Kruiskerk
11.00 uur: mw. M. Keijzer-
Meeuwse en ds. S.H. Lanser, 
manteldienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
19.30 uur: oecumenische 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.N. Zuijderduin, 
Oosterwolde
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, 
Dordrecht
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
(za 08.09) 10.30 uur: mw. H. 
de Haan
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk

Zo/ 16-09

1e collecte: Diaconie, 
landelijk Vredeswerk
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, 
ds. G.J. de Bruin en ds.  
W.T. Pieterse, startdienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
(za 15.09) 10.30 uur: 
RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling

Zo/ 23-09

1e collecte: Diaconie, Het 
Wereldhuis
2e collecte: Kerk, wijkwerk 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze L.S. de 
Vries, Schalkwijk
17.00 uur: muzikale vespervier-
ing, liturg ds. S.H. Lanser  
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, 
Ridderkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: pastor Ph. Kint en 
ds. H.U. de Vries, oecume-
nische viering

De Buitenhof
(za 22.09) 10.30 uur: ds. S. 
van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
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Is dit nu kunst?
Werner Pieterse

'Is dit nu kunst?' klonk het voorspel-
bare commentaar in wat kranten. Ik 
ben geen kunstkenner, maar ik hou 
van beelden die me aan het denken 
zetten. En dat doet dit vreemde beeld. 
Het stelt vragen: Waarom vragen we 

bij deze vijf beelden 
wel of het bijzonder 
is en bij het ene 
originele beeld niet? 
Omdat het oud is? 
Waarom staan we 
met duizenden in de 
rij om een honderd 
jaar geleden 
opgegraven 
beeld van een 
eeuwenoude 
Egyptische 
prinses te zien? 

Waarom al die eeuwen en eeuwen 
steeds weer dat ideaalbeeld? 
Wat zegt dat over onze blik, ons 
schoonheidsideaal, ons beeld van de 
vrouw? Via Nefertite, Maria, Mona Lisa 
komen we bij ieder die zonnebrillen 
en schoonheidscrèmes uitzoekt voor 
dagen op Ibiza. Altijd weer: de blanke 
huid, het symmetrische gezicht, de 
glimlach. 

Nefertite
Kunst blaast het stof van je alledaagse 
leven zou Picasso hebben gezegd, of 
iets van die strekking. Dit vreemde 
kunstwerk doet dat inderdaad. Je 
hoeft het natuurlijk niet mooi te vinden 
en er wordt vast idioot veel geld voor 
betaald. Maar als je de vragen die het 
stelt toelaat, verandert het je blik. Als 
je dit hebt gezien, echt hebt gezien, 
kijk je anders naar de oude Egyptische 
beelden én de billboards om je heen. 
Nefertite is overal.

Zien en kijken
Een goede vriend en collega 
promoveerde onlangs cum laude 
op een studie over profetische 
verkondiging. Hij vergeleek daarin 
preken van Martin Luther King met 
die van Desmond Tutu en anderen. De 
titel van zijn Engelstalige proefschrift 
verwoordt de essentie van wat 
volgens hem profetisch spreken 

profetisch maakt: Making see. 
Profetische taal laat een werkelijkheid 
zien die er tot dan toe niet was, of 
anders. Ze laten zien, maar ook: laten 
je anders kijken. Dat is precies het 
wezen van kunst. ‘Ik geloof dat een 
schilderij de wereld kan veranderen’ 
schrijft de Britse schilder David 
Hockney ergens. In het making see, 
laten zien, raken kunst en profetie 
elkaar. In het beschouwen of het horen 
gebeurt iets dat maakt dat je anders 
gaat kijken. Scherper, hoopvoller, 
helderder, kritischer, liefdevoller. Niet 
voor niets is zien ook in het evangelie 
een kernwoord.

Afgodsbeeld
Toch komt het beeld er in de Schrift 
niet zo goed af. Het tweede gebod 
verbiedt het zelfs uitdrukkelijk. Gij zult 
u geen gesneden beeld maken. Het 
heeft in jodendom en islam tot een 
verbod op portretkunst geleid. Het 

In ons huis hangt al een paar jaar een 

poster van de overzichtstentoonstelling 

van de Duitse kunstenaar Isa Genzken. 

Daarop vijf gipsen replica’s van het 

wereldberoemde borstbeeld van de 

Egyptische koningin Nefertite uit het 

Pergamonmuseum in Berlijn. Ieder 

beeld draagt een plastic zonnebril, één 

zonder glazen, één met één glas. Zo vat 

Genzken in één oogopslag meer dan 

drieduizend jaar samen. 

Kunst wast de ziel schoon van 
het stof van het alledaagse 

leven – Pablo Picasso
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Hebreeuws heeft het hier natuurlijk 
niet rechtstreeks over portretkunst, 
maar over afgodsbeeldjes. In de 
antieke wereld kunnen die allerlei 
vormen, ‘gestalten’ aannemen (van 
in de hemel, op de aarde tot onder 
de aarde). Vandaar ook het vervolg: 
niet buigen en niet dienen. Toch gaat 
het ook over meer dan de beeldjes. 
Beelden kunnen je net als woorden in 
de weg gaan staan. Letterlijk als een 
afgodsbeeld, maar ook in figuurlijke 
zin hebben beelden net als woorden 

de neiging om te stollen tot idealen 
en waarheden. Voor je het weet 
leiden ze een eigen leven en dien 
je hen, vergeet je dat het maar een 
maaksel is van jouw handen of een 
bedenksel van jouw brein. We zijn 
hele dagen met beelden in de weer. 
Zie mij, zie mij, voldoe ik aan jouw 
beeld? 

Een nieuwe blik
Goede kunst bevraagt juist die 
beelden, zoals woorden van profeten 

idealen. Ze openen je ogen voor 
een werkelijkheid die altijd groter is 
dan jouw beeld ervan. Goede kunst 
spreekt zoals woorden van profeten 
ons leren zien. Soms ergerlijk, soms 
liefdevol, soms mooi, soms lelijk. Ze 
provoceert, bevraagt en nodigt uit tot 
nieuwe inzichten. Inderdaad Picasso, 
kunst blaast het stof uit onze ziel. Het 
biedt ons een nieuwe blik op oude 
teksten, oude waarheden en ons oude 
zelf. En juist daarom is kunst welkom 
in de kerk.
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In het nieuwe seizoen zal de AK geleid 
worden door een voorzitter, scriba en 
assessor, voorgedragen door de drie 
wijkgemeenten. Daarnaast is het de 
bedoeling dat de voorzitters van de 
wijkkerkenraden ook AK-lid worden. 
Om dat niet een te zware opgave 
te laten zijn, zal de AK minder vaak 
vergaderen. Gedacht wordt aan vier 
keer per jaar. 

In het rapport van de 
Taakgroep zijn vijf 
aandachtsgebieden 
voor de AK 
genoemd. De AK zal 
dergelijke gebieden 
over het algemeen 
niet zelf direct 
onder zijn hoede 
nemen, maar het 
dagelijkse werk 
toevertrouwen aan 
een taakgroep. 

De AK kan een dergelijke taakgroep 
vragen een lid voor de AK aan te 
wijzen. Een al langer bestaand 
voorbeeld daarvan is de Protestantse 
Jeugdraad, die ook al sinds 
mensenheugenis een lid voor de AK 
aanwijst. 

Op tafel lag een ontwerp voor een 
nieuwe plaatselijke regeling waarin 
deze bepalingen staan. Deze zal, nadat 
de opmerkingen van de AK erin zijn 
verwerkt, naar de wijkgemeenten 
worden gezonden en als AK en wijken 
het erover eens zijn, voorgelegd 
worden aan de gemeente.
Een andere vernieuwing is het 
gemeenschappelijk vormings- en 
toerustingswerk (VTW). Onze 
predikanten hebben mooie eerste 
stappen gezet en doen volgend jaar 
een aantal activiteiten samen.

Behalve de letters VTW hebben we 
ook de letters AVG, de algemene 
verordening gegevensbescherming. 
Die heeft de afgelopen maanden door 
heel Nederland schrik en ontsteltenis 
gezaaid, en ook de kerk is er niet aan 
ontkomen. Maar gelukkig kunnen 
we heel veel van wat we deden 
gewoon blijven doen. Alleen voor het 

maken en publiceren van foto’s en 
opnamen is echt toestemming van de 
afgebeelde personen nodig. De AK 
heeft voor onze gemeente een heel 
handzaam model van de Protestantse 
Kerk ingevuld en daarmee de privacy 
vastgesteld. Over een half jaar kijken 
we hoe dit bevalt en passen haar 
eventueel aan.

Tenslotte nam de AK een besluit over 
de opvolging van Ria Keijzer, die op 
1 november vertrekt. De AK besloot 
dat iemand aangesteld zal worden 
met een wat grotere taakomvang, die 
de werkzaamheden van Ria Keijzer 
zal voortzetten, maar ook verdere 
stappen zal zetten voor het VTW als 
verantwoordelijkheid van de AK en 
die – als dat past – ook verder zal gaan 
met de ontwikkeling van het pastoraal 
model, waar Ellen Kok in de Paaskerk 
mee is begonnen. We denken dus 
aan iemand die voor onze hele 
protestantse gemeente actief is in een 
taakomvang van minstens 0,8 fte. 

U een goede vakantie toegewenst, 
met – als dat kan – een kleine 
voetafdruk.

uit de algemene kerkenraad

De kunst van het 
 vergaderen
Melis Melissen, voorzitter AK

Op 25 juni kwam de Algemene 

kerkenraad voor het laatst dit seizoen 

bijeen, en ook voor het laatst in zijn 

oude samenstelling. Dit is mijn laatste 

bijdrage ‘uit de algemene kerkenraad’. 

Amstelveen-Buitenveldert

Protestantse Gemeente
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In augustus is het kerkelijk bureau gesloten.

Vergoeding gebruik 
kerkgebouwen 
Marianne Bogaard

In het afgelopen jaar bogen 

wij ons over de kosten die het 

gebruik van het kerkgebouw met 

zich mee brengt bij huwelijken 

en begrafenissen. De Algemene 

Kerkenraad sprak erover aan de 

hand van de zakelijke inbreng van 

het College van Kerkrentmeesters 

en de pastorale blik van het 

Ministerie van Predikanten. 

Melis Melissen benoemde in een 
eerdere Present het evenwicht dat 
wij hebben geprobeerd te vinden 
met de woorden ‘er is begraven als 
werk van barmhartigheid en dus 
onvoorwaardelijke dienst, en er is de 
zakelijke overweging dat het gebruik 
van een gebouw ook geld kost’. Dat 
evenwicht houdt in dat de Algemene 
Kerkenraad heeft besloten wel een 
vergoeding te vragen voor het gebruik 
van het kerkgebouw en de kosten die 
dat met zich meebrengt, maar niet 
extra voor de inzet van de predikant. 

De vergoeding zal na de zomer in 
rekening worden gebracht. Omdat 
tot nu toe de praktijk was dat aan 

gemeenteleden geen kosten wer-
den doorberekend stellen we u als 
lezers van Present en leden van onze 
gemeente eerst op de hoogte. In het 
geval van een uitvaart van een dierbare 
ontvangt u de rekening niet zelf, die 
gaat naar de uitvaartonderneming die 
de plechtigheid regelt. Het gaat dan 
om kosten voor het gebruik van het 
kerkgebouw, het gebruik van het orgel 
en de organist, het gebruik van de 
geluids- en beeldapparatuur (even-
tueel inclusief een opname van de 
dienst), licentiegelden voor liederen en 
muziek, ondersteuning door de koster 
en geprinte liturgieën, waarvoor een 
standaardbedrag wordt gevraagd van 
€ 600. Vaak worden dit soort kosten 
gedekt door de uitvaartverzekering. 
Kosten die nu ook al apart berekend 
worden, zoals voor een eventuele 
koffietafel na de plechtigheid, komen 
daarbij.

Voor de pastorale zorg van de 
predikant, zowel voor het overlijden 
als na de uitvaart, en voor zijn/haar rol 
bij de voorbereiding van de dienst en 
in de dienst zelf betaalt u niet extra. 
Het hoort bij het wezen van ons kerk-
zijn dat wij omzien naar elkaar, om 
niet. De predikant is vrijgesteld om 

dat te kunnen doen en doet dat met 
liefde. Vanuit deze gedachte komt 
er ook een hardheidsclausule die 
het mogelijk maakt uitzonderingen 
te maken als dat om pastorale of 
diaconale redenen nodig is. Er wordt 
dus geen onderscheid gemaakt tussen 
betrokken en niet-betrokken leden 
(want waar leg je dan de grens?), maar 
er wordt in individuele gevallen wel 
rekening gehouden met draagkracht.
Voor trouwdiensten wordt eveneens 
het bedrag van € 600 gevraagd. Het 
bruidspaar krijgt hiervoor na afloop 
een rekening toegestuurd. Ook hier 
geldt dat de bijdrage van de predikant 
‘gratis’ is en blijft.

Wij hopen met 
deze beslissing, die 
wij van veel kanten 
hebben bekeken, 
te waarborgen dat 
het kerkgebouw 
ook in de 
toekomst voor 
velen beschikbaar 
blijft voor 
een waardig 
afscheid of een 
waardevolle 
huwelijksviering.
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Tussen kunst en 
kitsch in de kerk
Dr. Anique de Kruijf, afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters bij Museum Catharijneconvent 
in Utrecht en auteur van talloze publicaties

Dat boek zag op initiatief van Museum 
Catharijneconvent het licht en bevat 
een staalkaart van hét Nederlandse 
kerkinterieur. De honderd interieurs 
vertegenwoordigen samen vele 
eeuwen, alle uithoeken van ons land, 
talloze bouw- en decoratiestijlen 
en allerlei denominaties. Samen 

met kenners 
van overheden, 
kerken en 
erfgoedinstellingen 
selecteerden 
we de honderd 
kerken. Belangrijk 
uitgangspunt: het 
interieur moest nog 
zoveel mogelijk 
oorspronkelijk zijn. 
En juist daarom 
is de Kruiskerk 
terecht één van de 

hoogtepunten van twintigste-eeuwse 
kerkenbouw. 

Kunst of kitsch?
De erfgoedspecialisten van Museum 
Catharijneconvent hebben veel 
kennis over interieuronderdelen in 
Nederlandse kerken en kloosters, 
zoals bijvoorbeeld preekstoelen, 
wandschilderingen en doopvonten, 
maar ook over het roerend 
kunstbezit zoals avondmaalszilver en 
Statenbijbels. Gekscherend zeggen 
wij wel eens dat wij Tussen kunst 
en kitsch in de kerk doen. Praktisch 
houdt dat in dat we kerken en 
kloosters bezoeken en ter plekke het 
meest historisch waardevolle erfgoed 
registreren. Deze gegevens verwerken 
we vervolgens tot een inventarislijst, 
die de eigenaar van de collectie online 
kan inzien via Kerkcollectie Digitaal 
(https://kerkcollectie.catharijneconvent.
nl). In die lijst staat waardevolle 
informatie over de kunstenaar, 
datering, toestand en het belang van 
de interieuronderdelen of afzonderlijke 
voorwerpen. Zonder dat ik uw kerk op 
deze manier bezocht heb, kan ik uit 
deze nationale database bijvoorbeeld 
afleiden dat de Kruiskerk een Bijbel 

uit 1867 heeft met lederen omslag 
en koperen beslag, gemaakt door de 
firma J. Brandt en Zoon. 

Een tweede leven
De waarderingen die wij uitvoeren en 
de inventarislijsten die op basis daarvan 
ontstaan vormen de basis voor een 
andere taak. In deze tijd begeleiden 
wij veel kerken die noodgedwongen 
de deuren moeten sluiten. Kerkgang 
loopt al decennialang terug in 
Nederland. In 2015 was bijna 68% van 
de Nederlanders buitenkerkelijk en in 
datzelfde jaar bestond bijna de helft van 
alle leden van de Protestantse Kerk uit 
personen van zestig jaar of ouder.1 Ons 
werk draait om schoonheid, maar heeft 
met deze feiten ook een minder mooie 
kant. 
Als een kerk de deuren sluit, krijgt het 
gebouw een andere bestemming. 
Spraakmakende voorbeelden zijn 
de Broerenkerk in Zwolle, waarin nu 
een boekwinkel huist, de Jozefkerk 
in Arnhem die werd omgebouwd tot 
skatehal en de Pniëlkerk in Amsterdam, 
die nu onderdak biedt aan een cultureel 
centrum. Dit soort herbestemmingen 
betekenen meestal dat het interieur 
en de roerende voorwerpen uit het 

Vanzelfsprekend is de Kruiskerk in 

Amstelveen ‘present’! De kerk naar 

ontwerp van de befaamde architect 

Duintjer is één van de honderd kerken 

in de prachtpublicatie Kerkinterieurs in 

Nederland. 

1 Ton Bernts en Joantine Bernhuijs, God in Nederland, 2016
Foto: Marco Sweering
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gebouw verwijderd moeten worden. 
Wij adviseren kerken en kloosters 
over de beste omgang met hun plots 
dakloze erfgoed. Welke voorwerpen 
gaan met de gelovigen mee naar 
de fusiekerk? Welke voorwerpen 
kunnen afgestoten worden? En welke 
voorwerpen krijgen een tweede leven 
in een andere kerk? Voor die laatste 
categorie ontwikkelden wij Vraag 
en Aanbod Religieuze Voorwerpen; 
een online platform waar kerken hun 
overtollig materiaal kunnen aanbieden 
en waar andere kerken die voorwerpen 
kunnen aanvragen. Want het is toch 
het mooist als een voorwerp weer kan 
dienstdoen zoals het bedoeld is?

Publieke belangstelling
Het gegeven dat veel kerken de deu-
ren sluiten, is moeilijk. En tegelijkertijd 

merken wij door deze omstandigheid 
hoe veerkrachtig en creatief kerken 
zijn. Kerken organiseren van alles om 
de publieke belangstelling te vergro-
ten. En daarmee behouden kerken 
hun traditionele rol in de maatschappij: 
die van centrale plaats waar mensen 
samenkomen. 
Met een aantal kerken uit 
Kerkinterieurs in Nederland is 
Museum Catharijneconvent een groot 
avontuur begonnen. Samen met deze 
kerken kijken we hoe zij hun deuren 
meer en op een professionelere 
manier kunnen openzetten voor een 
cultureel geïnteresseerd publiek. 
Kerken herbergen namelijk de meest 
fantastische interieurs. Ze ademen 
schoonheid, rust en spiritualiteit, iets 
waarnaar veel mensen zoeken. Met 
veertien kerken en twee synagogen 

maakten we – voor elke locatie op 
maat – een audiotour en folder die de 
highlights in het interieur benoemen 
en we verbeterden de gastvrije 
ontvangst van bezoekers. Deze kerken 
zijn nu naast kerk ook een beetje 
museum. Sterker nog: met elkaar 
vormen ze het Grootste Museum van 
Nederland (www.grootstemuseum.nl). 

De Kruiskerk heeft gelukkig een 
vitale gemeente. U kunt wekelijks 
genieten van uw kerkgebouw, met zijn 
bijzondere vormgeving en symboliek. 
Maar het lijkt mij geweldig als ook 
gasten de schitterende pilaren met 
apostelen en evangelisten, het 
robuuste doopvont en de duizend 
raampjes in de ‘vouwmuren’ kunnen 
bewonderen. Is dat toekomstmuziek 
of een onrealistische droom?

Kruiskerk Amstelveen, foto: Arjan BronkhorstKerkcollectie Digitaal voor Kruiskerk Amstelveen
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De waarde van 
kunst in de kerk
Willeke Koops

Voor Lida, in het dagelijks leven 
conservator van de collectie Kaarten 
en Atlassen van de Universiteits-
bibliotheek van de Vrije Universiteit, is 

het heel duidelijk wat 
de waarde van kunst 
in de kerk is. ‘In de 
protestantse traditie 
is er veel aandacht 
voor het woord. 
Maar mensen heb-
ben ook behoefte 
aan beeld en ver-
beelding. Het boort 
creativiteit aan en 
kan het woord ver-
sterken. Net zoals 
vroeger wordt er 

ook nu kunst gemaakt die mensen op 
een bepaalde manier in hun ziel raakt.’ 

Verbeelding 
Praktisch bezig zijn met verbeelding 
begon bij Lida met zeven jaar liturgisch 
bloemschikken. Daarna volgden allerlei 
kunsttentoonstellingen in de Kruiskerk. 
‘De eerste tentoonstelling was Kunst 
uit eigen Kring, ter gelegenheid 
van het zestigjarig bestaan van de 
Kruiskerk in 2011. De Bankras- en de 
Kruiskerk waren net gefuseerd. We 
dachten: ‘Mensen hebben zoveel 
talent, dat mogen ze best laten zien’. 
Het was een gigantische klus om 
te organiseren, maar het was een 
succes. En al die mensen die iets voor 
de expositie inbrachten, raakten met 
elkaar aan de praat.’ 
Daarna volgden tentoonstellingen 
van professionele kunstenaars. 
Steeds met een andere stijl, om voor 
voldoende afwisseling te zorgen. 
Moderne iconen van Wasili Wasin, 
mixed media kunst van Hannelieke 
van de Beek, schilderijen van Jan 
Aanstoot bij de aria’s van Bachs 
Matteüs Passie, glasmozaïeken van 
Annemarie van der Wilt, lood-, hout- 
en ijzerassemblages van Otto Meijer, 

textielkunst van Jackie Howard, 
olieverfschilderijen van Eelko van Iersel 
en bijbeltekeningen van Kees de Kort. 
Selecties maken, contact zoeken met 
de kunstenaar, een concept bedenken, 
teksten schrijven, boekjes maken, 
de PR verzorgen samen met de PR-
commissie, gastheren en – vrouwen 
regelen, een creatieve opening 
bedenken… Lida en de andere 
drie leden van de kunstcommissie 
regelden het.

Kijk wat kleur oproept
‘Bij meer abstractere kunst bedachten 
we hoe je die het best kon presente-
ren’, vertelt Lida. ‘Bij de schilderijen 
over de Matteüs Passie bijvoorbeeld 
hadden we de bijbehorende bijbeltekst 
opgehangen en mp3’s met de aria’s 
geregeld. Woord, beeld en geluid wer-
den zo samengebracht. Soms moet je 
bij kunst wat uitleggen, daar hebben 
mensen behoefte aan. Aan Eelko 
van Iersel, die non-figuratieve kunst 
maakt, hadden we gevraagd om tekst 
bij zijn schilderijen te maken. Hij wilde 
eigenlijk dat zijn schilderijen voor zich 
zouden spreken. ‘Lees, leg de tekst 
weg en kijk wat de kleur bij je oproept’, 
was zijn advies. Zo heb ik ook de 

Als er iemand in Amstelveen bezig 

is met kunst in de kerk, dan is 

het Lida Ruitinga. Bevlogen en 

deskundig besteedt ze vele uren aan 

de organisatie van exposities, de 

inventarisatie van kerkelijk erfgoed en 

een bibliografie van alle boeken en 

artikelen die ooit over de Kruiskerk zijn 

verschenen. 

interview
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rondleidingen gegeven en ik merkte 
dat het werkte. In het begin vroegen 
mensen wat het schilderij betekende, 
maar na een tijdje kwamen ze zelf met 
allerlei reacties wat zij erin zagen en 
wat het hen deed.’

Pietepeuterig 
Na zeven jaar heeft de kunstcommissie 
een sabbatical genomen. Tijdens die 
rustperiode kwam er voor Lida al een 
volgende klus aan: de commissie 
erfgoed, die al het kerkelijk erfgoed 
van de Kruiskerk inventariseert. Lida: 
‘Alle erfgoedobjecten zijn ingedeeld, 
gefotografeerd en beschreven, zoals 
antependia, doopvont, schilderijen, 
het orgel en de Tuin van Hoop. Een 
goed overzicht helpt bij keuzes 
maken: wat moet worden bewaard, 
wat heeft onderhoud nodig. Zo heeft 
de Kruiskerk door fusies meerdere 
avondmaalsstellen.’ Speurwerk in 
bananendozen op de zolder van de 
kerk leverde soms verrassingen op. 
Zo kwam Lida in een doos met iconen 
een kleine negentiende-eeuwse 
statenbijbel tegen. 
Nadat de commissie vorig jaar een 
eerste inventarisatie heeft gemaakt, 
gaat in september een verbeterde 
versie verschijnen met voor een groot 
deel nieuwe foto’s die gemaakt zijn 
door Cees Grootjen, destijds ook 
commissielid. Tegen die tijd wil ze ook 
een bibliografie van de kerk gereed 
hebben, haar derde project. Lida 
verzamelt alle documentatie die sinds 
de jaren vijftig over de Kruiskerk is 
verschenen en ordent dat in zuurvrije 
mappen. Het zijn inmiddels een stuk 
of honderd bronnen. Handig als er een 

tentoonstelling wordt georganiseerd of 
iemand iets over de geschiedenis wil 
weten. ‘Het is pietepeuterig werk, maar 
als ik weer een stukje van de puzzel 
heb gevonden, ben ik helemaal blij.’ 

Mozes
Of en hoe de kunstcommissie verder 
gaat is de vraag. ‘Het hoeft niet op 
dezelfde manier verder te gaan. Je 
kunt ook aan een andere vorm denken 
zoals vespers met kunst.’ De kerk is 
sinds de exposities in ieder geval twee 
iconen van Wasin rijker geworden. 
Ze zijn na de tentoonstelling gekocht 
en hebben een mooi plekje bij de 
stiltehoek gekregen. Lida heeft thuis 
ook een icoon van Wasin hangen, een 
afbeelding van Mozes, met Aaron als 
voorspreker, bij de farao. ‘Die icoon is 
me heel dierbaar. Ik ben eerder bezig 
geweest met Mozes en de uittocht 
als thema bij het symbolisch bloem-
schikken. Verder heb ik destijds Wim 
Janssen geholpen met een afbeelding 
voor de omslag voor zijn boek De staf 
van Mozes. In de VU-bibliotheek vond 
ik een fraaie Mozes-figuur als zilveren 

boekklamp (=slot) op een Bijbel. Een 
foto daarvan prijkt op de omslag van 
het boekje. In diezelfde tijd ben ik ook 
naar de Sinaï geweest en heb op de 
berg gestaan. De figuur Mozes en het 
verhaal kregen geleidelijk steeds meer 
betekenis voor me. Mozes moest een 
taak doen, maar dacht telkens ‘ik kan 
het niet, ik ben niet zo getalenteerd’. 
Maar het lukte hem met hulp toch.’ 
Voor Lida zijn in de loop van haar leven 
haar interesses voor religie, filosofie 
en kunst steeds meer bij elkaar 
gekomen. ’Alles valt op zijn plek. Ik 
weet wat ik leuk vind, wat ik kan en 
waar ik me op wil richten.’ 

Lida’s leestips voor wie meer wil 
weten over kunst en religie:
• Kunst van hemel en aarde, het 

spirituele bij Kandinsky, Rothko, 
Warhol en Kiefer door Wessel 
Stoker;

• Oog in oog, christelijke mystiek 
in woord en beeld door Kick 
Bras.
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Tot schilderen geroepen
Gert Jan de Bruin

Vincent van Gogh wordt in 1853 gebo-
ren en krijgt de naam van zijn één jaar 
eerder overleden broertje. Vier jaar later 
wordt broer Theo geboren die hij later 
honderden brieven zal sturen. Tot op 
vandaag zijn die brieven een enorme 
bron van kennis over Vincent. Hij komt 

uit een predikanten-
familie, z’n vader en 
opa zijn predikant 
en ook van moeders 
kant zijn er predikan-
ten in de familie. 

Navolgen
Al jong komt hij 
in de kunsthandel 
terecht, eerst in 
Den Haag, later in 
Brussel, Londen en 
Parijs. Rembrandt, 

Vermeer en Weissenbruch zijn voor 
hem grote voorbeelden als schilders 
van het licht. Na een zestal jaren in de 
kunst wil hij ruimte maken voor zijn 
verlangen om predikant te worden. Zijn 
vader ziet hij als zijn grote voorbeeld. 
Het brengt hem in Amsterdam, bij een 
broer van zijn moeder die hem helpt bij 
het Latijn en Grieks. Vincent krijgt het 
niet voor elkaar. 
In België begint hij vervolgens aan een 
opleiding voor evangelist, dan heeft hij 
de klassieke talen niet nodig. Na drie 
maanden vertrekt hij naar de Borinage 
en gaat hij in die mijnstreek werken. 
De armoede van veel mensen raakt 
hem diep, na enige tijd verwisselt hij 
zijn sobere behuizing voor iets dat 
niet veel meer dan een veestal is. Hij 
verpleegt enige tijd een verbrande 
mijnwerker. Het gaat Vincent in de kerk 
niet om de leer maar om het leven. Hij 
wil Jezus letterlijk navolgen. Die is voor 
hem een lijdende knecht en zo een 
man van het volk. Na zijn Belgische 
avontuur groeit er afstand tot de kerk, 
die hij koud en moralistisch vindt. Het 
geloof blijft een rol in zijn leven spelen, 
de ‘stichter van het christendom vindt 
hij subliem’, schrijft hij in één van zijn 
brieven aan zijn broer. 

Het schildersbestaan beleeft Vincent 
als een nieuwe roeping. Schilders zijn 
voor hem mensen die troost brengen. 

Hier een afbeelding van een schilderij 
uit 1888, laatst hing het enige tijd in 
het museum in Amsterdam dat zijn 
naam draagt.

De zaaier
Het beeld van de zaaier is een rode 
draad in het leven van Vincent. 
Ontkiemen en groeien is een moei-
zaam proces. Het onttrekt zich gro-
tendeels aan het oog van de zaaier. Er 
voltrekt zich het nodige in de aarde, de 
graankorrel moet kapot. De zaaier gaat 
de weg van het zaad. Hij zal zelf ster-
ven in de akker. Maar Vincent kan niet 
geloven dat alles vruchteloos en ver-
geefs eindigt. Het gezicht van de zaaier 
is op het schilderij haast onzichtbaar. 
Alsof een ieder zichzelf kan herkennen. 
De zaaier symboliseert iedere mens. 
Een mens die in alle kwetsbaarheid 
omstraald wordt door het licht van God, 
de indrukwekkende zon op het doek.
Niet minder imponerend is de donkere 
boom die de zaaier passeert. De 
boom is geteisterd door weer en 
wind, kromgegroeid en heeft bijna de 
vorm van een kruis gekregen. Er is 
veel wat het leven kan dwarsbomen. 
Laat de boom niet iets zien van de 
pijn en het verdriet in het leven? Altijd 
is er de bezorgde vraag: zal het zaad 
opkomen? Of moet die vraag worden 
losgelaten? Loslaten betekent in ieder 
geval geen einde aan de zorg, de zaaier 

In een themaviering in dagcentrum 

Westwijk hebben we aandacht besteed 

aan Vincent van Gogh. We keken naar 

afbeeldingen van twee schilderijen en 

stonden stil bij de rol die het geloof 

in zijn leven heeft gespeeld. In onze 

tijd is daar weinig oog voor. In de 

televisieserie van Jeroen Krabbé over 

het leven van Van Gogh kwam zijn 

spiritualiteit niet uit de verf. 
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weet zich verantwoordelijk en is druk 
bezig. En hij ziet jonge takken aan die 
kromgegroeide boom. Nieuwe hoop.

God, de bron van het leven
De zaaier op het schilderij als beeld 
van de mens. Gaan mensen niet 
onherroepelijk de weg van het zaad? 
Niets blijft zoals het is, alles verandert, 
ook mensen veranderen. Vincent die 
werkte in de kunsthandel en de kerk, 
zal zich slechts tien jaar wijden aan de 
schilderkunst. Een veel te kort leven. 

Hij weet van het licht, maar evenzeer 
van het donker. Er is niet alleen de 
opstanding maar ook het kruis. Zijn 
leven kent diepe dalen.
Wat de jaren door blijft is zijn fascinatie 
voor Jezus, die mensen zo nabij was. 
Vincent tekent en schildert heel aardse 
beelden van lijdende mensen. In de 
dagelijkse dingen en in het appel 
dat mensen op hem doen, herkent 
hij de bron van zijn leven, God. Hij 
verwondert zich over de natuur en het 
licht is een voortdurende inspiratie. Op 

het doek zien we de overweldigende 
zon, als een aureool achter het hoofd 
van de zaaier, die de omgeving in een 
schitterende gloed zet.

Als zijn vader sterft, schrijft Vincent 
naar broer Theo dat schilderen voor 
hem een geloof is, dat zijn moeder 
dat helaas niet begrijpt. Kwetsbare 
mensen schilderen ziet hij als 
zijn roeping. Met die kennis in je 
achterhoofd, kijk je anders naar zijn 
schilderijen. 



16

college van diakenen

Oeps…

Daar was ook de politiek, die stelde 
dat deze mensen in Amstelveen niet 
welkom zijn. Daar waren kerkge-
meenschappen, wij als Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
de Rooms Katholieke Parochie maar ook 

de Raad van Kerken, 
die via een brief aan 
het gemeentebe-
stuur een politiek 
protest aantekenden. 
Protesteerden in de 
zin van humaniteit 
naar de medemens 
toe. Bed, Bad, Brood 
of iets dergelijks.

Daar waren Caritas 
en Diaconie, 
die samen met 

buurtbewoners aandacht aan deze 
mensen schonken. Die zorgden voor 
eten en drinken, maar ook voor zeep 
en tandpasta en zo. Die aanwezig 
waren op de dag van de terechtzitting 
en bij de uitzetting uit het kantoorpand. 
Bemiddelden waar nodig. Die 
probeerden in het oog te houden 
waar de zeventig personen naartoe 
‘vluchtten’.
Uiteindelijk vonden zij allen, binnen 
hun netwerk, in Amsterdam onderdak. 
Waar voorheen sprake was van 
een groep, die ‘gecontroleerd’ 
door Amsterdam trok, is de groep 
versplinterd en trekken mensen 
in kleine groepen of alleen door 
Amsterdam. Samen met Caritas 
proberen wij deze groep mensen te 
volgen en waar nodig onze steun in 
eerste levensonderhoud te geven. 
Want ook deze mensen hebben recht 
op een menswaardig bestaan.

Oeps… daar waren zij dan: ‘We are 

here’. Mensen die een kantoorpand 

kraakten aan de Groen van 

Prinstererlaan tegenover ons kerkelijk 

bureau. Ontheemd en zwervend, 

door de overheid het naambordje 

‘ongedocumenteerden’ opgespeld 

gekregen. Mensen die om wat voor 

redenen dan ook niet kunnen of 

willen terugkeren naar hun land van 

herkomst. 

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

Come together
Op 29 september wordt er 
weer een ‘Come Together’ 
bijeenkomst gehouden in de 
Paaskerk. Een bijeenkomst 
waar nieuwe en oude 
Amstelveners elkaar kunnen 
ontmoeten. Elkaars cultuur 
kunnen ontdekken, met elkaar in 
gesprek gaan. Iedereen neemt 
eten mee uit eigen keuken, 
zodat wij ook elkaars cultuur 
kunnen proeven. U bent van 
harte uitgenodigd. 
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Op jacht 
naar kunst!

Gerben Drost

Ja, mooi de raampjes, pilaren, iconen 
en nog wat in de Kruiskerk. Fraai het 
orgel en het raam in de Paaskerk, de 
Pelgrimskerk van binnen super na de 
herinrichting. De Pauluskerk heeft niks 
aan kunst, voor zover ik weet, of het 
moet: klok, orgel en de kluis zijn.
Met flink veel geld op de bank en 
onroerend goed in de boeken moet 
een stevige opdracht aan levende 
kunstenaars haalbaar zijn. Ze zijn 
er die in de Drie-Enigheid geloven. 
Kies kanjers! Ja – kerkrentmeesters 
– kunstbezit is een uitmuntende 
investering voor de toekomst! Het 
is wel kunst om de goede keuze te 
maken in de aanschaf!

Elders voorbeelden te over. In Italië 
slaan dieven met regelmaat hun slag in 
kerken. In Spanje – nog minder leuk – 
recent een kunstwerk verwijderd, een 
apostel te bloot... Las ik ook in Trouw. 

Bestel eens iets dat opzien baart 
in Amstelveen-Buitenveldert! Altijd 
tegen hetzelfde aankijken brengt op 
den duur verveling. En je ogen willen 
tijdens een preek, of wat dan ook, 
wel eens afdwalen. Dan is het aardig 
iets te zien waarbij je kan mediteren. 
Wat afwisseling in kunst kan dus geen 
kwaad.

Stop met het slaan op die voormalige 
klok van de Bankraskerk pal voor de 
vieringen in de Kruiskerk. Telkens weer 
die knalharde dreun. Wat is dat voor 
vertoning? Het is welletjes. Verpats die 
klok en koop er kunst voor. Voor mijn 
part een toepasselijke helmantel.
Kopen die bunker, inrichten als 
stiltecentrum met Madonna & Kind 
en brandende kaarsen. Een diaconaal 
terras erbij, voor het schenken van 
koffie, thee en fris. De Pauluskerk wil 
vast ook wel in de buidel tasten voor dit 

idee. Het helpt ook om de druk op het 
toerisme in Amsterdam te verlichten. 
De buurt leeft ervan op. En voorwaar 
de regiobus gaat weer stoppen bij 
halte Dijkgravenlaan. Daar pal bij de 
acrobaten van Pieter de Monchy. 
Tevens rondleidingen door de Braak, 
het Landwehr- en het Thijssepark. Ook 
kerk ten slotte. Op zondagmiddagen 
is in het Openluchttheater in de zomer 
weer het nodige te beleven.

Niks te doen. Goede tijd, lieve 
mensen. Tijd om na te denken over 
meer kunst(en) in de kerk. Wat voor 
uitingen dan ook. Doe elders inspiratie 
op tijdens deze zomer!
Sluit een verbond tussen kunst en 
kerk. Zang en muziek zijn er sowieso 
genoeg. Niet te stelen. Daar kan je aan 
meedoen en/of van genieten. Maar er 
is zoveel meer mogelijk en nodig.
Geef je tips door aan de redactie van 
Present! De Algemene Kerkenraad kan 
dan een jury instellen. Om kort te zijn: 
eerst kerk van onderop en daarna van 
bovenaf.

Soli Deo Gloria!

Dieven slaan binnen een week toe in vier kerken. Ja, er is kunst in 

onze vier kerkgebouwen. Maar iets om te stelen? Enige kunst met 

controverse omgeven? Dacht het niet. De dieven sloegen op de 

vlucht met lege handen…
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Paaskerk
De zomer
De zomer begon zo vroeg dit jaar, nog 
eerder dan Gerard Cox zingt in zijn 
lied over de zomer. Niet in mei maar 
al in april… Regelmatig kijk ik op de 
kalender, met al die mooie zonnige 
dagen die we gehad hebben, raak je 
haast wat gedesoriënteerd.
Over de vieringen in de zomer heb ik 

niet veel te melden. U zult begrijpen 
dat de vieringen soberder zijn, cantorij 
en koren vieren vakantie. Ik hoor 
uit den lande dat het rooster wordt 
gevolgd of dat er juist uitstapjes 
worden gemaakt naar minder bekende 
Bijbelverhalen. Als collega’s hebben 
we de diensten verdeeld en vakanties 
op elkaar afgestemd, er is steeds 
iemand aanwezig. Ds. Marianne 
Bogaard gaat in augustus een week 
met jongeren naar Taizé, zelf ga ik 
voor een diaconale vakantieweek naar 
Ermelo. 
Op dinsdag 31 juli is er een zomerse 
ontmoeting in de Paaskerk, die begint 
om 12.00 uur. Er wordt u een lunch 
aangeboden. Opgave vooraf bij Nelleke 
de Bres is noodzakelijk, uiterlijk zondag 
29 juli. U kunt uw wensen voor dieet 
en/of vervoer aangeven. 

Gemeentestartzondag 
Op zondag 16 september hebben 
we de jaarlijkse gemeentezondag 
of startzondag. Elk jaar komt het 
dienstencentrum in Utrecht met 
suggesties en materiaal voor zo’n 
zondag aan het begin van een nieuw 
seizoen. ‘Een goed gesprek’ wordt 
nu aangereikt als thema, het is als ik 
dit schrijf nog te vroeg om over de 
viering en het programma meer te 
zeggen.

Een zomerpsalm  
Alfred C. Bronswijk
Ik zie in zomerlicht de glimlach van de 
bron
waaruit het leven stroomt als stralen 
van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze 
aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op 
nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt 
mij te leven,
als mens, die lied en licht en zomer 
door wil geven.

U bent het kloppend hart in al wat leeft 
en bloeit
in kleuren, duizendvoud als aan een 
droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en 
de winden.
Door vis en klein insect en witte 
akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordeloos 
belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn 
oorsprong, beide.

Lief en leed
Recent mocht ik voorgaan in mijn 
vorige gemeente in Brabant. Ik hoorde 
een week eerder dat een echtpaar in 
de viering een moment wilde stilstaan 

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 645 06 16, dsdebruin@paaskerk-
amstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 441 60 36,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 14 44, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Elly Merckel-Timmer, tel. 647 80 04. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel: 445 78 68
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 640 32 39
present@paaskerk-amstelveen.nl
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bij hun vijftigjarig verbond en na afloop 
de kerkgangers graag nodigde op de 
koffie in een restaurant, vlak naast 
de kerk. Ik noteer het hier nu niet 
vanwege die mooie verbinding van 
‘kerk en kroeg’; wel om bruidsparen 
op de mogelijkheid te attenderen om 
hun ‘lief’, hun verbond te melden. 
Misschien dat we dan vaker aan het 
‘lief’ aandacht besteden dan aan het 
‘leed’ in onze diensten. Me dunkt, 
allebei is belangrijk. Ik wens u thuis of 
uit een goede zomerperiode, niet in de 
laatste plaats oor voor de vogelzang. 

G.J. de Bruin

Uit de wijkkerkenraad
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, 
is de zomer eigenlijk nog maar net 
begonnen en dat terwijl het weer ons 
laat denken dat we al een hele zomer 
achter de rug hebben. In de kerk is ook 
te merken dat de zomer aanbreekt, de 
laatste bijeenkomsten en kringen zijn 
geweest. We denken weer hard na 
over het volgend seizoen.  
In juni hadden we een grote kerken-
raadsvergadering, de vergadering 
waarvoor alle ambtsdragers uit-
genodigd worden, en waarin we met 
elkaar een inhoudelijk onderwerp 
bespreken. 
Ds. Werner Pieterse verzorgde de 
inleiding, we spraken met elkaar over 
bidden. Dit naar aanleiding van twee 
filmpjes die we keken in het kader van 
het WK voetbal. In het eerste filmpje 
zagen we een Afrikaanse voetballer 
in gebed gaan voor de wedstrijd, het 
tweede filmpje liet een stukje zien uit 
een programma van Van der Gijp waar 
het ook over bidden ging. We vroegen 

ons met elkaar af wat wij voelden bij 
het zien van deze beelden.  
In de Bijbel worden er voor gebed en 
bidden meerdere woorden gebruikt. Wij 
kennen eigenlijk alleen maar het woord 
‘bidden’. We noemden een heleboel 
werkwoorden die we associeerden met 
bidden: klagen, prijzen, voorleggen, 
danken, voorbeden, praten, vertellen, 
luisteren, zingen, verstillen, belijden, 
vragen, leven (voor), zwijgen, schreeu-
wen, verlangen, hopen, smeken, wan-
delen en strijden. Hierna bespraken we 
drie citaten uit het boek van Heschel: 
‘In het licht van Zijn aangezicht’. Eén 
van die citaten geef ik u hierbij graag 
mee: ‘Er is iets dat veel groter is dan 
mijn verlangen om te bidden, en dat is 
Gods verlangen dat ik bid’.

We keken terug op het afgelopen jaar 
en deelden met elkaar wat ieder van 
ons als mooie momenten had ervaren. 
Naast heel persoonlijke dingen werden 
genoemd: het Kloosterweekend, de 
Doopdienst, de Pinksterdienst en het 
aansteken van kaarsen tijdens gebed 
in de tweede dienst met Pasen.  
Hierna noemden we onderwerpen 
waaraan we het komende jaar 
aandacht zouden willen geven. Een 
paar hiervan noem ik hier: meer 
aandacht voor 12-plus en 16-plus 
jongeren, meer aandacht voor 
diaconale zaken, de wens om samen 
met een aantal kerken te bidden voor 
Amstelveen en de wens om een 
goed evenwicht te zoeken om aan 
de ene kant bestaande dingen goed 
en zorgvuldig uit te voeren en aan 
de andere kant nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen en te stimuleren.  

We hadden met elkaar een zinvolle 
avond waarin veel gedeeld is. Het is 
goed om ook op deze manier bezig te 
zijn. Er staat vaak zoveel op de agenda 
van onze vergaderingen dat we aan 
deze inhoudelijke dingen bijna niet 
toekomen. Het is daarom fijn dat er 
nu in ieder geval twee keer per jaar 
tijdens de kerkenraadsvergadering 
ruim tijd voor is ingeruimd.  
Tot slot wens ik u namens de 
kerkenraad graag een goede zomer 
toe. Voor degenen die op reis gaan, 
kom weer uitgerust, opgeladen en 
veilig thuis. En voor degenen die thuis 
blijven, neem ook rust en tijd om u 

Marty de Jongh-Dekker 
18 juni overleed op 91-jarige leeftijd 
Marty de Jongh-Dekker. Maandag 25 juni 
namen we in de Paaskerk afscheid van 
haar. Marty is haar hele leven een zeer 
meelevend gemeentelid geweest. Nadat 
Marty met haar man en kinderen twintig 
jaar op Curacao had gewoond, kwam 
het gezin De Jongh naar Amstelveen. 
Met haar man Yke was ze betrokken 
bij de Adventkerk. Tot het laatste toe 
volgde ze de kerkdiensten op haar iPad 
en bezocht ze de bijeenkomsten in de 
Kastanjeflat, waar ze de laatste jaren 
woonde. Marty werd door haar kinderen 
en kleinkinderen in de dienst herdacht 
als een sterke, zelfbewuste vrouw, die 
altijd met hen meeleefde. We lazen de 
tekst uit Johannes 14: 27. ‘Mijn vrede 
geef ik u’. In die vrede is Marty na een 
maandenlang verblijf in het Zonnehuis 
overleden. 

Ds. Werner Pieterse
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op andere dingen te richten dan u 
gebruikelijk doet. 
Wat natuurlijk wel doorgaat in de 
zomer, zijn de zondagse vieringen. U 
bent meer dan welkom om op zondag 
om 10.00 uur in de Paaskerk met ons 
mee te komen vieren!

Elly Merckel-Timmer 

Gebedskring
Bijeenkomsten ‘Rondom het Woord’ 
met zang, bijbellezing en gebed. Met 
ons gebed willen we in de eerste 
plaats de gemeente ondersteunen. 
Nieuwsgierig geworden? Kom een 
keer kijken!
Data: 26 september, 10 en 24 oktober, 
7 en 21 november, 19 december 
2018, 16 en 30 januari, 13 en 27 
februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 
april, 8 en 22 mei 2019. Tijd: 19.00 
-20.30 uur. Plaats: Benedenhuis 
Paaskerk (behalve 19 december, dan 
bij iemand thuis; wordt vermeld in 
liturgie van zondag 16 december). 
Contactpersoon: Freja Slot-Koelbloed, 
tel. 020-6455948 / 06-46053626 of 
e-mail: freja.koelbloed@gmail.com. 

Afsluiting Kerk op Schoot en 
Kliederkerk
Op zondag 24 juni hebben Kerk op 
Schoot en Kliederkerk gezamenlijk 
het seizoen feestelijk afgesloten! 
We hebben het deze middag gehad 
over Daniël in de leeuwenkuil. 
Daniël wilde belangrijk zijn voor 
koning Darius, maar tegelijkertijd 
trouw blijven aan zijn God. Daar 
staken jaloerse ministers een stokje 
voor en zij gooiden Daniël in een 
kuil vol met leeuwen. We hebben 
met elkaar een grote leeuwenkuil 
geschilderd, leeuwenmaskers en 
stropdassen voor de ministers 

geknutseld, een wedstrijdje ‘wie 
kan het hardste brullen als een 
leeuw’ gedaan, in een tentje naast 
de knuffelleeuwen gelegen, buiten 
spelletjes gespeeld en regels en 
wetten gemaakt als echte koningen 
en ministers. Gelukkig ontdekten 
we tijdens de viering, waarin we 
met elkaar het verhaal vertelden en 
gezongen hebben, dat Daniël op 
God kon vertrouwen en de leeuwen 
hem niets gedaan hebben. Het was 
een mooie middag en een gezellige 
afsluiting van het seizoen. Fijne 
zomer!

Nienke van der Heiden

JD12+ verandert
Het PJR-weekend van 13 tot 15 juli was de afsluiting van het seizoen 
voor de JD12+. We hebben een bewogen jaar achter de rug. Een jaar van 
veranderingen, met een grote groep jongeren die naar de 16+ gingen. 
Ook bij de leijding is er verandering: Edith en Arnold stoppen na vele 
jaren, Saskia Streefkerk en Hans Wesdorp nemen het stokje van hen 
over. Bij het trekken van deze groep wisselen we het stokje ook: Anko 
doet een stapje terug en Rianne neemt het over. Woensdag 4 juli hebben 
we bij deze transitie stilgestaan met een gezellig JD12+ leijdingsetentje 
bij Colijn. We hopen dat we na een welverdiende vakantie weer 
enthousiast aan de slag kunnen met ons compacte JD12+ groepje.

Anko Verburg
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Rommelmarkt
Zaterdag 22 september is vanaf 
10.00 uur de jaarlijkse rommelmarkt 
in de Paaskerk. Helpt u mee? 
Ook dit jaar verkopen we zelf-
gemaakte jam of chutney en 
zelfgekweekte planten. Andere 
zelfgemaakte waar is van harte 
welkom. Overleg vooraf even met 
koster Jacqueline Meij of e-mail 
naar  rommelmarkt@ 
paaskerk-amstelveen.nl.

Wij zoeken mensen die willen 
meehelpen met het werven 
van sponsors. Winkelt u 
regelmatig in Amstelveen-Zuid, 
in Waardhuizen, Middenhoven of 
Westwijk, het Augustinuspark, 
of op de Van der Hooplaan of het 
Hueseplein? Wilt u uw vaste bakker, 
slager of groenteboer benaderen 
voor een financiële gift of een gift 
in natura die we kunnen verloten 
met het Rad van Fortuin? Meld u 
aan bij Wilm Merckel of mail naar 
w.h.merckel@ziggo.nl.

Altijd al een eigen winkeltje willen 

runnen? Dan is dit uw kans! Wij 
zoeken nog mensen die op de dag 
zelf willen helpen de spullen te 
verkopen. Ook tijdens het inleveren 
van de goederen is hulp nodig. 
Meer informatie hierover krijgt u 
tijdens de medewerkersavond op 
woensdag 5 september vanaf 19.30 
uur. Geef u op via rommelmarkt@
paaskerk-amstelveen.nl.

De opbrengst van de rommelmarkt 
gaat dit jaar onder andere naar 
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 al-
leen 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. 

Als medewerker of als bezoeker: u 
bent van harte welkom op zaterdag 
22 september tijdens de 44e 
rommelmarkt.

Agenda

Juli
Di  31 12.00 uur Diaconale 

ontmoetings-
bijeenkomst 

September
Zo  02 10.30 uur Viering over 

 Augustinus  
(dagcentrum 
Westwijk)

Wo  05 19.30 uur Medewerkers-
bijeenkomst 
rommelmarkt

Do  06 15.00 uur Ontmoetings-
pastoraat 
(Dignahof)

Di  11 14.00 uur Ontmoetings-
pastoraat 
(Middenhof)

Di  11 20.00 uur Vergadering 
kerkenraad

Wo  12  Bustocht naar 
Haarzuilens en 
Leerbroek

Zo  16 10.00 uur Startzondag 
Ma  17 20.00 uur Meditatief Bijbel-

lezen (Kruiskerk)
Wo  19 11.00-20.00 Inbreng spullen 

rommelmarkt
Do  20 11.00-17.00 Uitzoeken spullen 

rommelmarkt
Vr  21  Restant boeken  

sorteren 
rommelmarkt

Za  22 10.00-17.00 Rommelmarkt
Wo  26 19.00 uur Gebedsgroep
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
Er zijn twee beamerdiensten 
geweest, waarbij de gehele orde 
van dienst via de beamer werd 
vertoond, met slechts een sterk 

verkorte versie in de Kruispuntjes. 
De reacties op het enquêteformulier 
waren overwegend positief. 
Bespreking volgt in september, na 
conclusies en aanbevelingen van de 
beamercommissie. 
Het gemeentefeest was geslaagd, 
met een goede opkomst, een 
barbecue, inhoudsvolle bijdragen 
aan de ‘zeepkist’, een gemeentelied 
en het optreden van Rob Favier. Er 
zijn ook wat aandachtspunten voor 
volgend jaar, met name wat betreft 
de invulling van de avond en of 
een barbecue wel goed past bij de 
gewenste duurzaamheid. 
De dienst op Vaderdag in het 
Openlucht theater was een bijzondere 
ervaring, tussen het groen en de zin-
gende vogels. Het geheel was goed 
georganiseerd en het Apostolisch 
Genootschap en de Kruiskerk bleken 
goed in staat samen een viering te 
houden, ondanks de verschillende 
taalvelden en identiteit. 
Over de nieuwe situatie die per 
1 november ontstaat (door het 
vertrek van Ria Keijzer) is door de 
kerkenraad al vaker gesproken. Veel 
zal afhangen van de vraag of de 
Algemene Kerkenraad akkoord gaat 
met onze aanvraag voor een kerkelijk 
werker voor drie jaar. Drie gemaakte 

scenario’s werden aangevuld met 
een mogelijke taakverdeling tussen 
Mirjam en Sieb voor het reguliere 
predikantswerk, naast de twintig 
uur die Mirjam zal besteden aan de 
pioniersplek De jonge Kruiskerk. De 
vergadering stelt vast dat de inzet 
voor de groep 17+ niet mag worden 
geschrapt.
Het moeizame zoeken naar nieuwe 
ambtsdragers is nog in volle gang. 
Voor een vertegenwoordiger in de 
Algemene Kerkenraad gloort er hoop. 
De jonge Kruiskerk en de 
herbergcommissie zijn al druk bezig 
met plannen voor het nieuwe seizoen. 
Een nieuw Activiteitenprogramma 
is in de maak en zal half september 
voor alle gemeenteleden van de 
Kruiskerk en andere belangstellenden 
beschikbaar zijn. 
De startzondag is op 30 september. 
Of er naast de kerkdienst, waaraan 
de drie pastores meewerken, ook 
nog een ander programma is, hangt 
af van de medewerking van anderen. 
Wie plannen of ideeën heeft, kan 
zich melden bij Mirjam. Inspiratie 
kun je opdoen op de website van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
Vanwege een herverdeling van taken 
en werktijden stopt Wouter van den 
Braak in Nieuw Vredeveld. Per 1 

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06-21 12 45 67,  
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 453 45 40, 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. 070-319 19 38, 06-50 22 82 50,
keijzer@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Rudie van Balderen, 
tel. 645 05 65, voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Ton Kotterer, tel. 06-22 19 65 10,  
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. 645 23 46, present@kruiskerk-amstelveen.nl
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juli is Karin Slootweg begonnen als 
geestelijk verzorger. 
In november organiseert de diaconie 
een voedselinzamelingsactie voor 
Dorcas. Het voorstel is om de jeugd 
daarbij te betrekken. 
Eindelijk komt er schot in de stoelen 
voor de kerkzaal. Er staan nu vier 
proefexemplaren voor in de kerk om 
uit te proberen. Als ze goed bevallen, 
worden er nog 66 aangeschaft 
die de voorste rijen banken zullen 
vervangen. Na afloop van de 
experimenteerperiode wordt een 
definitief besluit genomen. 
Op 24 juni is in de dienst afscheid 
genomen van Annemie Hamel. Zij is 
gestopt als diaken en daarmee ook 
als moderamenlid. De diaconie zal 
zich over een nieuwe afgevaardigde 
nog intern beraden. Ton heeft zijn 
verbintenis als ouderling-scriba met 
twee jaar verlengd. Rudie wil nog 
één jaar voorzitter blijven van de 
wijkkerkenraad. 
Op 1 juli was er een overvliegdienst, 
waarin Aleid, Marieke en Marien de 
overstap maakten van kinderdienst 
naar tienerdienst. Timo en Benjamin 
namen afscheid van de tienerdienst. 
Aan het slot van de vergadering 
wordt Annemie bedankt voor haar 
inzet. Tevens namen we afscheid 
van Els Pronk als notulist van de 
kerkenraadsvergaderingen. Woorden 
van dank gaan vergezeld van een 
mooi boeket. Wim van Groenewoud 
volgt haar op. Welkom!

Sieb Lanser

Jantina de Graaf-Otten
Op 7 juni is overleden, met een vast 
geloof in haar Heer en Heiland, Tine 
de Graaf. Ze is 93 jaar geworden. Tine 
betekende veel voor het gezin van 
Dick de Graaf, met wie ze trouwde 
nadat hij weduwnaar geworden was 
en met zes kinderen achterbleef. 
Als verpleegkundige heeft ze in de 
psychiatrie gewerkt. Ze maakte niet de 
gemakkelijkste keuzes in haar leven. 
De woorden op de rouwkaart, uit lied 
904, pasten goed bij haar: ‘die wolken, 
lucht en winden wijst spoor en loop 
en baan, zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan’. Geloof 
en kerk betekenden alles voor haar en 
ze is altijd zeer betrokken geweest bij 
de Pauluskerk en later de Kruiskerk. De 
laatste jaren was kerkgang niet meer 
mogelijk en verbleef ze in het Huis aan 
de Poel.
De uitvaartdienst vond plaats op 
donderdag 14 juni in de Kruiskerk, waarin 
woorden klonken uit Kolossenzen 3:16-
17 en Matteüs 5:1-12. 

Sieb Lanser

Sweis Ubels
Na enkele weken van ziekte is op 23 
juni Sweis Ubels overleden, 90 jaar oud. 
Hij was al langer lid van de Kruiskerk, 
maar de band werd pas enkele jaren 
geleden hecht, toen de Johanneskapel 
dicht ging. Bouwen was een kernthema 
in zijn leven, letterlijk als bouwkundige, 
maar ook overdrachtelijk. Geloof en kerk 
betekenden veel voor Sweis. Hij had een 
grote interesse in filosofie en theologie, 
wist veel van de Bijbel. Hij probeerde 
gewetensvol te leven, naar de ethiek 
van Jezus. De laatste jaren voelde hij 
zich echt verbonden met de Kruiskerk. 
Hij was een trouwe kerkganger en deed 
mee aan verschillende activiteiten. Bij 
velen maakte hij zich geliefd door zijn 
warme belangstelling voor anderen. 
In de uitvaartdienst op 30 juni in de 
Kruiskerk lazen we Matteüs 6:24-33, 
over het allereerst zoeken van het 
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. 
Op Zorgvlied vond de begrafenis plaats, 
waarbij ook de urn met de as van Cathy, 
zijn vrouw, werd bijgezet. 

Sieb Lanser

Van de diaconie
Ook op de afgelopen maand 
kijken we dankbaar terug. De 
wijkdoelcollecte voor ‘Zij aan Zij’ 
van het Leger des Heils heeft 
een mooi bedrag opgebracht, 
evenals de collectes voor ‘Het 
vergeten Kind’, en ‘Wereldwijd voor 
kinderen’. Die laatste twee werden 
gehouden tijdens de vrolijke 
oecumenische vaderdagdienst 

in het Openluchttheater. Onze 
eerstvolgende activiteit is de 
septemberdagtocht op woensdag 5 
september waarvoor de inschrijving 
al is begonnen. Daartussen liggen 
de weken waarop velen hun 
vakantie en zomerdagen binnen of 
buiten Amstelveen doorbrengen. 
Laten we ook dan elkaar zo 
mogelijk blijven ontmoeten. 

Lamkje Sminia 
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De jonge Kruiskerk 
Viering Verhaal in de Kruiskerk
Zondagmiddag 3 juni vierden we de 
laatste ‘Verhaal in de Kruiskerk’ van 
dit seizoen. Samen ontdekten we het 
verhaal van de storm op het meer 
(Marcus 4: 35-41). De kinderen gingen 
eerst zelf aan de slag. Ze knutselden 
bootjes en hielden een wedstrijdje 
bootje varen. Ze werkten ijverig aan een 
kussensloop met een mooie tekst en 
tekening over vertrouwen, probeerden 
een zelfgemaakte vlieger de lucht in de 
te krijgen en bouwden aan een grote 
boot. Daarna speelden we samen het 
verhaal uit in een korte viering. De 
kinderen mochten vertellen waar ze blij 
mee waren of verdrietig over waren. 
We hebben voor al deze dingen 
kaarsjes aangestoken en ze op 
deze manier bij God neergelegd; 
dat was een prachtig moment. Na 
afloop genoten we samen van een 
gezellige maaltijd.
Contact Roelof Venemaschool
In de afgelopen periode zijn er 
weer verschillende activiteiten 
geweest voor en met de leerlin-
gen van de Roelof Venemaschool. 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren 

heb ik in drie groepen 8 een les gege-
ven over Hemelvaart en Pinksteren. 
Dat gaat in de vorm van een quiz met 
vragen als: ‘wat gebeurde er met 
Hemelvaart?’ en ‘wat wordt er met 
Pinksteren in de kerk gevierd?’ Het 
was mooi om aan deze wat minder be-
kende feesten en verhalen op school 
aandacht te kunnen geven.
Eind mei kwamen de leerlingen 
van groep 7 naar de kerk voor een 
speurtocht in en om de kerk, een 
orgeldemonstratie en een verhaal 
over de doop. De leerlingen werden in 
groepjes ingedeeld. Voor de speurtocht 
kregen ze een vragenlijst en konden 
ze zelf op pad. Henk Trommel liet 
het orgel zien en horen en sommige 
kinderen mochten het orgel ook even 
uitproberen. Ik vertelde over ons 
doopvont met de afbeelding van Jona 
in de vis en over het ritueel en de 
betekenis van de doop. De leerlingen 
hadden veel vragen en deden 
enthousiast mee.
In de komende tijd volgt nog een les 
over jodendom en christendom in groep 
6. Ik verzorg de les in samenwerking 
met een joodse collega, die over het 
jodendom zal vertellen.

‘Plek onder de zon’ 18 juni
In de afgelopen tijd is er op verschil-
lende Amstelveense scholen hard 
gewerkt aan het project Plek onder 
de zon, een zonne-energie project dat 
wordt georganiseerd door Natuur- en 
milieueducatie Amstelveen en de 
Lutherse diaconie van Amsterdam. 
Leerlingen van verschillende scholen 
bedachten ideeën waarmee je met 
zonne-energie een bijdrage kan 
leveren aan een betere wereld. Op 
maandag 18 juni vond de afsluiting 
van het project plaats in de Kruiskerk. 
We vinden het belangrijk om hier als 
kerk aan mee te werken, omdat we 
kinderen graag stimuleren om over 
duurzaamheid na te denken. Aan 
het begin van de bijeenkomst heb 
ik de leerlingen verteld hoe wij in de 
kerk bezig zijn met duurzaamheid en 
proberen om daar vanuit ons geloof 
vorm aan te geven.
Er kwamen 175 leerlingen naar 
de kerk om per groep hun idee te 
presenteren. Een jury, waarvan ook 
onze jeugdwerker Nienke van der 
Heiden deel uitmaakte, beoordeelde 
de ideeën. Het winnende idee was 

van groep 7b van basisschool 
Piet Hein. Zij bedachten op 
zonne-energie werkende 
dieren die plastic opsporen 
en daar bakstenen van 
maken. Wethouder Floor 
Gordon van de gemeente 
Amstelveen reikte een glazen 
bokaal uit aan de winnende 
groep en een dagje uit: een 
fluistervaartocht over het 
Naardermeer.

Mirjam Buitenwerf
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Viering openluchttheater 17 juni
Al geruime tijd bestaan er goede contacten tussen 
Stadsdorp Elsrijk, het Apostolisch Genootschap 
en de Kruiskerk. We ontmoeten en spreken elkaar 
onder de noemer ‘Goede buren’. Tijdens zo’n 
overleg ontstond het idee om een gezamenlijke 
kerkdienst te organiseren in het openluchttheater 
in Elsrijk. We zijn heel blij dat het gelukt is om dat 
van de grond te krijgen. Het vergde veel om het 
te organiseren, maar het was ook erg inspirerend 
om op deze manier samen naar een viering toe 
te kunnen werken. Op zondag 17 juni was het zo 
ver. Het was niet heel warm, maar bleef gelukkig 
droog en in het theater was het genieten van 
de vogels en het groen. We hebben samen een 
bijzondere ‘vaderdagdienst’ beleefd, waarin we 
luisterden naar het verhaal over een vader die 
veel ruimte gaf aan zijn beide zonen en toch nooit 
losliet. De viering ging ook over duurzaamheid 
en over hoe belangrijk die duurzaamheid is als 
het gaat om relaties tussen ouders en kinderen. 
We genoten van de koren, zowel van het 
samenwerkende koor als het kinderkoor, en van 
de muzikale begeleiding door Rieuwerd, Johannes 
en Marien. De reacties na afloop waren positief. 
Wat de organisatie betreft was dit initiatief zeker 
voor herhaling vatbaar. Heel hartelijk dank aan alle 
mensen die zo hard hebben meegewerkt!

Mirjam Buitenwerf

Lied voor gemeentefeest
gezongen op 8 juni Melodie: lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ – tekst: Sieb Lanser

Dank, dank voor de Kruiskerk,
voor alles wat gedaan is;
er is veel werk verzet,
dat echt van kwaliteit is.
Koster en organist,
de geluidstechnicus,
zij hebben nooit gemist,
het klopt steeds als een bus.

Zo hebben wij ’s zondags
een goed verzorgde viering.
Verhaal van de bloemen
is steeds weer een verrassing.
De beamer rukt ook op
en voegt zo heel veel toe,
ook de orde van dienst
komt zo al naar ons toe. 

Op stoelen wachten wij
die banken gaan vervangen;
wie comfortabel zit – 
wordt die door slaap bevangen? 
De kansel is passé,
de preek vindt onder plaats,
de dominee doet mee
en kent zijn en haar plaats. 

De jonge Kruiskerk dan
zal nu gaan pionieren.
Er is veel aan de hand,
Ria gaat rentenieren. 
Hoe moet het verder gaan,
met al het oud’renwerk?
Herbergactiviteit
is kerntaak van de kerk.

Er is diaconaat
voor ouderen en zieken,
en ook veel pastoraat
in dalen en op pieken. 
Wij schrijven ied’re maand
voor Aktie Vrijheidsbrief,
want ongerechtigheid
nemen wij niet voor lief. 

Geraakt door de Bijbel
en Bijbelkring Matteüs,
Weerwoord en Mintijteer,
Vreemdelingen en priesters.
Er wordt wat afgepraat,
geloofsgesprek en pret,
en ook gemediteerd
en samen in gebed.

Er is ook veel cultuur
rondom kunst en religie;
historie en natuur
geven een nieuwe visie.
En dan muziek en zang,
Sing-Inn en cantorij,
concerten en vespers –
wie is er niet graag bij?

Mirjam, Ria en Sieb,
als trio opgetreden,
wij danken jullie zeer
voor daden en gebeden.
Een prettig werkklimaat,
jullie verdienen ‘laus’,
dat is Latijn voor lof,
voor jullie veel applaus. 
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de 
 Kruiskerk, tenzij anders vermeld.
Meer informatie in het boekje 
 Activiteitenprogramma Kruiskerk 
2018-2019

Augustus
Wo 29 19.15 uur Gebedsgroep

September
Wo 05 8.45-18.00  Septembertocht
Wo 05 10.00 uur Christelijke 

meditatie
Wo 05 16.30-17.15 Kinderkoor
Zo 09 11.00 uur Manteldienst
Wo 12 10.00 uur Christelijke 

meditatie
Wo 12 16.30-17.15 Kinderkoor
Wo 12 19.15 uur Gebedsgroep
Zo 16 12.00 uur Koffieconcert
Wo 19 10.00 uur Christelijke 

meditatie
Wo 19 16.30-17.15 Kinderkoor
Zo 23 17.00 uur Vesperviering
Wo 26 10.00 uur Christelijke 

meditatie
Wo 26 19.15 uur Gebedsgroep
Za 29 16.00 uur Concert
Zo 30  Startzondag

In september zijn er drie muzikale evenementen in de Kruiskerk. 

Op zondag 16 september is om 12.00 uur het eerste koffieconcert 
van het nieuwe seizoen. Het wordt een koffieconcert in de serie 
BachSolo. Dit seizoen laten we drie keer één van Bachs (zes) 
cellosuites horen. 
Deze eerste keer speelt Lucia Swarts, eerste celliste van de 
Nederlandse Bach Vereniging en hoofdvakdocent cello aan het 
Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Zij is een barokspecialiste. 
Als u vooraf eens wilt horen hoe geweldig zij speelt, raden we u aan 
de website All of Bach te bezoeken en daar BWV 1007 op te zoeken. 
Lucia speelt op 16 september de zesde cellosuite (BWV 1012) op een 
cello piccolo, een cello met vijf i.p.v. vier snaren. Eind september 
neemt ze deze suite op cd op. De tweede solist in dit koffieconcert 
is Jos van der Kooy, de organist van de Amsterdamse Westerkerk. 
Ook hij is hoofdvakdocent aan het KC in Den Haag (orgel). Wat hij zal 
spelen is nog niet bekend, maar het heeft zeker met Bach te maken. 
Samen spelen Jos en Lucia de sonate voor cello en klavecimbel 
in e klein (in de Kruiskerk op het kistorgel) van Karl Friedrich Abel, 
een leerling van Bach en een virtuoos gambist die vaak in Café 
Zimmermann met Bach samenspeelde. 

Op zondag 23 september de eerste muzikale vesper. Henk 
Trommel heeft de muzikale leiding over de Vesperscantorij en een 
barokensemble. Ds. S.H. Lanser is liturg. Aanvang 17.00 uur, de 
opbrengst van de deurcollecte is voor de onkosten. 

Zaterdagmiddag 29 september brengt om 16.00 uur Voci Vivaci 
het Requiem van Mozart in een orgelversie. Solisten zijn Bobby 
Blommestein (sopraan), Marianne Koopman (alt), Milan Faas (tenor) 
en Peter van der Velde (bas). Organist is Maarten Havinga en dirigent 
is Peter Ouwerkerk. Toegang € 15,-.
Aart Appelhof



27 zomer 2018

Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 29 juli vieren we het heilig 
avondmaal. De wijze waarop we 
dat sinds enige tijd doen, zittend in 
een kring, blijkt door velen als posi-
tief ervaren te worden. We maken 
deze zondag een begin met een 
korte lezingen cyclus uit de openings-
hoofdstukken van het tweede boek 
Koningen, die handelen over het 
afscheid van de profeet Elia en het 
optreden van de profeet Elisa.
Zondag 12 en zondag 26 augustus 
lezen we nog tweemaal uit 2 
Koningen. De laatstgenoemde zondag 
vieren we opnieuw de maaltijd van de 
Heer.
Zondag 9 september zal er, evenals 
dat in de afgelopen jaren vaker rond 
deze tijd van het jaar is gebeurd, de 
gelegenheid worden geboden tot het 
ontvangen van een ‘ziekenzegen’. 
Deze zegen is bestemd voor een 
ieder die, in de kwetsbaarheid 
van zijn of haar bestaan, uitziet 
naar ondersteuning of kracht van 
Godswege.
Zondag 23 september, Vredeszondag, 
ontvangen we in de Pelgrimskerk onze 
broeders en zusters van de Goede 
Herderkerk voor een viering van Schrift 
en Tafel.

Ds. H.U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad - mei en 
juni 
De diensten voor Kerstmis en Oudjaar 
in De Buitenhof worden gehouden op 
maandag 24 december resp. maandag 
31 december, zoals altijd om 10.30 uur. 
De diensten op de zaterdagen daaraan 
voorafgaand vervallen. 
Wat betreft de oecumenische 
diensten: dat worden er vier per jaar, 
om en om in de Pelgrimskerk en De 
Goede Herder. Het waren er drie. De 
eerste extra oecumenische dienst is 
Pinksteren 2019 in De Goede Herder.

Er is ook gesproken over het nieuwe 
functioneren van de Algemene 
Kerkenraad (AK). Het moderamen, dat 
het dagelijks bestuur vormt, bestaat 
onder andere uit vertegenwoordigers 
van de drie kerken. Voor de Pelgrims-
kerk is het mevrouw Nelly Versteeg.
De voorzitter van de ‘oude’ AK, de heer 
Melis Melissen, neemt in het najaar 
afscheid.
De kerkenraad stemt ermee in dat het 
winterprogramma, de folder ‘Muziek 
op Zondag’ en de informatie over de 
thema-avonden wordt toegestuurd aan 
alle 30 tot 60-jarigen die ingeschreven 
zijn in onze gemeente. Het gaat om ca. 
150 adressen. 
Linguae atque Cordis bestaat 25 

jaar in maart 2019 en geeft ter 
gelegenheid hiervan een concert in de 
Pelgrimskerk. De bekostiging is nog 
niet rond. De kerkenraad stemt ermee 
in dat wij een financiële bijdrage zullen 
leveren voor de catering.
De ziekenzegening is op 9 september. 
Mw. Versteeg is bereid hieraan mee te 
werken. Ook bij geringe belangstelling 
gaat het door.
De Adventsbijeenkomst vindt dit jaar 
op 15 december plaats. 

Er ligt een voorstel om zonnepanelen 
aan te laten brengen op het dak van 

website www.pelgrimskerk.nu
predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 686 91 41, hudevries@xs4all.nl (vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Henk Stok,  
tel. 644 25 70, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 642 45 67  
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. 644 10 65, 
janny.schuijt@upcmail.nl
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de Pelgrimskerk. De daken van de 
Paaskerk en de Kruiskerk zijn er niet 
geschikt voor. We nemen nog geen 
standpunt hierover in. De periode die 
nodig is om de investering terug te 
verdienen kan wel twintig jaar zijn.
We hebben besloten met het 
Stoelenproject te stoppen. Dus vanaf 
september geen fruit meer.
We stelden het beleidsplan voor 2018 
– 2019 vast. De belangrijkste wijziging 
is, dat het Uilenstedeproject niet meer 
bij de Speerpunten staat. We blijven er 
wel bij betrokken als begeleiding. Als 
u een kopie wilt ontvangen schiet u de 
scriba maar aan.
Omdat onze mooie folder over 
de Pelgrimskerk helaas aan het 
verouderen is, hebben we een tekst 
opgesteld, die als inlegvel gebruikt 
kan worden. Er staat zo’n beetje alles 
over ons in. Het zijn twee kantjes, dus 
dubbelzijdig is het één vel papier. U 
kunt een kopie krijgen. Vraagt u maar.
Van half juni tot half augustus is er 
weer inzameling voor de Stichting Stap 
Verder. Het gaat om het inzamelen 
van toiletartikelen en houdbare 
levensmiddelen voor het inloophuis 
in de flat Hoogoord in Zuidoost. 
Hier komen tientallen vluchtelingen, 
staatlozen en buurtbewoners 
die vaak tekort komen in de 
basisbenodigdheden voor het dagelijks 
leven.

Adri Lodder

‘Bevrijd en toch nog niet gelukkig’
De zomerkring over de relatief 
onbekende Bijbelboeken Ezra, 
Nehemia, Haggaï en Zacharia, 
literatuur van kort na de Babylonische 

ballingschap, komt onder mijn leiding 
nog driemaal bijeen, en wel op dinsdag 
24 juli, 7 augustus en 21 augustus. We 
zullen dan o.a. lezen over de inwijding 
van de nieuwe tempel en over de 
herbouw en inwijding van Jeruzalems 
muur. Ook maken we kennis met 
de nachtgezichten van de profeet 
Zacharia. We beginnen steeds om 
14.00 uur en eindigen rond 15.30 uur. 
Wie alsnog aan wil schuiven, is van 
harte welkom.

Ds. H.U. de Vries

Pastorpraat
Ergens tussen kunst en kerk 
bestaat het Bijbels Museum aan de 
Herengracht 366 in Amsterdam. Daar 
gaat heel veel veranderen, hoorden 
wij op de dag van de donateurs, eind 
mei. Men wil de mensen uit het hele 
land er meer bij betrekken. Ze laten 
zien en vertellen over de schatten 
(kunst!) van de eigen collectie, via 
het Catharijne Convent in Utrecht en 
het Nederlands Bijbelgenootschap in 
Haarlem en vele andere plekken in 
het land.
Conservator Hermine Pool, haar staf, 
en de vele vrijwilligers, zijn heel hard 
en enthousiast aan het werk. Probeert 
u vooral op de hoogte te blijven via 
media, krant en dergelijke. Of breng 
eens een bezoekje aan het museum! 
Kunst!

Ergens is er kunst vóór de kerk in 
Friesland. Leeuwarden is dit jaar 
culturele hoofdstad en alle elf steden 
van de Friese Elfstedentocht kregen 
een enorme kunstfontein maar.....wáár 
moet die staan ? Niet te dicht op de 

kerk dus! Zag u het filmpje op de TV? 
‘Zicht op de kerk moet blijven!’ Hoe 
zeg je dat in het Fries?
Er bestaat ook kunst óp de kerk. 
Jawel, als u vaart met de fietsboot van 
Amersfoort naar Spakenburg ziet men 
vanaf het water op de torenspits van 
de kerk in Eemdijk geen haan of kruis, 
maar een opengeslagen Bijbel. Eerst 
lijkt het een beetje op een grote vogel, 
een arend of een duif...maar nee, het 
is een Bijbel. Kunst ?

Septembertocht 
Na de tocht van vorig jaar is er een 
enquête gehouden hoe de deelnemers 
deze dag beleefd hadden. Vrijwel 
iedereen had het een fijne dag 
gevonden die men niet zou willen 
missen. Het was echter wel erg veel 
en lang en daardoor vermoeiend. 
Het uitgebreide diner wilde men niet 
missen, samen eten heeft iets heel 
gezelligs. Aan deze wensen is gehoor 
gegeven. 

De volgende tocht is op 5 september. 
We vertrekken wat later in de ochtend. 
Na de koffie en iets lekkers, met 
uitzicht op zee, maken we met De 
Zonnetrein een tocht door de duinen 
en de mooie omgeving van Schoorl. 
Daarna volgt op een mooie locatie het 
diner. Daarna gaan we weer op huis 
aan en komen voor de file thuis. 
Hopelijk komt dit programma aan 
uw wensen tegemoet. Kosten € 55 
p.p. U krijgt nog een persoonlijke 
uitnodiging. Contactpersoon Anke 
de Koning: koning60@casema.nl, tel. 
020-6455347.

Anke de Koning
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Kunst in de Grote Kerk in Alkmaar 
Het eerste uitstapje van het zomer-
programma ging naar de Grote Kerk 
in Alkmaar. Onder de bezielende 
rondleiding (wat weet hij véél uit zijn 
hoofd!) van pastor Phil Kint werden 
onze ogen geopend. Wat is daar veel 
te zien! Het orgel uit 1640, prachtige 
hoge ramen, houtsnijwerk aan het 

plafond van de sacristie/consistorie. En 
het slotstuk: het Laurentius-altaarstuk 
van Maarten van Heemskerck: 
indrukwekkend. In het kader van 
500 jaar Grote Kerk Alkmaar is dit 
kunstwerk tot eind september nog te 
bezichtigen. Dan gaat het weer terug 
naar Zweden. Ga kijken als u de kans 
krijgt en vertel het door.

Allen een goede, rustgevende voort-
zetting van de zomer toegewenst en 
wie aan huis gebonden is of veel te 
verwerken krijgt, wensen wij aandacht 
en liefde om u heen. We denken aan 
elkaar. Een kaartje, bezoekje, mailtje, 
telefoontje. Bel gerust.

Wil Kruijswijk
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Di/ 24-07; 07-08 en 21-08 - 
Bijbelkring Bevrijd en toch nog niet 
gelukkig
Zomerkring over de relatief onbekende 
Bijbelboeken Ezra, Nehemia, Haggaï 
en Zacharia, literatuur van kort na de 
Babylonische ballingschap, onder leiding 
van ds. H.U. de Vries. We lezen onder 
meer over de inwijding van de nieuwe 
tempel en over de herbouw en inwijding 
van Jeruzalems muur. We maken kennis 
met de nachtgezichten van de profeet 
Zacharia. Tijd: 14.00 tot 15.30 uur. Wie 
alsnog wil aanschuiven, is van harte 
welkom.

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

Vr/ 03-08 -  Groen, duurzaam, we 
gooien niks weg

Zomermaaltijd in de tuin van de 
Pelgrimskerk. Kom verkleed als boer, 
boerin, bloemenmeisje, tuinman, bos-
wachter, imker, bioloog, herder of ...? 
We zingen over groen en natuur: ‘In ‘t 

groene dal’, ‘Op de grote stille heide…’ 
Aan het eind is er de ‘We-gooien-niks-
weg-verrassingstafel’. Kosten € 8,00 
voor de maaltijd en een drankje. Inloop 
vanaf 16.30 uur. Opgeven uiterlijk 1 
augustus bij Irene of Janny.

Ma/ 06-08 - Lezing: Het kerkelijk jaar 
Het kerkelijk jaar is in de rooms-katho-
lieke traditie op een bijzondere wijze 
gestructureerd. Er zijn twee kringen rond 
de grote feestdagen Kerstmis en Pasen, 
de liturgisch sterke tijden. Daarnaast is er 
de zomerkring en de herfstkring rondt de 
jaarcyclus af. Velen hebben vragen over 
het kerkelijk jaar, de liturgische kleuren, 
de rang van de dagen, etcetera. Pastor 
Ph. Kint geeft een inleiding en gaat in op 
allerlei vragen over het kerkelijk jaar. Tijd: 
14.00 uur in de achterzaal van De Goede 
Herder.

Do/ 16-08 -  Botanische tuin met 
muziek

Wij ontmoeten elkaar om 10.30 uur 
tussen de bloemen, met koffie/thee in 
de tuin aan de Van der Boechorststraat 
8, achter het VUmc. We bekijken de 
tuin (kopen plantjes?) en tegen half één 
zoeken we een plekje bij het openlucht-
concertje (half uur). Bij regen gebeurt dit 
alles in de kas. Kosten: koffie/thee € 1, 
broodje € 2. Opgeven voor 12 augustus 
bij Wil of Irene.

Ma/ 27-08 -  Ons voedsel, hoe zit dat?
Bezoek aan de Yakult-fabriek in Almere. 
In 1935 bracht de wetenschapper dr. 
Minoru Shirota de eerste flesjes Yakult in 
Japan op de markt. Sinds 1994 worden 
ze in Europa geproduceerd, in Almere. 
We krijgen een rondleiding van anderhalf 
uur. Kosten: trein en bus. Verzamelen om 
11.15 uur bij de infobalie op Station Zuid. 
De treinreis duurt dertig minuten, daarna 
een kwartier met de bus. Opgeven voor 
17 augustus bij Janny of Irene.

Wo/ 05-09 - Septembertocht 

Vr/ 07-09 -  Kom mee naar buiten 
allemaal

We eten in het Amstelpark of het 
Amsterdamse Bos. Vertrek om 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 05-09 
opgeven i.v.m. reserveren bij Wil of Irene. 

Ma/ 10-09 - Film: The Intern
Ben Whittaker (Robert de Niro), een 
70-jarige weduwnaar, komt erachter 
dat het pensioen niet voldoet aan zijn 
verwachtingen. Hij ziet kans aan de 
slag te gaan als senior-stagiair bij een 
modewebsite, geleid door Jules Ostin 
(Anne Hathaway), Daar bewijst hij zich 
als waardevol lid van het team en er 
ontstaat een hechte band tussen Ben 
en Jules. Komedie-drama, geregisseerd 
door Nancy Meyers, uitgebracht in 2015. 
Tijd: 19.30 uur in De Goede Herder.

Zomerprogramma
Alle activiteiten zijn in de Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld. 
Opgeven voor activiteiten bij: Wil Kruijswijk, 6427703, wilkru@xs4all.nl, 
Irene Hillers: 6428243 of Janny Schuijt: 6441065, janny.schuijt@upcmail.nl.

Kannen en Kruiken
Ook in de zomer bent u iedere 
vrijdag van 16.00 – 17.30 uur 
welkom in de ontmoetingsruimte 
van de Pelgrimskerk, voor een 
praatje en een glaasje.
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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 06-37 28 82 15. 

Je kunt ons ook volgen via: facebook.com/

Ziel-Zaligheid-858268547626225

Ziel & Zaligheid

Jakob Stolk

uilenstede: ons 
 thuisfront!
Afgelopen maand waren we voor het tweede jaar op rij te gast 
op het Thuisfrontfestival. Een sfeervol festival met foodtrucks, 
picknickkleedjes, een festivalkapper en goede muziek van het 
podium. Dit festival was georganiseerd door onze buren, de VBU, de 
bewonersvereniging van Uilenstede. Wij verzorgden een heerlijke 
sofa met een rad met levensthema’s, die avond waren we aanwezig 
en hadden mooie, waardevolle gesprekken met vele studenten. Wat 
op zo’n dag opvalt, is dat er maar weinig studenten zijn die uit zichzelf 
bezig zijn met religie, op het moment dat je de diepte ingaat tijdens 
de gesprekken die we voerden merk je echter wel veel openheid en 
interesse. Een jongen – die zei niks met geloof te hebben – gaf aan 
dat hij die nacht waarschijnlijk nog wel een tijdje wakker zou blijven 
liggen na ons gesprek over: wat de ziel zou kunnen zijn...
Zo beleefden we een mooie dag met de studenten en geeft het ons 
waardevolle inzichten voor ons werk!

 23 september 
ZINspiration  sunday 
afternoon
Na het geslaagde ZINspiration festival van vorig 
jaar, komen we dit jaar met de ZINspiration Sunday 
Afternoon. Een heerlijke start van je studiejaar, waarbij 
je lekker kunt ontspannen, even tot rust kunt komen, 
je elkaar kunt ontmoeten en zeker geïnspireerd zult 
raken! 

We bieden hiervoor leuke, laagdrempelige 
vormen, zoals de zeepkist als open podium, de 
inspirerende ZINtalks, het Walk of Life labyrint (zie 
foto), heerlijk eten, prachtige muziek en nog veel 
meer! We organiseren deze middag samen met 
NewConnective, de 
Keizersgrachtkerk en de 
PJR. Zet 23 september 
alvast in je agenda!



Agenda
12 t/m 19 augustus Taizéreis

PJR

Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl / 0637227676

www.pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

VOORUITBLIK
2018-2019
Kliederkerk 
Volgend seizoen is er Kliederkerk op zondag: 30 september, 4 november, 20 januari, 10 maart, 26 mei en 23 juni! Tijdstip en locatie: van 16.00 tot 18.15 uur inclusief eten – Paaskerk, Augustinuspark 1. 

Verhaal in de Kruiskerk
Verhaal in de Kruiskerk is er op zondagen: 7 oktober, 11 november (uitzondering: zondagochtend 10.30 uur), 27 januari, 19 mei. Tijdstip en locatie: van 16.00 tot 18.15 uur inclusief eten – Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a.

Terugblik
Het jeugdwerkseizoen is voorbij gevlogen! 

En wat was er veel te doen! We hadden 

diensten van de Kinderkerk en de 

Tienerdiensten, Verhaal in de Kruiskerk, 

Kliederkerk, het Benefietconcert, het PJR 

Tienerweekend, de Taizéreis, Kerk op Schoot, 

de AdventPakjesActie, het kinderkoor, speciale 

kerkdiensten (o.a. met Kerst en Pasen), het 

Theaterweekend, palmpasenstokken en 

adventskransen maken, activiteiten met 

basisscholen. 
Wij hopen dat jullie genoten hebben van de 

activiteiten en bedanken alle vrijwilligers voor 

hun inzet, creativiteit en enthousiasme.

In september start het jeugdwerkseizoen 

2018-2019, dat ook dit jaar weer boordevol zit 

met gezellige, serieuze, vertrouwde en nieuwe 

activiteiten! 
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Agenda
12 t/m 19 augustus Taizéreis

33 juni 2018

Graceland Festival
Ga je niet op vakantie, maar wil je wel iets leuks doen? 
Misschien is het Graceland Festival dan iets voor jou! Het 
festival staat voor #GLFvieren, #GLFzoeken, #GLFvragen en 
#GLFontmoeten.  
Een plek waar je uitbundig je geloof in God kunt vieren en 
waar ruimte is voor twijfel. Een plek om nieuwe muziek 
te ontdekken en geïnspireerd te raken. Maar Graceland is 
vooral een plek waar ruimte is voor ontmoeting. Met God en 
met de ander. Het programma bestaat uit intieme muziek, 
meeslepende shows, prikkelende praters, discussie hoeken, 
kleinkunst en nog veel meer. Er is ook een programma voor 
kinderen en gezinnen. 
Nieuwsgierig? Dit christelijke festival vindt plaats op  
16 t/m 19 augustus Paasheuvel te Vierhouten. 
Kijk op www.gracelandfestival.nl voor meer informatie. 

ALEF
Het bijbelblad Alef, voor kinderen van 7 tot 12 
jaar, wordt uitgegeven door het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG). Dit kindermagazine 
staat boordevol puzzels, weetjes, spannende 
bijbelverhalen, quizzen, spelletjes en meer. 
Het vrolijke figuurtje Alef daagt kinderen uit de 
wereld van de Bijbel zelf te ontdekken. Ze raken op 
een speelse en laagdrempelige manier vertrouwd 
met de Bijbelse figuren en verhalen. Zo ontdekken 
kinderen zelf de rijkdom van de Bijbel. Vraag voor 
deze zomer een gratis proefexemplaar aan op: 
https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/
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nieuws

Stilstaan bij Hebreeën 11, waar 
de Bijbel op eigen wijze spreekt 
over heldendom. Voorgangers: ds. 
Corine Sloots en ds. Wielie Elhorst. 
Wees een held en kom naar de 
Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566. 
Op zondag 5 augustus om 12.00 uur.

Pride kerkdienst

In 2018 bestaat de Grote Kerk Alkmaar 500 jaar. Ter ere van het jubileumjaar 
zijn er tentoonstellingen in de Grote Kerk. 
Tot en met 31 juli kunt u de ‘Klim naar de Hemel’ maken. U kunt dan een 
kijkje nemen op het balkon dat tegen de Grote Kerk aan gebouwd wordt. 
Via een steigertrap kun je de kerk vanaf het Kerkplein beklimmen. In 
eerste instantie naar een bordes op zo’n twintig meter hoogte, waarbij het 
vervolgens mogelijk is om dóór een raam in de Grote Kerk te stappen. Vanaf 
een loopbrug kun je nu van dichtbij het befaamde ‘Het Laatste Oordeel’, 
een gewelfschildering van Jacob van Oostsanen, bewonderen. Een unieke 
gelegenheid om dit meesterwerk van Van Oostsanen, met alle fraaie en 
bizarre ‘Jeroen Bosch-achtige’ details, van dichtbij te zien!
Daarna kun je je weg vervolgen naar het dak van de kerk. Vanaf het bordes 
leidt een trap naar boven en wandel je via de dakloop naar de vieringtoren, 
op bijna veertig meter hoogte. Dichterbij de hemel kun je in Alkmaar niet 
komen. Om de vieringtoren is ook een bordes geïnstalleerd, zodat je rond de 
vieringtoren kunt wandelen. Vanaf deze hoogte wordt beter inzichtelijk wat 
een indrukwekkende constructie deze laat-Gotische kerk is. En natuurlijk is 
het genieten van het overweldigende uitzicht!

Daarnaast organiseert de Kunstuitleen Alkmaar van 24 juni t/m 9 september 
'BEDE-VAART': een gratis toegankelijke beeldende kunstmanifestatie in 
de openbare ruimte, die zich voornamelijk afspeelt op het Bolwerk, met 
beelden en kunstwerken van zestien kunstenaars, deels speciaal gemaakt 
voor de locatie en deels bij elkaar gezocht op basis van hun raakvlak met de 
thematiek en de locatie. Een aantal werken wordt in de Grote Kerk geplaatst.
Voor meer informatie: grotekerk-alkmaar.nl

agenda

Tentoonstellingen in Alkmaar 

Bij deze Present is de folder Leren en 

bezinnen gevoegd. Doe mee met boeiende 

bijeenkomsten het komend seizoen!

 Di/ 24-07; 07-08 en 21-08  
Bijbelkring Bevrijd en 
toch nog niet gelukkig
Zomerkring over de relatief onbekende 
Bijbelboeken Ezra, Nehemia, Haggaï en 
Zacharia, door ds. H.U. de Vries. Om: 14.00 
uur tot ± 15.30 uur. 

 Do/ 26-07  Heilige plaatsen in Israël
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.

 Di/ 31-07  Diaconale ontmoetings-
 bijeenkomst 
Om 12.00 uur

 Zo/ 05-08  Pride kerkdienst
Stilstaan bij Hebreeën 11, waar de Bijbel 
op eigen wijze spreekt over heldendom. 
Voorgangers: ds. Corine Sloots en ds. Wielie 
Elhorst. Wees een held en kom naar de 
Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566. Om 
12.00 uur. 

 Ma/ 06-08  Lezing: Het kerkelijk jaar 
Inleiding door pastor Ph. Kint met ruimte voor 
vragen over het kerkelijk jaar, de liturgische 
kleuren en de rang van de dagen, in de 
rooms-katholieke traditie. Om: 14.00 uur in de 
achterzaal van De Goede Herder.
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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

 Do/ 16-08  Botanische tuin 
 met muziek
Wij ontmoeten elkaar om 10.30 uur tussen 
de bloemen, met koffie/thee in de tuin aan de 
Van der Boechorststraat 8, achter het VUmc. 
Opgeven voor 12 augustus bij Wil of Irene.

 Ma/ 27-08  Ons voedsel, 
 hoe zit dat?
Sinds 1994 wordt Yakult in Europa geprodu-
ceerd, in Almere. We krijgen een rondleiding 
van anderhalf uur. Kosten: trein en bus. 
Verzamelen om 11.15 uur bij de infobalie op 
Station Zuid. Opgeven voor 17 augustus bij 
Janny of Irene.

 Zo/ 02-09  Viering over Augustinus 
Dagcentrum Westwijk. Om 10.30 uur 

 Wo/ 05-09  Medewerkersbijeen-
 komst rommelmarkt
Om 19.30 uur. Geef u op via  
rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl

 Do / 06-09  Ontmoetingspastoraat
Dignahof. Om 15.00 uur

 Vr/ 07-09  Kom mee naar buiten 
 allemaal
Samen een pannenkoek eten in het 
Amstelpark of het Amsterdamse Bos. Vertrek 
om 17.30 uur vanaf de Pelgrimskerk. S.v.p. op-
geven voor woensdag 05-09 bij Wil of Irene. 

 Ma/ 10-09  Film: The Intern
Ben Whittaker (Robert de Niro), een 70-jarige 
weduwnaar, komt erachter dat het pensioen 
niet voldoet aan zijn verwachtingen. Hij ziet 

kans aan de slag te gaan als senior-stagiair bij 
een modewebsite, geleid door Jules Ostin 
(Anne Hathaway), Daar bewijst hij zich als waar-
devol lid van het team en er ontstaat een hechte 
band tussen Ben en Jules. Komedie-drama, 
geregisseerd door Nancy Meyers, uitgebracht in 
2015. Tijd: 19.30 uur in De Goede Herder.

 Di/ 11-09  Ontmoetingspastoraat 
Middenhof. Om 14.00 uur 

 Zo/ 16-09  Startzondag 
Om 10.00 uur

 Zo/ 16-09  Koffieconcert: BachSolo 
Dit seizoen drie keer één van Bachs (zes) 
cellosuites. Lucia Swarts, eerste celliste van 
de Nederlandse Bach Vereniging en Jos van 
der Kooy, de organist van de Amsterdamse 
Westerkerk laten oa de zesde cellosuite (BWV 
1012) horen. Laat u verrassen! Om 12.00 uur.

 Ma/ 17-09  Meditatief Bijbellezen
Om 20.00 uur

 Wo/ 19-09  Inbreng spullen 
 rommelmarkt
U kent het recept! Van 11.00 tot 20.00 uur

 Do/ 20-09  Uitzoeken spullen 
 rommelmarkt
Van 11.00 tot 17.00 uur

 Vr/ 21-09  Restant boeken sorteren 
 rommelmarkt
  
 Za/ 22-09  Rommelmarkt
Om 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over 

de activiteiten over de rommelmarkt krijgt u 
tijdens de medewerkersavond op woensdag 
5 september vanaf 19.30 uur. Geef u op via 
rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl.

 Zo/ 23-09  Vesperviering
Henk Trommel heeft de muzikale leiding over 
de Vesperscantorij en een barokensemble. 
Om 17.00 uur.
 
 Wo/ 26-09  Gebedskring
Bijeenkomsten 'Rondom het Woord' met 
zang, bijbellezing en gebed. Met ons gebed 
willen we in de eerste plaats de gemeente 
ondersteunen. Nieuwsgierig? Doe mee!
Data: 26 september, 10 en 24 oktober, en 
 verder. Tijd: 19.00 - 20.30 uur. Opgave: Freja 
Slot- Koelbloed, tel. 020-6455948 / 06-46053626 
of e-mail: freja.koelbloed@gmail.com. 

 Za/ 29-09  Concert
Voci Vivaci voert het Requiem van Mozart 
in een orgelversie uit. Vier solisten, organist 
Maarten Having en dirigent Peter Ouwerkerk. 
Toegang € 15. Om 16.00 uur

 Za/ 29-09  ‘Come Together’ 
Een bijeenkomst waar nieuw- en oud- 
Amstelveners elkaar kunnen ontmoeten. 
Elkaars cultuur kunnen ontdekken, met elkaar 
in gesprek gaan. Iedereen neemt eten mee 
uit eigen keuken, zodat wij ook elkaars cultuur 
kunnen proeven. U bent van harte uitgenodigd. 

 Zo/ 30-09  Kliederkerk 
Tijd: 16.00 tot 18.15 uur inclusief eten. 
Paaskerk, Augustinuspark 1.
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Dresden, 1967
stad achter prikkeldraad
het is een democratische republiek 
die ouders van kinderen scheidt

Geboren in Dresden, 1967 
blijft hij hekken, scheidingen maken
en dus ook bruggen nu en dan
in zijn beelden komt het verleden altijd terug
Dresden, 1967
Mexico, Gaza, Schiphol, 2018

Werner Pieterse

Beeld:

Olaf Holzapfel (Dresden, 1967)  
Wilder Mann auf Brücke (wilde man op brug), 
2013, sculptuur in Stadtswald Augsburg
www.olafholzapfel.de


