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Tiggelaar staat in zijn lezing op een 
eigentijdse manier stil bij de vraag die 
400 jaar geleden - tijdens de synode 
van Dordrecht - maandenlang het 
gesprek van de dag was: Bepaalt God 
hoe het leven van mensen verloopt óf 
heeft de mens daar zelf invloed op?

Tegenwoordig kunnen Nederlanders 
zich nauwelijks iets bij dit vraagstuk 
voorstellen. Nederland is bij uitstek 

een land waar het geloof in God plaats 
heeft gemaakt voor een geloof in 
maakbaarheid. De overtuiging dat je 
zélf iets van je leven kunt en moet 
maken.
Toch is het volgens de protestantse 
Tiggelaar goed om in de huidige 
prestatiemaatschappij waarin 
zelfbeschikking hoog in het vaandel 
staat opnieuw na te denken over deze 
historische vraag.

Tiggelaar publiceert al ruim twintig 
jaar over vragen als: hoe pas je je 
gedrag zo aan dat je je dromen durft te 
doen? Dat klinkt heel maakbaar. Maar 
tegelijkertijd gelooft hij in God. Hij legt 
regelmatig zijn vragen, twijfels, zorgen 
en dromen aan God voor. Dat God 

invloed op zijn leven heeft, benauwt 
hem niet. Integendeel.
Hoe Tiggelaar zijn geloof in God 
combineert met de gedachte dat je 
als mens zélf iets van je leven kunt 
maken, dat vertelt hij tijdens de 
protestantse lezing 2018 met als titel 
'Hoe je zélf iets van je leven kunt 
maken. (Of toch niet?)'
De protestantse lezing is een 
maatschappelijk actueel statement 
vanuit de protestantse traditie. De 
lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 
oktober (Hervormingsdag).
Woensdag 31 oktober 2018, 20.00 uur; 
Corpus Experience, Oegstgeest.
Voor meer informatie en aanmelden 
www.protestantsekerk.nl/actueel/
evenementen. 

actueel

Op 31 oktober 2018 houdt Ben 

Tiggelaar de protestantse lezing in 

Corpus Experience. Ben Tiggelaar is 

bestsellerauteur, internationaal spreker, 

gedragswetenschapper én protestant.

Protestantse Lezing 2018
foto Janita Sassen
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Inhoud
Het antwoord op alle vragen. Nee, dat is Present 
niet. Wel houden we ons in dit nummer bezig 
met vraag en antwoord. In de Bijbel klinken 
heel wat vragen, klachten, gebeden, zeker in de 
Psalmen. Toch is het gebed niet alleen een vraag, 
betoogt Werner Pieterse in zijn hoofdartikel, maar 
vraag én antwoord. Velen van u, zeker de oudere 
generatie, zullen bij vraag en antwoord denken 
aan de Heidelbergse catechismus, vroeger zo 
bepalend voor de geloofsopvoeding; 52 zondagen 
met vragen en antwoorden. In de gemeente van 
de Pauluskerk speelt dit leerboek een belangrijke 
rol, in de avonddiensten en de catechese; Adrie 
Baas gaat in op de didactische en theologische 
betekenis van de vraag- en antwoordmethode. 
Ook Bettine Siertsema gaat in haar column in op 
de Heidelberger; zij is kritisch op de methode van 
voorgegeven antwoorden, die de vraag meteen 
al minder spannend maken. Een catechismus is 
een hulpmiddel om greep te krijgen op de Bijbelse 
boodschap. Maar wat heeft een Bijbelverhaal met 
mijzelf te maken? Meditatief Bijbellezen wil helpen 
om de Bijbelse verhalen te verbinden met ons 
eigen levensverhaal – daarover heeft Dick Aanen 
een interview met Riëtte Beurmanjer. Binnen 
de gemeente dienen zich steeds weer nieuwe 
vragen aan en wordt gezocht naar antwoorden. 
Dat gebeurt in de wijkgemeenten en colleges, 
maar zeker ook binnen de algemene kerkenraad. 
Pieter Licht presenteert als scriba een vernieuwde 
algemene kerkenraad. Ook onze stadsdominee 
Werner Pieterse zoekt daarin zijn weg. Op een 
nieuwe pagina Stadsvernieuwing blijven we op de 
hoogte. De herfst is begonnen; misschien leest 
u in uw eigen knusse hoekje wel de Psalmen of 
de Heidelbergse catechismus of zelfs Present. De 
redactie wenst u veel leesplezier.
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Colofon
Contact  
redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 641 36 48 

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

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

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

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

Vormgeving en Druk 
Reprovinci.nl Schoonhoven
Vellendrukkerij BDU 
Barneveld

Medewerkers aan dit nummer: 
Dick Aanen, Adrie Baas, Riëtte 
Beurmanjer, Sandra Dikkerboom, 
André van der Galiën, Nienke van 
der Heiden, Pieter Licht, Ineke Norel, 
Werner Pieterse, Janny Schuijt, 
Bettine Siertsema, Jakob Stolk, 
Yvonne Teitsma, wijkredacties. 

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

09 – Leven naar de voltooiing
inleveren kopij: 29 oktober
op de mat: 20 november

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 - 641 38 26

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 641 34 71

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

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/ 30-09 

1e collecte: Diaconie, stichting Edukans
2e collecte: Kerk, Nederlands Bijbelge-
nootschap

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen, mw. M. Keijzer-
Meeuwse en ds. S.H. Lanser,  
startzondag winterwerk;  
met de cantorij  
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: cantatedienst,  
liturg: ds. H.U. de Vries  

De Buitenhof
(za 29.09) 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

Zo/ 07-10

1e collecte: Diaconie, stichting 
Regenboog
2e collecte: Kerk, Kerk en Israël

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruben J. van Zwieten, 
Amsterdam
16.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen, gezinsdienst ‘Verhaal in 
de Kruiskerk’ 
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. P.A. de Bres en ds. G.J. 
de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen
18.30 uur: ds. T.J. Maas, Vinkeveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
(za 06.10) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Zo/ 14-10

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, met de 
cantorij  

De Buitenhof
(za 13.10) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier

Data inleveren en verschijnen Present
08 – Hardop geloven 
inleveren kopij: 1 oktober
op de mat: 23 oktober

09 – Leven naar de voltooiing
inleveren kopij: 29 oktober
op de mat: 20 november
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Zo/ 21-10

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- 
van der Molen 
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: ds. P. Masmeijer, Zegveld  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van 
Woord & Gebed
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser 

De Buitenhof
(za 20.10) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. R.J. Prent

Er valt in het komende muzikale seizoen in de Kruiskerk weer veel moois te 
beluisteren. 

Zaterdagmiddag 29 september komt het vocaal ensemble Voci Vivaci 
het prachtige Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart zingen in een 
orgelversie. Vocale solisten zijn de sopraan Sonja Gruys, de alt Marianne 
Koopman, de tenor Milan Faas en de bas Peter van der Velde. Organist is 
Maarten Havinga en de dirigent is Peter Ouwerkerk. De entreeprijs is € 15 
(€ 10 voor jongeren). Tickets kunnen gekocht worden via de website van de 
Kruiskerk of bij de kerk vanaf 15.15 uur. Aanvang 16.00 uur.

Dit seizoen zijn er acht muzikale vespers: de eerste is inmiddels geweest 
met een cantate van Johann Pachelbel. 
Op zondag 21 oktober (aanvang 17.00 uur) is de volgende met 
begrafenismuziek van Händel. Bert 't Hart heeft de muzikale leiding. 

Ten slotte komen er concerten: onder andere acht keer een koffieconcert 
na de ochtenddienst, waarvan drie in de serie Bach Solo. Steeds laten dan 
twee gerenommeerde musici hun visie op Bach horen in solowerken die 
geschikt zijn voor hun instrument. Dit jaar horen we drie keer een cellosuite 
en een aantal klavierwerken op (kist)orgel en piano. 

De eerste Bach Solo is inmiddels geweest. De volgende is op zondag 28 
oktober (aanvang 12.00 uur). Ons gemeentelid Christian Hecker, cellist in 
het Concertgebouworkest, zal dan Bachs Eerste Cellosuite (BWV 1007 in 
G-groot) spelen, Peter Ouwerkerk speelt orgelwerken van JSB.

Aart Appelhof
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Gebed is geen vraag
Werner Pieterse

Nergens in de Bijbel wordt zoveel 
gevraagd, geroepen, gesmeekt en 
geklaagd als in dit boek. Tot uit de 
diepe afgrond van verlatenheid, 
ongeloof, bitterheid. Soms breekt in 
hetzelfde lied dan ineens de lofzang 
door. Het is alsof tijdens het gebed 

of lied de vraag 
wordt beantwoord. 
Zo bevatten veel 
psalmen naast 
indringende vragen 
ook de mooiste 
'antwoorden'. Zo 
ook in Psalm 102. 

Vraag
Eerst de vraag. De 
eeuwen door is 
die gezongen. In 
kloosters, kerken, 

processies, gezinnen en dus ook in 
Taizé. In talloze variaties op het begin 
van het oude Hebreeuwse lied nr. 102, 
niet zelden als de opening van een 
gebed, een liturgie:
Heer! hoor mijn gebed, 
laat mijn hulpgeroep tot u komen.
Verberg uw aangezicht niet voor mij 
op de dag van mijn benauwdheid,
neig tot mij uw oor,
op de dag dat ik roep - antwoord mij 
haastig.

Een tijdloze roep. In de directheid zo 
herkenbaar. Zie mij, hoor mij! Verberg 
je gezicht niet. Zie mij, op de dag dat ik 
vast zit; hoor mij op de dag dat ik het 
uitschreeuw. 
Voor deze vraag van verlangen hoef je 
niet gelovig of kerkelijk te zijn. Het is 
een diep menselijke roep. Een intens 
gebed heeft nu eenmaal geen geloof 
nodig, het kan een kreet zijn bijna. 
Verderop in het lied gebruikt de 
psalmist indringende beelden voor zijn 
wanhoop: 
Ik ben als een steenuil te midden van 
puinhopen,
een eenzame vogel op het dak,
ik verdor als gras. 
Steppekraaien/uilen in ruïnes 
dicht Oosterhuis. Tijdloze beelden 
voor een dag zonder uitweg, voor 
verwoesting: ‘God o God, overal in de 
wereld ruïnevelden, oorlogsgebied.’ 

Maar evengoed beelden voor eigen 
eenzaamheid: ‘God zie mij, de dag is 
donker, leeg - ik sterf niet, maar als dit 
leven is...!’ Lord, hear my prayer. 

Antwoord
De psalmist verbindt de vraag van dit 
gebed met het grote verhaal van Gods 
bevrijding door het gebruik van een 
zeldzaam Hebreeuws woord, hierboven 
vertaald als: hulpgeroep. Het woord 
verschijnt voor het eerst in Exodus 
2:23. Het hulpgeroep van het volk in 
slavernij stijgt omhoog tot God. En God, 
zo gaat de tekst verder hoort de klacht, 
gedenkt het volk en ziet hen. Het is het 
begin van het keerpunt in Egypte.

Het antwoord komt onverwacht, 
verhuld, later, voorbij de woestijn 
als God aan Mozes zijn Naam geeft: 
Ik-zal-er-zijn. Mózes heeft helemaal 
geen vraag gesteld, maar toch zal hij 
met deze naam de roep van het volk 
antwoorden. Een prachtig beeld. Het 
antwoord op het gebed komt met 
een vreemdeling uit de woestijn, 
onverwacht, onvoorspelbaar. Niet 
als een groot wonder, maar met een 
mens die herinnert aan de Naam van 
deze God: JHWH, Heer, ik-zal-er-zijn. 
Met die naam begon de psalm: Heer; 
en met die naam slaat Psalm 102 
halverwege om tot een lofzang na de 
klacht. Gij Heer, troont voor eeuwig, 

De jongerengroep die in augustus 

een week in Taizé was, heeft het 

ongetwijfeld meerdere keren gezongen: 

O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my 

prayer, when I call, answer me.  

De indringende roep om antwoord is 

een berijming van Psalm 102:2a en 3b, 

de eerste regels van een 'gebed van een 

verdrukte'. Het is niet de enige roep om 

antwoord in het boek van de Psalmen.
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uw naam blijft van geslacht op geslacht 
(vers 13). 

Vraag en antwoord
Gebed is geen vraag in afwachting van 
een antwoord. Met het gebed maak 
je jezelf deel van de belofte die in de 
naam van deze God besloten ligt. Ik-
zal-er-zijn. Wie bidt wil zich verbinden 
met die Naam. Gebed kan als een 
psalm vraag en antwoord zijn. 
Zoals dat kan gebeuren in de intimiteit 
van het gesprek. Als er niets meer te 
zeggen is. Of alleen nog zoals in het 
donkere deel van de psalm, te klagen, 
te vragen, te roepen, dan is het gebed 
zelf soms een antwoord. Met het 

durven stellen van de vraag open je je 
voor het antwoord dat er al is.

In de woorden van Heschel, de 
grote joodse theoloog: Gebed is een 
antwoord aan God: hier ben ik. 
Dat hoeft niet met veel woorden. 
Opnieuw Heschel:
In de Psalmen (5:2) lezen we:  
‘Luister naar mijn woorden, Heer/ 

versta mijn overdenking.’
Volgens de midrasj wil David hiermee 
zeggen: 'Heer der wereld. wanneer ik 
in gebed voor U sta en de kracht heb 
iets onder woorden te brengen. luister 
dan naar mijn woorden. Maar wanneer 
ik daartoe niet de kracht heb, versta 
dan wat er in mijn hart is, versta wat ik 
niet kan zeggen.'

Zo eindigt Oosterhuis zijn berijming 
van Psalm 102: 
nog bestaat de Naam 
en wij die Hem
zingen en zwijgen. 

O Lord, hear my prayer.

Gebed kan als een psalm 
vraag en antwoord zijn.
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U vraagt... en wij...

Vele generaties zijn aan de hand van 
de Heidelbergse catechismus (1563) in 
het christelijk geloof onderwezen. In de 
16e eeuw zagen de aanhangers van de 
´nieuwe leer´ het groot belang van leren 
in voor geloof en kerk. In navolging van 
de praktijk van het katèchein (van boven 
af laten klinken) in het Nieuwe Testament 
werd onderwijs overgedragen door een 
gezaghebbende leraar (catecheet) op een 
leerling (catechisant). Maar dan wel met 
de bedoeling dat het weerklank vond en 
door de leerling werd beantwoord. De 
opstellers van genoemd leerboekje kozen 
voor het zgn. dialogische model: de 
vraag- en antwoordmethode. 

De betekenis van dit dialogisch model 
is didactisch èn theologisch. Didactisch: 
de leerinhoud wordt op een cognitieve 
wijze eigen gemaakt. Er bestaat 
een repetitiemogelijkheid, waardoor 
vorderingen geëvalueerd kunnen 
worden. Theologisch: de catecheet 
stelt als vertegenwoordiger van Gods 
gemeente de vragen; de catechisant 

doet dat eveneens als lid van de 
gemeente van God. De geloofsleer wordt 
zo op de lippen gelegd. Dit is maar niet 
een technisch didactisch gebeuren, maar 
veeleer een pneumatologisch gebeuren. 
De gedachte speelt hier in mee, dat 
de Heilige Geest langs de weg van het 
leren van vragen en antwoorden, de 
catechisant de schatten van de Heilige 
Schriften, de inhoud van het geloof 
eigen maakt. Niet voor niets dragen de 
antwoorden een persoonlijk belijdend 
karakter. De catechisant gaat zo de 
leerweg en komt tot de toe-eigening 
van het geloof en het belijden ervan. Het 
catecheselokaal is zo een werkplaats van 
de Heilige Geest. Het gaat om onderwijs 
en opvoeding in de vreze des Heren, hèt 
kenmerk van de Bijbelse vroomheid.

De omgang met de Heidelberger aan de 
hand van de vraag- en antwoordmethode 
wil zo een oefening in, verdieping van 
de spiritualiteit, de geestelijke oefening 
tot het leven voor Gods aangezicht 
zijn. Het van buiten leren is dan geen 
mechanische bezigheid, maar van groot 
belang. Wat ik uit het hoofd leer, prent ik 
me in en maak ik me eigen. De Engelsen 
spreken van ´learning by heart´. Je met 
hart en verstand houden aan het Woord, 
opdat het tot een houvast wordt en 
een wapen tegen vergeten. Leren met 
je hart aan de hand van de vraag- en 
antwoordmethode vraagt inspanning. 

Het is te vergelijken met de moeite die 
bergbeklimmers zich moeten getroosten. 
Maar ik ben er vast van overtuigd dat 
deze vorm van spiritualiteit een probaat 
middel is tegen de geestelijke malaise 
van onze dagen. Een medicijn tegen het 
vergeten, tegen zwaarmoedigheid en 
onmondigheid. 

Het is Miskotte geweest, die als 
antwoord op de liberale spot aan het 
adres van de kerkleer (‘de Heidelbergse 
Catechismus is zo taai als leer’) zich 
eens kernachtig uitdrukte: ´Leer heeft 
inderdaad overeenkomst met leder: 
Beide zijn nodig om stevig in je schoenen 
te staan’. 
Als voorganger van de gemeente die in 
de Pauluskerk samenkomt hebben we 
in de avonddiensten vaak een leerdienst 
aan de hand van de Heidelbergse 
Catechismus. Een stevige leerdienst. 
We zijn er ons terdege van bewust dat 
dit belijdenisgeschrift een afgeleid gezag 
heeft. De Heidelbergse Catechismus is 
de Bijbel niet. We hebben in dit leerboek 
een voorbeeld hoe onze vaderen (en 
moederen) in hun tijd gehoord hebben 
naar het Woord van God in de vragen en 
controversen van hun tijd. We proberen 
in gemeenschap met de gelovigen 
uit de 16e eeuw te luisteren naar de 
Schriften, met het oog op de vragen 
waar wij in de 21e eeuw voor staan. Een 
luisteren in eerbied en verbondenheid, 

´Het belijden van de kerk geschiedt in 

gemeenschap met de belijdenis van 

het voorgeslacht, zoals die verwoord is 

(...) in de catechismus van Heidelberg...´ 

(Art.1.4 van de Kerkorde van de 

Protestantse Kerk in Nederland) 

Adrie Baas, VDM in de Pauluskerk in Amstelveen
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in dankbaarheid en vrijheid. Klakkeloos 
napraten heeft geen zin. Er zijn in 
de vijf eeuwen die achter ons liggen 
nieuwe fronten ontstaan. Maar we 
herkennen in onze tijd allerlei tendensen 
uit het verleden. Oude ketterijen in 
nieuwe outfits. De vragen van de 16e 
eeuw zijn werkelijk niet achterhaald. 
We spreken van tijdgebondenheid 
en tijdbetrokkenheid. Het is een 
uitdaging om de vragen die er ook 
vandaag toe doen te laten klinken en de 
geformuleerde antwoorden recht te doen, 
om in de 21e eeuw de theologische 
lading van de Heidelbergse catechismus 
tot nieuwe eigentijdse ontplooiing te 
brengen. Dat we, ook in de leerdiensten, 
als gemeente van ouderen en jongeren 
samen drinken uit de Bron van de Schrift, 
het geloofsgesprek in de gemeente 
bevorderen en de gemeente toerusten 
tot verantwoording van het geloof in de 
wereld waarin we leven.

Vaak vind ik in het pastoraat bij ouderen 
herkenning als ik spreek over ´de enige 
troost in leven en in sterven´ (Zondag 
1). De verwoording van ´Wat is een 
waar geloof?´ (Zondag 7) heeft het 
geloofsleven van generaties gelovigen 
gestempeld. En... tijdens de catechese 
zijn jongeren dankbaar voor klare wijn 
die op vele plaatsen in de catechismus 
geschonken wordt. Ze zijn dankbaar dat 
er wat te leren valt.
Vragen én antwoorden. 
U vraagt... en wij... 
Draaien? 
Ja, we leren samen draaien om het 
geheimenis van de genade van God in 
Jezus Christus onze Heere. We leren 
belijdend antwoorden. 
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Nog voor de zomervakantie werd in 
de ‘oude’ AK het volgende besluit 
genomen:

‘De (nieuwe) AK wordt geleid door 
mensen die worden aangewezen door 
de wijkgemeenten. Deze drie personen 
worden voorzitter, assessor en scriba. 

Zij bewaken vooral 
het proces van 
de verschillende 
taakgroepen (ieder 
neemt twee 
taakgroepen voor 
zijn rekening). De 
AK-vergadering blijft 
verder zoals die 
nu is, maar komt 
minder bij elkaar. 
Het werk wordt 
in de taakgroepen 
gedaan’.

Dank aan Melis en Marianne
Voordat ik de leden en het werk van 
de nieuwe AK bij u introduceer, wil ik 
eerst Melis Melissen en ds. Marianne 
Bogaard, de interim-voorzitter en 
-scriba, voor hun werk binnen de AK. 
Het bleek destijds moeilijk om de 
vacante posities in de AK ingevuld 
te krijgen en dus werd een dringend 
beroep gedaan op Melis en Marianne 
om voor een jaar de genoemde rollen 
in te vullen. Het werd uiteindelijk 
toch nog anderhalf jaar, waarin één 
van de belangrijkste punten was 
om tot een nieuwe positionering 
te komen van de AK ten opzichte 
van de wijkkerkenraden. En op dit 
punt zijn voor de zomervakantie, 
in nauwe samenspraak met de 
wijkkerkenraden, besluiten genomen. 
Melis en Marianne, grote dank dat 
jullie in deze ‘tussentijd’ je energie 
en tijd hebben willen besteden 
aan dit belangrijke werk voor onze 
Protestantse Gemeente in Amstelveen 
– Buitenveldert (afgekort: PGA-B).

De nieuwe AK
Een voor velen herkenbaar feit is, 
dat de oude AK nogal gescheiden 
functioneerde van de wijkgemeenten. 

Het is belangrijk dat we gaan 
beseffen dat de AK niet boven de 
wijkgemeenten staat, maar hèt 
orgaan is waarin de wijkgemeenten in 
Amstelveen – Buitenveldert kunnen 
samenwerken. Uit een rondgang 
langs de wijkkerkenraden afgelopen 
voorjaar werd heel duidelijk dat 
iedereen aanvoelt dat we elkaar als 
wijkgemeenten in de toekomst meer 
en meer nodig zullen hebben. Om 
nu al met elkaar over te stappen 
naar één kerkenraad voor geheel 
Amstelveen – Buitenveldert was voor 
de meeste kerkenraadsleden echter 
nog een brug te ver. Maar meer en 
beter samenwerken op uiteenlopende 
gebieden is noodzakelijk om hetgeen 
we belangrijk vinden in onze 
gemeenten te kunnen voortzetten en 
waar mogelijk zelfs gezamenlijk iets 
nieuws te kunnen beginnen.  

Het Dagelijks Bestuur van de AK 
bestaat daarom uit gemeenteleden 
van de drie wijkgemeenten, te 
weten Nelly Versteeg (voorzitter, 
uit de Pelgrimskerk), Geert-Jaap 
Welsing (assessor, uit de Kruiskerk) 
en Pieter Licht (scriba, uit de 
Paaskerk). Ook de voorzitters van 

uit de algemene kerkenraad

Op 24 september heeft de AK zijn 

eerste vergadering gehouden in de 

nieuwe samenstelling. Dit is, in de 

rol van scriba van de AK, mijn eerste 

bijdrage in de rubriek ‘uit de algemene 

kerkenraad’.  

De kunst van het 
samenwerken
Pieter Licht, scriba AK
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de drie wijkkerkenraden hebben 
zitting in de AK, te weten Henk 
Stok (Pelgrimskerk), Rudie van 
Balderen (Kruiskerk) en Elly Merckel 
(Paaskerk).  Voor de gebieden waar 
de samenwerking tussen de kerken 
gestalte moet krijgen, worden 
Taakgroepen gevormd. De AK 
vertrouwt het dagelijks werk in die 
gebieden toe aan de Taakgroepen, 
die zich dan met enige regelmaat 
presenteren in de AK, hun plannen 
en bevindingen voorleggen en waar 
nodig steun krijgen vanuit de AK. 
Op die manier kan de AK het aantal 
vergaderingen naar verwachting 
beperkt houden. Zo komt er een 
Taakgroep Jeugd- en Jongerenwerk 
(te formeren uit de al jaren bestaande 
Protestantse Jeugdraad), een 
Taakgroep Communicatie, een 
Taakgroep Vorming & Toerusting en 
een Taakgroep Vernieuwing. Het 
voordeel van deze structurering 
is dat er vrij eenvoudig nieuwe 
gebieden van samenwerking tussen 
de kerken kunnen worden gekozen 
zonder dat de bestuurlijke structuur 
daarvoor aangepast hoeft te worden.  
Want we mogen er vanuit gaan 
dat het aantal gebieden waarop 
de drie wijkgemeenten gaan (en 
soms zelfs moeten) samenwerken 
de komende jaren toeneemt. 
Kenmerk van de samenwerking 
in deze Taakgroepen is dat de 
wijkkerkenraden de onderwerpen 
in de betreffende gebieden loslaten 
en de besturing overlaten aan de AK 
met de Taakgroepen. Natuurlijk zit 
ook in de nieuwe AK nog steeds een 
vertegenwoordiger van het College 

van Diakenen, van het College van 
Kerkrentmeesters, van het ministerie 
van predikanten en van de gemeente 
Eben Haëzer die samenkomt in de 
Pauluskerk.

Oude positieve signalen
Nu moeten we niet doen alsof we tot 
nog toe nooit hebben samengewerkt. 
In de verschillende gremia zoals 
het College van Diakenen en van 
Kerkrentmeesters, de Protestantse 
Jeugdraad, de Commissie 
Geldwerving en het ministerie van 
predikanten doen we al jaren niet 
anders. Dus we kunnen het. En toch 
zal ook aan die groepen worden 
gevraagd om de samenwerking te 
intensiveren.

Nieuwe positieve signalen
Onze predikanten hebben nadrukkelijk 
het voortouw genomen in het 
verbeteren van de samenwerking.  
Er is een prachtige folder onder de 
titel ‘Leren en bezinnen’ tot stand 
gekomen voor het gemeenschappelijk 
aanbod aan Vorming & Toerusting voor 
onze wijkgemeenten. Predikanten 
worden op die manier ingezet voor 
geheel Amstelveen – Buitenveldert 
op onderwerpen waar ze goed in 
zijn. Deze ontwikkeling bevordert 
bovendien het leggen van contacten 
tussen gemeenteleden uit de 
verschillende wijkgemeenten. De 
predikanten gaan in de zondagse 
vieringen vaker voor in een andere 
wijkgemeente dan hun eigen 
wijkgemeente. Dit bevordert het 
contact tussen gemeenteleden en alle 
predikanten van de PGA-B.  

Aandachtspunten voor 
de nieuwe AK
Belangrijke aandachtspunten voor de 
nieuwe AK zijn:
1. Vorm en inhoud geven aan de 
nieuwe structuur met Taakgroepen. 
Hier zal zeker in het begin behoorlijk 
wat energie en tijd in gaan zitten, 
want echt samenwerken met als 
doel iets te bereiken voor alle drie 
wijkgemeenten samen is ons niet van 
nature gegeven.
2. Bij het benoemen van nieuwe 
medewerkers (predikant, kerkelijk 
werker, koster) streeft de AK een 
bovenwijkse aanstelling na, waardoor 
nieuwe medewerkers vanuit één 
aanstelling makkelijker inzetbaar zijn in 
de verschillende wijkgemeenten.
3. Samen met de wijkkerkenraden 
en het College van Kerkrentmeesters 
zorgen voor een financieel gezonde 
basis voor de gehele PGA-B voor de 
komende jaren. Hierbij zijn tekorten 
per wijkgemeente voor een aantal 
jaren toelaatbaar, mits er een plan op 
tafel komt om die tekorten terug te 
dringen. De PGA-B heeft immers het 
financieel vermogen om die tekorten 
per wijkgemeente zeker voor een 
aantal jaren op te vangen. 

Al het bovenstaande is dus onder 
één motto te vangen: meer en beter 
samenwerken. Dit is een kunst die 
we deels al onder de knie hebben, 
maar het moet op vele fronten 
beter om een krimpende PGA-B 
vitaal en gezond te houden. Ik wil u 
vragen om het werk van de AK en 
zijn Taakgroepen in uw gebeden te 
noemen.
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college van kerkrentmeesters

We gaan u bellen

Antwoordkaart
U ontvangt voortaan een antwoord-
kaart, waarmee u een automatische 
incasso afgeeft. 
Dat is voor ons een toezegging. 
Een automatische incasso is voor de 
kerk goedkoper dan een jaarlijkse incas-
so of een acceptgiro en betekent min-
der administratieve werkzaamheden. 

Vanzelfsprekend 
geeft u aan wanneer 
u wilt betalen en 
welk bedrag u wilt 
geven. 
En met één e-mailtje 
of telefoontje kunt u 
uw gift aanpassen 
of stopzetten. 
Wilt u uw gift blijven 
geven zoals u dat 
altijd deed, alvast 
bedankt.

Eind vorig jaar zijn we gestart met de 

nieuwe aanpak Kerkbalans om het 

financieel bijdragen aan de kerk zo 

makkelijk mogelijk te maken. Hierover 

hebben wij u in Present geïnformeerd.  

We merkten op dat niet voor iedereen 

duidelijk is wat er is vernieuwd. Ik doe 

het u graag uit de doeken. 

Yvonne Teitsma

Opbrengsten Actie Kerkbalans t/m juli 2018

Begroot € 455.000
Toegezegd t/m juli € 232.946

Ontvangen t/m juli € 293.504
Spontane bijdragen t/m juli € 152.464

Besteding
Verder maken we graag duidelijker 
waaraan uw geld besteed wordt. In 
de eerste plaats betaalt u voor het 
voortbestaan van de kerk. Maar wat 
betekent dat concreet? 
In het voorjaar en in het najaar krijgt u 
een brief waarin wij u enkele ‘parels’ 
tonen waaraan uw geld wordt besteed. 
Deze brief vervangt de actie voor de 
Solidariteitskas en de eindejaarsbrief. 
Voor alle duidelijkheid: de bijdrage aan 
de landelijke Solidariteitskas blijft be-
staan, die betalen we uit de opbrengst 
van al onze acties.

Belactie
Om u nog meer van dienst te zijn, 
gaan we een aantal van u bellen. We 

willen graag van u weten waarvoor u 
warmloopt, wat u belangrijk vindt aan 
kerk-zijn. We informeren u over de ver-
nieuwde aanpak Kerkbalans en hopen 
dat u een gift wilt vastleggen als u dat 
nog niet heeft gedaan.
 
Deze belactie wordt georganiseerd 
door de Protestantse Kerk in Nederland 
in samenwerking met een hiervoor 
gespecialiseerd bureau. Verschillende 
gemeenten doen hieraan mee. Door 
de resultaten naast elkaar te leggen, 
hopen we meer inzicht te krijgen in de 
wensen en het geefgedrag van onze 
kerkleden.
Heeft u vragen? Bel of stuur een e-mail 
naar het Kerkelijk Bureau, 020 - 641 36 48 
of kerkelijkbureau@pga-b.nl.
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college van diakenen

VluchtelingenWerk vertelt

Maar wie zijn deze mensen over wie 
zoveel gezegd wordt? Wat beweegt 
hen om een risicovolle vlucht naar 
Nederland te maken en hoe vergaat 
het hen in ons land?
Om bovenstaande vragen enigszins te 
kunnen beantwoorden ben ik, samen 
met twee vluchtelingen, door het 
College van Diakenen op de jaarlijkse 
dag voor de diakenen van de PGA-B 
uitgenodigd. 

Integreren
Mohannad, een twintiger gevlucht uit 
Syrië, en Susan, een dame gevlucht 
uit Oeganda, hadden de kans om hun 
aangrijpende verhaal te vertellen en 
uit te leggen hoe het is om je familie, 
vrienden, werk, huis en alle bezittingen 
achter te moeten laten voor een onze-
kere toekomst. 
Zij zijn dankbaar voor de bescherming 
en veiligheid in Nederland en hard bezig 
met het leren van de Nederlandse 
taal en het vinden van een plek in de 

maatschappij. Daarbij kunnen ze uw hulp 
goed gebruiken! Er is veel behoefte aan 
contact met inwoners van Amstelveen. 

SVA
Stichting VluchtelingenWerk 
Amstelland biedt maatschappelijke be-
geleiding aan zo’n zevenhonderd vluch-
telingen die wonen in Amstelveen en 
Aalsmeer. De begeleiding duurt drie 
jaar en heeft als doel het vergroten van 
de zelfredzaamheid en participatie.
De begeleiding wordt uitgevoerd door 
vrijwillige cliëntbegeleiders, die gemid-
deld één dag per week op kantoor zijn 
om ondersteuning te bieden bij de 
administratie, juridische procedures 
en als vraagbaak te dienen voor de 
vluchtelingen. 

SVA zoekt nieuwe vrijwilligers
Cliëntbegeleider: bieden van maat-
schappelijke begeleiding. Acht uur per 
week voor de minimale duur van één 
jaar. 

Taalcoach: in een ongedwongen 
sfeer één op één oefenen met de 
Nederlandse taal. Eén of twee uur per 
week, bij de vluchteling of u thuis.
Buddy: het onderhouden van sociaal con-
tact met een vluchteling. Eén of twee uur 
per week, bij de vluchteling of u thuis.

Herkent u zichzelf? 
Spreekt het u aan tijd door te brengen 
met nieuwe Nederlanders om ze op 
weg te helpen? Neemt u dan contact 
op met Evelien Groot: evelien.groot@
vwamstelland.nl of 020 - 645 47 45. 

U kent allemaal wel de kranten-

koppen: Tientallen vluchtelingen 

verdronken in de Middellandse 

Zee, Strengere grenscontroles 

vanwege migrantenstroom, 

Meer dan vijf miljoen Syriërs 

gevlucht sinds uitbreken oorlog. 

Sandra Dikkerboom

College van Diakenen 
Amstelveen-Buitenveldert
Burgemeester Haspelslaan 129, 
Postbus 2011, 1180 EA 
Amstelveen, e-mail: diaconie@
pga-b.nl, tel. 020 - 641 36 48. 
IBAN: NL88 FVLB 0699 743 532 
of NL32 INGB 0000 526 833 
t.n.v. Diaconie PGA-B
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Wat heeft het Bijbelverhaal 
met mijzelf te maken?
Dick Aanen

De groep Meditatief Bijbellezen werd 
ooit opgezet door predikant Aalders 
van de Handwegkerk. Riëtte: ‘Hij vond 
dat je over spiritualiteit niet moest dis-

cussiëren, maar dat 
je spiritualiteit moest 
beoefenen.’ 
Voor Riëtte ligt me-
ditatief bijbellezen 
in het verlengde 
van haar dagelijkse 
bezigheden bij De 
Werkplaats voor 
dans en christe-
lijke spiritualiteit 
in een studio in 
Amsterdam. Ze 
geeft lezingen 

over verschillende Bijbelse dansvor-
men en verzorgt workshops biblio-
dansen. ‘Voor mij is dans een manier 
om je een voorstelling te maken van 
Bijbelverhalen.’ Eind dit jaar zal ze op 
dit onderwerp promoveren.

Rustpunt
Voor de gemiddeld vijftien deelnemers 
vormen de bijeenkomsten Meditatief 
Bijbellezen een rustpunt in het drukke 
bestaan: een moment van ontspan-
ning en van stil zijn. Riëtte: ‘Je kunt 
het in je eentje doen, maar ook in een 
groep. In groepsverband kun je je be-
ter concentreren op het verhaal.’
De deelnemers zitten in een kring. 
Riëtte: ‘Gewoon op stoelen. Rond een 
kaars, als symbool van het licht en de 
aanwezigheid van God. We nemen 
ruim tijd om stil te worden. Vervolgens 
lees ik een tekst uit de Bijbel voor. Ik 
help mensen om in hun verbeelding 
te komen. En ik geef het moment aan 
dat ze kunnen overgaan tot een gebed. 
Daarna zijn er momenten dat we met 
elkaar uitwisselen wat we in zo’n peri-
ode hebben ervaren: wat voor inzicht 
de tekst ons heeft gegeven? Wat voor 
vragen de tekst oproept? Wat voor 
aandachtspunten voor ons dagelijks 

leven? Ons gesprek is vertrouwelijk 
en het is niet de bedoeling dat je er 
buiten de ruimte over spreekt.’
Meditatief Bijbellezen ligt volgens 
Riëtte in de lijn van Lectio Divina. ‘Het 
gebeurde vroeger in de kloosters 
en is ook deel van de traditie van de 
Jezuïeten. Maar deze vorm van bijbel-
lezen is ook heel geschikt om buiten 
een klooster te beoefenen.’ 
Ook binnen de reformatorische traditie 
is overigens een stroming die sterk de 
nadruk legt op de innerlijke beleving van 
het geloof. Riëtte: ‘Een mooi voorbeeld 
daarvan is Voetius, een 18e eeuwse 
theoloog uit de zogenaamde Nadere 
Reformatie, die een zeer bevindelijke 
manier van geloven propageerde.’

Voorstelling
Riëtte: ‘We maken onszelf een voorstel-
ling van wat zich in het Bijbelverhaal 
afspeelt. Je doet je ogen dicht en gaat 
een soort film maken van het verhaal: 
wat voor tijdstip van de dag was het, 
wat voor geluiden werden er gemaakt, 
wie waren de mensen die in het ver-
haal een rol speelden? Hoe klonk de 
stem van Jezus, hoe klonk de stem van 
de verlamde, hoe klonken de stemmen 
van de vrouwen eromheen?’ 

Eind september gaat in de Kruiskerk de 

groep Meditatief Bijbellezen weer van 

start. ‘Bij de Bijbelverhalen die we lezen 

gaat het ons niet om het ontrafelen 

van theologische dogma’s, maar steeds 

om de vraag: wat heeft dit verhaal 

met mijzelf te maken?’, zegt Riëtte 

Beurmanjer, die de groep al jarenlang 

begeleidt. 

interview
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Als je die vragen stelt, dan voel je ook 
aan waar het verhaal met jouw eigen 
verhaal te maken heeft, zegt Riëtte. 
‘Misschien lijk je wel op de man die daar 
verlamd op bed ligt. Of op die vrouw 
die daar een beetje krom rondloopt. 
Of neem bijvoorbeeld het verhaal van 
Jezus met Martha en Maria. Sommigen 
zouden graag Maria zijn. Dan mijmeren 
ze daar verder over: ‘hoe geef ik het ver-
langen te luisteren naar de woorden van 
Jezus ruimte in mijn leven?’ Anderen 
zullen denken: ik ben altijd een Martha 
geweest: altijd maar aan het rennen en 
me druk maken om veel dingen. Hoe 
kan ik dat anders gaan doen?’

Belangrijk is dat mensen de 
Bijbelverhalen op zichzelf betrekken 
en ‘ik’ durven zeggen, zegt Riëtte. 

‘Daardoor wordt het ook minder af-
standelijk. Stel je voor: ik loop door de 
poort van Jeruzalem en zie daar Jezus. 
En vraag me af: Wat is dat voor een 
man? En wat is dat voor een zooitje 
ongeregeld om hem heen? Wat zou-
den zij me kunnen vertellen?’

Dichter bij de bron
‘Een Bijbeltekst op deze manier lezen, 
helpt mensen om dichter bij de bron te 
komen’, zegt Riëtte. ‘Alles wat bij je op-
komt, kun je ook aan God voorleggen. 
Over de moeite die je je bewust wordt 
van bepaalde dingen in je leven. Of 
juist het plezier. En het is goed om een 
luisterende houding aan te nemen. 
Dan schieten je misschien woorden te 
binnen en krijg je misschien antwoord 
op je vraag.’

Meditatief Bijbellezen
Data:  15 oktober, 19 november, 

17 december 2018 en  
21 januari, 11 februari,  
18 maart, 15 april, 20 mei 
2019 

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats:  Kruiskerk, Van der 

Veerelaan 30a, 
Amstelveen

Kosten:  € 80,- voor het hele 
seizoen

Bel voor informatie en 
aanmelden voor een 
kennismakingsbijeenkomst:
Riëtte Beurmanjer, 020 - 665 46 85



Contact
Iemand belt mij telkens op, zegt niets,
vaag hoor ik een verre ademtocht,
het kan de mijne zijn, maar ook die
van de ander, die hardnekkig zwijgt.
Ik leg weer op. Ben nu een man
die vreemde telefoontjes krijgt.

De display toont een nummer
met de code van een land dat ik niet ken.
Ik toets terstond, een voicemail klinkt.
‘Hallo met God, Ik ben er niet.
Laat naam noch boodschap achter,
Ik bel nooit terug. Leef rustig verder,
wacht desnoods tot piep, maar zwijg’

Prompt word ik door de beller toch teruggebeld.
Weer hoor ik niets, hooguit de vage adem.
Ik ben de man die stil zijn hartslag telt.

Ooit bel ik Hem terug en zeg dan
wél iets na de piep. Dat doe ik niet meteen.
Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg.

Die dag is nu, contact is hier. Ik toets
het nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me
voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld.

Joost Zwagerman (1963-2015) 
Uit:  Wakend over God, 2016

gedicht
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Werner Pieterse 

Als stadsdominee zoek ik naar nieuwe 

vormen voor Bijbel en traditie voor heel 

Amstelveen. Op korte termijn wordt het werk 

formeel ondergebracht bij de Algemene 

Kerkenraad. Wijkgerichte 'vernieuwing' 

vindt vooral plaats in de wijkgemeente zelf. 

Vragen, ideeën, opmerkingen, ik hoor ze 

graag stadsdominee@wernerpieterse.nl. 

BV Amstelveen
Maandelijks maak ik een afslui-
tende  column voor de talkshow BV 
Amstelveen. Onder bezielende leiding 
van stadsdichter Matthijs den Hollander 
en Frans Huissen schuiven bekende en 
onbekende inspirerende Amstelveners 
aan. Doorgaans de eerste maandag 
van de maand om 17.00 uur in P60 
(Stadsplein 100a). Iedereen is welkom! 

Website
De columns zijn na te lezen op mijn website www.wernerpieterse.nl. Via 
die site kunt u zich abonneren op ‘70 woorden’, een inspiratietekst die eens 
in de zoveel weken in uw mailbox verschijnt. Yvonne Teitsma denkt mee als 
'redactie'. Hier een voorbeeld van een 70-woorden voor wie offline is (en 
dat graag blijft). Vijftig, zestig doden aan de grens, honderden gewonden. 
Feest in Jeruzalem. Hoe zullen onze twee getraumatiseerde volkeren elkaar 
ooit nog bereiken, vroeg Amos Oz al jaren terug. In verre veilige landen 
echoën standpunten. Een psalm zingt van oud verlangen: ‘Geef, God, de 
koning úw recht/ dat hij zich ontfermt over de geringe en de arme/ van druk 
en geweld hun leven bevrijdt/ omdat hun bloed kostbaar is in zijn ogen.’ 
(Psalm 72).

We are here
Voor ze goed en wel in Amstelveen 
waren neergestreken, waren ze ook 
alweer weg. In de nasleep schreef ik 
als stadsdominee een kritische reflectie 
over de opstelling van het stadsbestuur 
en de Amstelveners tegenover deze 
'ongewenste vreemdelingen'. Het 
verscheen in diverse dagbladen en is 
na te lezen op www.wernerpieterse.
nl. Samen met diaconie en voorgangers 
van de rooms-katholieke parochie had-
den we een verhelderend nagesprek 
met burgemeester Eenhoorn.

Stichting Stadsverhalen i.o.
Een plek voor bezinning, ontmoeting en 
inspiratie is de stip aan de horizon voor de bin-
nenkort op te richten stichting ‘Stadsverhalen 
Amstelveen’. Om niet te blijven afwachten, 
begint de stichting al eerder met haar activitei-
ten. Het bestuur bestaat uit de stadsdominee 
als voorzitter, Joop Siemers als secretaris en 
Ilse Meester als penningmeester. Er komt ook 
een denktank die de stichting zal ondersteunen 
met kritiek en ideeën. Komende maanden hoort 
en leest u er meer over.

Christelijk 
onderwijs?
Overal wordt het vraagteken ach-
ter deze combinatie van woor-
den groter. Bij besturen, onder 
docenten en in de klas neemt de 
kennis van Bijbel en christendom 
af. Toch blijft de meerderheid van 
de Nederlandse scholen PC en 
RK. Samen met Nienke van der 
Heiden en het schoolbestuur van 
de Amstelscholengroep werk 
ik aan 'update-avonden' voor 
bestuur en scholen.

kerk in de stad
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column

Vraag en 
antwoord

Bettine Siertsema

Die laatste kosten weliswaar meer 
tijd om te bedenken, maar het 
nakijken gaat snel, wat met flinke 
aantallen leerlingen of studenten 
een groot voordeel is. En als ze goed 
zijn opgesteld, is er geen discussie 
mogelijk en is de uitslag objectief. 
Met open vragen ligt dat een stuk 
moeilijker. Maar hoe hoger het niveau 
van de opleiding hoe minder je met 
die gesloten vragen kunt volstaan. Ze 
toetsen wel basale feitenkennis, maar 
inzicht, dat is een ander verhaal.

Vragen functioneren ook als didactisch 
instrument. Ze zijn een probaat middel 
om een leerling die je ziet wegdromen 
bij de les te houden. Belangrijker is hun 
didactische functie om een denkproces 
op gang te brengen. Zouden zo de 

vragen van de catechismus bedoeld 
zijn? Eerlijk gezegd betwijfel ik dat. Van 
veel catechisatie van mijn tienerjaren 
en van de middagdiensten waarin 
de Heidelbergse catechismus werd 
doorlopen, herinner ik me dat niet 
zozeer de vraag centraal stond, maar 
dat er meteen op het antwoord werd 
ingegaan. Dat leverde, althans in mijn 
herinnering, vooral verveling op. 
Nu zal de catechismus lang niet meer 
overal een belangrijke rol spelen 
in de geloofsopvoeding, en zal de 
catechisatie zeker op een andere manier 
aangepakt worden dan toen, maar over 
het algemeen geldt nog steeds dat een 
voorgegeven antwoord de vraag bij 
voorbaat minder spannend maakt. Wat 
is er spannender dan de vraag ‘Waartoe 
zijn wij op aarde?’ Die eerste vraag 

van de rooms-katholieke catechismus 
klinkt trouwens al heel wat opener dan 
de eerste van de Heidelbergse, ‘Wat is 
uw enige troost in leven en sterven?’ – 
waarom nou dat ‘enige’? 

Dat is wat mij zo aanspreekt in de 
rabbijnse omgang met de Bijbel, zoals 
neergeslagen in de Talmoed: dat je 
vragen kunt stellen aan de tekst, en 
dat de antwoorden niet een definitief 
karakter hebben, maar openstaan voor 
andere antwoorden en nieuwe vragen. 
Natuurlijk kregen die commentaren zelf 
toch ook weer de status van heilig boek 
– de mens is nu eenmaal hardnekkig op 
zoek naar zekerheid – maar de traditie 
van vragen mogen en durven stellen, 
open vragen waarop het antwoord 
niet bij voorbaat vaststaat, wat een 
prachtige, uitdagende didactiek is dat. 
Geef mij maar de vraag. Daarmee 
kom je vérder, niet alleen op school 
of catechisatie, maar in de school des 
levens, om het eens plechtig te zeggen.

Mondeling of schriftelijk, open of gesloten of multiple choice. In alle mogelijke 

vormen wordt de vraag op scholen en in spelletjes gebruikt om kennis te 

toetsen. Docenten hebben voorkeur voor gesloten of multiplechoicevragen. 
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Paaskerk
Bij de diensten
In september en oktober vieren we 
de eerste zondagen van de herfst. 
Vieren? Niet iedereen zal het najaar 
verwelkomen. Het wordt eerder 
donker en de bomen verliezen hun 
blad. Voor sommigen brengt dat 
somberheid met zich mee. Anderen 
zijn misschien blij met de koelte die de 
herfstwind ons toewaait.
Hoe dan ook, in de kerk vieren we 
de zondagen van de herfst. Het 
dienstboek van de Protestantse Kerk 
deelt de lange feestloze periode van 
Pinksteren tot Advent op in ‘zomertijd’ 
en ‘herfsttijd’. In de weken voor 
Advent gaat het in de lezingen vaak 
over de laatste dingen, ligt de nadruk 
op de keuzes die wij maken, op de 
oogst van ons leven. 
Je kunt ook anders rekenen: het 
Luthers Leesrooster telt de zondagen 
na Trinitatis. Dat is de zondag na 
Pinksteren waarop de Drie-eenheid 
centraal staat. Soms spreekt men 
ook van de zondagen van Pinksteren 
(Eerste Pinksterdag is dan de eerste 
zondag). De Rooms-Katholieke Kerk 
benoemt de zondagen als de zoveelste 
zondag door het jaar. 30 september 
is daarom zowel de 2e zondag van de 
herfst als de 19e zondag na Trinitatis, 
de 21e zondag van Pinksteren of de 
26e zondag door het jaar.

Ik geef de voorkeur aan de verbinding 
van het kerkelijk jaar met onze 
jaargetijden. De liturgische kleur in 
deze periode is groen. De kleur van 
groei en hoop. Maar ook het groen 
kent schakeringen. 
We mogen er echter ten allen tijde 
op vertrouwen dat het niet eindigt als 
de dagen korter worden en de wereld 
schemert. Wij blijven uitzien naar de 
komst van het licht. In ieder seizoen 
brandt daarom de paaskaars, het licht 
van de Opgestane. In ieder jaargetijde 
hebben wij iets te vieren!
Op 7 oktober besteden we in 
dagcentrum Westwijk aandacht 
aan twee feesten in het jodendom: 
Loofhutten en Vreugde der wet. Op 
14 oktober hebben we een diaconale 
viering met inbreng van twee 
studenten uit Brazilië en Oekraïne, 
die momenteel met anderen uit alle 
continenten een cursus volgen aan de 
Vrije Universiteit.

Ontmoeting en gesprek
Eind september was er een 
gezamenlijke bijeenkomst van de 
dertigers, veertigers, vijftigers en 
zestigers. Wij spraken over de thema’s 
die spelen in de verschillende fasen 
van het leven, en wat ons inspireert. 
Gedurende het seizoen hebben alle 
groepen eigen avonden, die wisselend 

worden ingevuld. Nieuwe mensen zijn 
welkom. Houd de agenda in de gaten 
of informeer bij één van de predikanten.
Voor ouderen zijn er ‘s middags 
ontmoetingsbijeenkomsten in de 
wijken. Ook als u niet meer naar 
de kerk kunt komen een prima 
gelegenheid om in gesprek te gaan 
met elkaar en met uw wijkpredikant. 

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



20

Er is een folder beschikbaar met de 
data. Als u die niet heeft ontvangen, 
neem dan gerust even contact op.
Daarnaast zijn er Bijbelkringen en 

een gebedsgroep in de Paaskerk én 
is er een gezamenlijk Vormings-en 
Toerustingsaanbod van Paaskerk, 
Kruiskerk en Pelgrimskerk. We hopen 

dat dat programma u uitnodigt om ook 
eens over de grens van uw wijkkerk 
heen te gaan.

ds. Marianne Bogaard

Nieuw seizoen vorming en 
toerusting
Het nieuwe seizoen gaat weer 
beginnen. Graag licht ik er een paar 
zaken uit. U hebt vast gelezen (en 
gezien in de prachtige folders!) 
dat er veel werk is verricht op het 
gebied van vorming en toerusting. 
Allereerst is er het gezamenlijk 
programma 'Leren en Bezinnen'. 
In het ministerie van predikanten 
hebben we afgesproken dat de 
verschillende predikanten en 
kerkelijk werkers ieder naar hun 
eigen specialisatie en talenten 
worden ingezet. We hebben het 

programma zo opgezet dat u in 
uw eigen wijkgemeenten met 
regelmaat de predikanten ontmoet 
van de andere wijkgemeente. We 
gaan ervan uit dat u zich graag laat 
verleiden om ook eens buiten de 
eigen wijk te gaan kijken. Maar als 
u uw eigen dominee naloopt, komt 
u vanzelf bij de buren. Dat geldt ook 
voor een aantal kerkdiensten de 
komende tijd. We horen graag wat u 
van deze ontwikkelingen vindt.
Ook de Paaskerk heeft een mooi 
toerustingsprogramma voor 
het komend jaar. Als je alles op 
een rij ziet staan, verrast het 
aantal activiteiten steeds weer. 
Ontmoetingspastoraat, groepen 
met generatiegenoten, op goede 
gronden... veel van de groepen gaan 
dit jaar verder zoals voorgaande 
jaren. U inmiddels bekend, maar 
niet minder inspirerend. Soms hoor 
ik wel dat groepen als gesloten 
worden ervaren. Dat is jammer en 
zeker niet de intentie, u kunt altijd 
aanschuiven.
Graag vestig ik wat extra aandacht 
op de groep die we ‘Met het oog 
op zondag’ hebben genoemd. 
Momenteel komt die groep, die 
ooit bekend stond onder de naam 
'meeleesgroep' en ook leden 
bevat van de 'psalmengroep' 
van ooit, maandelijks bij 

elkaar ter voorbereiding op de 
middagdiensten. We pluizen 
met elkaar de tekst van de 
zondag daarop uit. Het zijn mooie 
bijeenkomsten die het gehoor 
van voorganger en kerkganger 
scherpen. We willen de groep graag 
verbreden. Vandaar dat we vanaf 
november deze bijeenkomsten in 
de avond willen organiseren, als 
voorbereiding op de ochtenddienst. 
Het idee is eenvoudig. De tekst 
van de eerstvolgende zondag ligt 
open en met elkaar lezen we die 
woord voor woord. We zoeken 
vooral naar zeggingskracht voor 
nu. U hoeft geen Bijbelvorser te 
zijn om mee te doen. Van harte 
aanbevolen. De groep blijft wisselen 
qua samenstelling. Schuif gerust 
eens aan. Als u eenmaal een keer 
bent geweest, is de kans groot dat 
u blijft. De woensdagen: 17 oktober 
en 14 november, 15.00-16.30 uur als 
voorbereiding op de middagdiensten 
van 21 oktober en 18 november.  
31 oktober en 28 november, 20.00-
21.30 uur als voorbereiding op de 
ochtenddiensten van 4 november 
en 2 december. Ds. Bogaard 
en ondergetekende leiden de 
bijeenkomsten afwisselend.
We ontmoeten u graag op een van 
de vele bijeenkomsten.

Ds. Werner Pieterse
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Steve Picasouw
Op 7 juli 2018 overleed Steve Picasouw. 
Hij werd 51 jaar. De complicaties na een 
hartoperatie kon zijn lichaam niet meer 
opvangen. 
Steve was de enige zoon van het echt-
paar Picasouw-Wonmaly. In de Molukse 
cultuur waarin hij opgroeide was de 
familie echter veel groter dan het gezin 
waarvan ook zus Sarie deel uitmaakte. 
Hij stond middenin die gemeenschap, 
sportief en zorgzaam als hij was. De 
familieband gaf hij ook door aan zijn 
zoon Lazarro.
In de traditie van de familie werd hij ge-
doopt in Vlissingen door ds. De Liefde. 
Toen deze in de Paaskerk stond, legde 
Steve daar zijn belijdenis af. Hij was 
geen kerkganger, maar had een groot 
vertrouwen in God. Dat droeg hem, 
ook toen hij ziek bleek te zijn en maar 
niet opknapte. In dat geloof hebben 
wij afscheid genomen, in een Molukse 
troostdienst én een ‘Nederlandse’ 
rouwdienst. Zo legden wij hem in Gods 
hand.
Moge God zijn partner Sarina, zijn zoon, 
zijn ouders, zus en verdere familie 
bijstaan.

Ds. Marianne Bogaard

Willem Frederik van der Vaart
Op 27 juli overleed Wim van der Vaart op 
91- jarige leeftijd in het verzorgingshuis 
Belmonte. Geboren in de Dorpsstraat in 
een woning tegenover het oude bejaar-
denhuis Vredeveld, trouwde hij in 1955 
met één van de bejaardenverzorgsters 
Fennie Schuitema. Na omzwervingen 
naar Epe en IJmuiden, keerden zij terug 
naar Amstelveen en werd hij portier bij 
Van Leer. Oom Wim was een aardige, 

gelovige en hulpvaardige man. Zo was 
hij actief als koster van de door hem zo 
geliefde Dorpskerk. Hij verbouwde mee 
aan het Rode Kruisgebouw en zong in 
diverse koren waaronder de cantorij. Zijn 
hobby’s waren daarnaast: fietsen en tui-
nieren. Zijn vrouw Fennie overleed ver-
leden jaar in oktober. Dementerend en 
verzwakt, probeerde oom Wim op 26 juli 
samen met ds. Bogaard nog ‘De Heer 
is mijn Herder’ te zingen. In dat vertrou-
wen is hij een dag later gestorven. 

Neef Pieter Salomons

Jansje Eijtinger-de Vries
In huize Groenelaan is op 16 augustus 
Jansje Eijtinger-de Vries ingeslapen. 
Zij bereikte de leeftijd van 102 jaar. 
Ondanks het feit dat ze de laatste jaren 
veel lichamelijke gebreken had, bleef zij 
dankbaar voor wat haar was geschon-
ken. Dat kwam niet in de laatste plaats 
door de trouwe zorg van haar kinderen 
en kleinkinderen. Haar geloof en hun 
liefde gaf haar kracht om de pijn en 
het ongemak te dragen. Zij verlangde 
er door haar hoge leeftijd naar om niet 
meer wakker te worden. Haar leven was 
ten einde geleefd. Pastor Dornseiffen, 
die haar al jarenlang kende, ging voor in 
de uitvaartdienst.

Ds. Marianne Bogaard

Trijntje van Noord-Reurekas
Op zaterdag 25 augustus overleed 
in huize Belmonte op negentigjarige 
leeftijd Tine van Noord. In het verleden 
was zij gemeentelid van de Kruiskerk, de 
afgelopen jaren van de Paaskerk. Daar 
namen wij afscheid van haar en lazen 
over de Heer die onze Herder is. Dat ge-
loof heeft Tine een leven lang gesterkt. 

Opgegroeid in de Haarlemmermeer te 
midden van familie verloofde ze zich met 
Cor van Noord. De verloving doorstond 
drie jaar afstand, toen hij naar Indië 
moest. Na zijn terugkeer was het met-
een weer goed, ze trouwden in 1952. Er 
volgden gelukkige jaren toen zoon Hans 
in hun leven kwam. Er waren echter 
ook moeilijke tijden: Cor werd ziek, en 
in tien jaar tijd moest ze hem steeds 
meer loslaten. Na zijn overlijden had ze 
veel steun aan nichten en buren. En aan 
haar geloof. Moedig ging ze door, tot het 
moment gekomen was om haar leven in 
Gods hand te leggen.

Ds. Marianne Bogaard

Catharina Kamminga-Scheffers
In de uitvaartdienst kwamen we, als 
we aan Rini Kamminga dachten, steeds 
terug bij het woord zorgen. Wat heeft 
ze geredderd. Hoe vaak heeft zij niet 
een tafel klaargemaakt, wat heeft zij 
niet gezorgd in haar leven? Al jong was 
die rol, als oudste in het gezin met een 
zieke moeder, voor haar weggelegd. Dat 
is ze lang blijven doen. Liever zorgen, 
dan verzorgd worden. 
Toen de meeste kinderen de deur uit 
waren, volgde ze een opleiding en werd 
ze bejaardenverzorgster. Daarnaast was 
ze actief in de kerk, ook in de kerken-
raad. Geloof gaf haar kracht. In het 
Pluspunt was ze gastvrouw, het was fijn 
om onder de mensen te zijn. De laatste 
jaren ging haar gezondheid achteruit, 
ook haar gehoor en gezichtsvermogen. 
In ‘De Luwte’ vond ze een nieuwe, goe-
de woonplek. Ze was tot op het laatst 
dankbaar voor de zorg die ze ontving van 
haar kinderen. Rini is 92 geworden.

G.J. de Bruin
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Kring Geloven op goede gronden
Bidden tussen verwachting, hoop en 
verlegenheid. Boeiend om met elkaar 
van gedachten te wisselen over het 
gebed. De onderwerpen zijn: De 
kerk als ‘huis van gebed’. Blijdschap 
en lofprijzing. Verdriet en klacht. 
Bidden met de psalmen. Kunnen we 

door gebed genezen worden? Wat 
is ziekenzalving? Over het Bijbelse 
mensbeeld. Bidden met anders 
gelovigen. 
Op donderdagochtend in de Paaskerk 
van 10.00 tot 12.00 uur. Data: 18 
oktober, 15 november, 13 december. 
In 2019: 10 januari, 7 februari, 7 maart,  
4 april en 2 mei. Begeleiding: 
Miep Habing, tel. 020 - 647 35 74. 
e-mail m.habing@planet.nl

Vraag en antwoord 
Dag allemaal, de zomervakantie zit 
er weer op en het nieuwe schooljaar 
is gestart. Iedereen is weer met een 
schone lei begonnen en heeft een 
frisse start gemaakt in een nieuwe klas, 
misschien wel op een nieuwe school of 
bij een nieuwe studie. Voor de vakantie 
werden er vragen gesteld: 'Ga ik het 
halen? Kan ik over? Welk advies zal 
ik krijgen? Naar welke school moet ik 
gaan?'. En er werden ook antwoorden 

gevonden, keuzes gemaakt. En nu is 
het dan zover: die nieuwe start. Maar 
ook die roept weer nieuwe vragen op: 
'Zal het leuk worden? Moet ik hard 
werken? Vinden ze me aardig? Zal ik het 
dit jaar gaan halen? Wat wil ik hierna 
gaan doen?' En ook op die vragen zullen 
antwoorden gevonden worden. En daar 
is gelukkig een heel jaar de tijd voor. 
Tijd om na te denken over de vragen 
die belangrijk genoeg zijn om er wat 
langer bij stil te staan. En dat gaan we 
ook in de kerk weer volop doen. Tijdens 
de 12+-diensten gaan we met elkaar 
in gesprek over vragen die ons in ons 
dagelijks leven bezig houden. We zullen 
ook kijken welke antwoorden te vinden 
zijn in de Bijbel en in de kerk. Heb je zin 
om mee te denken? Kom dan gezellig 
naar één van de 12+-diensten of 
-activiteiten. De eerstvolgende is op  
14 oktober. Op 7 oktober is er film & 
eten. Graag tot dan! 

Rianne Clerc

Agenda

September
Di  25 20.00 uur Gezamenlijke start 

doelgroepen

Wo  26 19.00 uur Gebedsgroep
Za  29 14.00-18.00 Come together 
Zo  30 16.00 uur Kliederkerk

Oktober
Di  02 10.00 uur Rouwgroep
Vr 05 20.00 uur Concert Alegría à la 

carte
Di  09 20.00 uur Dertigers west
Di  09 20.00 uur Gemeenteavond 

ziekenzalving
Wo  10 19.00 uur Gebedsgroep
Wo  10 19.30 uur Kring middelbaar 

plus
Do  11 20.00 uur Dertigers oost
Wo  17 15.00 uur Met het oog op 

zondag
Wo  17 20.00 uur Veertigers
Do  18 10.00 uur Geloven op goede 

gronden
Do  18 15.00 uur Literatuurkring
Do  18 18.00 uur Buurttafel
Zo  21 12.00 uur Koffieconcert
Wo  24 19.00 uur Gebedsgroep
Do  25 14.00 uur Filmmiddag

Café concert 
Onze eigen Paaskerk 
als grand café? 
Op 5 oktober gaat 
het gebeuren. Het 
welbekende koor 
Alegría geeft ‘een 
lekker concert’: 
Alegría à la carte. 
Een werelds 
programma over eten 
en drinken. Natuurlijk 
met opzwepende 
drinkliederen, maar ook filosofische muziek over eten en gegeten worden. 
U gaat zeker het cafégevoel krijgen bij het optreden van Softly Groovin’, twee 
jonge musici gespecialiseerd in smooth jazz. Zien we u vrijdag 5 oktober?
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In de zomermaanden is er geen 
vergadering geweest, die van 
september moet nog komen. Maar 
er gebeurt genoeg. Zo hebben we 
Geert-Jaap Welsing bereid gevonden 
voor de Kruiskerk lid te worden van 
de vernieuwde AK als één van de drie 
dagelijkse bestuurders. Hij is in de 
dienst van 26 augustus bevestigd. Fijn, 
Geert-Jaap, dat je die taak op je wilt 
nemen. Tegelijk nam Melis Melissen 
afscheid als AK-voorzitter. Bedankt, 
Melis, dat je toch weer zo’n anderhalf 
jaar bent ingesprongen.
Als diaken komt Marijke van der 
Meulen ons moderamen versterken.
Er ligt inmiddels een positief AK-
besluit over de opvolging van Ria 
Keijzer. Dat gaan we nu uitwerken.

De startzondag is op 30 september. 
Voor de invulling ervan denken we aan 
een soort gemeentevergadering over 
de toekomst van onze wijkgemeente. 
De Manteldienst is verschoven: deze 
vindt nu plaats op 10 maart.
Tot vreugde van velen staan er nu 
zeventig stoelen voorin de kerk. 
Genoeg reacties meteen: ze zitten 
prima, of matig, zelfs slecht; de 
kleur is prima of ronduit lelijk. Zoveel 
mensen, zoveel meningen. Het is 

een experiment, we gaan dat in 
verschillende opstellingen doen. 
Tegelijk, zo heeft de kerkenraad 
besloten, blijven de achterste banken 
bij gewone diensten afgesloten. 
Want we willen ook in vieringen 
uitdragen dat we gemeente zijn. En 
niet een verzameling losse individuen 
die her en der in de kerkzaal zitten. 
Voor onze voorgangers is het ook 
weinig inspirerend over een groot 
gat in het midden heen te moeten 
preken. Even praktisch: de koorden 
geven de afgesloten banken aan. De 
tieners zitten op de nieuwe achterste 
bank, evenals de mensen van de 
deurontvangst en de boekentafel. En 
komt u de stoelen eens uitproberen!

Rudie van Balderen

De jonge Kruiskerk
Verhaal in de Kruiskerk, zondag  
7 oktober, 16.00-18.15 uur: Jona
Verhaal in de Kruiskerk is een creatieve 
viering voor kinderen (3 tot 12 jaar) 
en hun (groot)ouders. Deze keer gaat 
het over het verhaal van Jona. Je kent 
vast wel het liedje ‘Jonas in de walvis’, 
een liedje over Jona, een man die door 
God op weg gestuurd wordt om de 
mensen in de stad Ninevé te vertellen 
dat ze beter moeten gaan leven. Maar 
Jona heeft daar helemaal geen zin in...

Op een ongedwongen manier 
ontdekken we samen dit Bijbelverhaal 
(bijv. door knutselen, spelletjes en 
proefjes doen). Daarna is er een korte 
viering (half uur) waarin het verhaal 

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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verteld wordt, kinderen het verhaal 
mogen uitspelen en we samen liedjes 
zingen. Na afloop eten we met elkaar.
Komen jullie ook? Meld je dan uiterlijk 
4 oktober aan bij Mirjam Buitenwerf, 
06 - 20 33 98 08, buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl

Herbergactiviteiten
Open huis
Het open-huis-seizoen 2018-2019 
is inmiddels ingevuld. Op dinsdag 
2 oktober staat het 'Oranjehotel' 

centraal. Dit was de bijnaam van het 
Huis van Bewaring in Scheveningen, 
waar tijdens de tweede wereldoorlog 
o.a. verzetsstrijders werden 
opgesloten. Henk van der Meulen 
zal in een presentatie vertellen over 
de geschiedenis van het complex, 
dat momenteel wordt verbouwd tot 
Herinneringscentrum. 
Op dinsdag 6 november is Heleen 
Smits, uitvaartverzorger bij Bouwens, 
te gast. Zij vertelt over haar vak en er 
is ruimte voor vragen.
Welkom! Deelname is gratis 
en opgave vooraf is niet nodig. 
Aanspreekpunt voor het open huis is 
Anita Pfauth, tel.: 06 - 14 61 27 26.

Sing-Inn op woensdag 17 oktober
Het was en bleef een schot in de 
roos: de Sing-Inn o.l.v. Wim Keijzer en 
Peter van Dongen. Op woensdag 17 
oktober bent u welkom, als altijd van 
13.30 tot 15.45 uur, met koffie vooraf 
en een drankje toe. Het wordt een 
bijzondere editie, want Wim is er voor 
het laatst. Gelukkig heeft Henk van der 
Meulen zich bereid verklaard om het 
stokje over te nemen, zodat er in 2019 
een herstart gemaakt wordt, samen 
met Peter. De data vindt u in het 
activiteitenboekje. 

In de natuur
Op 24 oktober staat om 9.30 uur in 
de Kruiskerk de koffie klaar. Tegen 
tienen begint er een lezing over 
schimmels en paddenstoelen door 
Henk Breij, met beamerbeelden en 
gelegenheid voor uitwisseling. Om 
12.45 uur vertrekken we naar park 'De 
Braak' voor een herfstwandeling. Hein 

Koningen, Jan Simons en Piet Mulder 
zijn daar onze excursiebegeleiders.
Lezing en wandeling zijn apart te 
volgen. Kiest u voor beide, neem dan 
zelf brood mee voor de gezamenlijke 
lunch in de kerk. Voor drank zorgen wij. 
Deelname is gratis, maar een gift in de 
herbergspaarpot helpt ons om deze 
activiteiten mogelijk te maken. Opgave 
wordt op prijs gesteld, maar beslist u 
op het laatste moment om te komen, 
dan bent u ook welkom. Inlichtingen 
en opgave: Jan Simons, jan.simons@
gmx.com, 020 - 643 14 05.

Religieuze kunst
In een eerder bericht kondigde 
ik vanuit de herberg een cursus 
religieuze kunst aan in het najaar. 
Deze is vanwege drukte bij Anique 
de Kruijf, die de lezingen verzorgt, 
verplaatst naar het voorjaar van 2019. 
Aanspreekpunt hiervoor is Renger 
Prent.

Afscheid Ria Keijzer
Za/ 27 oktober en zo/ 04 
november 
Zo gemakkelijk het bij het komen 
lukte om te hechten, zo moeilijk is het 
bij het weggaan om te onthechten. 
Mijn werkverband met Amstelveen 
eindigt na vijf jaar, zoals twee jaar 
geleden bij de verlenging werd 
afgesproken. Dat betekent voor mij, 
naast nog doorgaande activiteiten, tot 
1 november werken aan overdracht, 
opruimen, afmaken wat is toegezegd 
en me voorbereiden op het afscheid. 
Ik kijk met plezier en voldoening terug 
op deze jaren, maar daarover hoort u 
meer tijdens het afscheid. Er wordt 

Wil Draaisma-Wakker
Op 29 augustus is Wil Draaisma-Wakker 
overleden, 95 jaar oud. Zij woonde sinds 
enkele maanden in het Huis a/d Poel. Zij 
was een trouw kerklid, eerst in de Paaskerk, 
daarna in de Bankraskerk. Zij hield van 
mensen om zich heen, in de Bankraskerk 
kwam zij voor de diensten, maar genoot ook 
van het koffiedrinken. Geloven was voor 
haar een werkwoord dat zij o.a. tot uitdruk-
king bracht met een indrukwekkende staat 
van vrijwilligerswerk. Toch gingen de grote 
veranderingen, die zich tijdens haar leven 
in de geloofsvoorstellingen voltrokken, niet 
aan haar voorbij. Zij bezocht leerhuisbijeen-
komsten, waar zij de kritische vraagstelling 
niet schuwde en tot op het laatst hielden 
geloofsvragen haar bezig. Op 5 september 
namen wij afscheid van haar in de aula van 
begraafplaats Zorgvlied, met goede woor-
den van kinderen en kleinkinderen, met het 
Hooglied van de Liefde en met woorden uit 
de 1e Johannesbrief. In de stromende regen 
en onweer werd zij daarna te rusten gelegd 
in het familiegraf.

Renger Prent
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intussen gezocht naar iemand die voor 
de drie protestantse wijkgemeenten 
van Amstelveen-Buitenveldert 
gaat werken en op hoofdlijnen de 
activiteiten van de herberg in de 
Kruiskerk voortzet. Want duidelijk is 
dat de veelheid en de georganiseerde 
samenhang van het ouderenwerk, 
met daarbij pastorale aandacht voor 
mensen, niet kunnen varen op alleen 
vrijwilligers. 
De wetenschap dat het herbergwerk 
op waarde geschat is, dat er een 
grotere baan ontstaat en dat er 
grondig gewerkt wordt aan een 
advertentie stemt mij vrolijk. 
Ook het afscheid wil ik graag vrolijk 
en ongedwongen. Het wordt een 
gemeentefeest op zaterdagmiddag 
27 oktober met een gevarieerd 
programma dat het opbouwwerk 
van deze jaren weerspiegelt. Tussen 
georganiseerde momenten door is er 
alle gelegenheid om elkaar te spreken 
en uit te zwaaien. 
Een week daarna, op zondag  
4 november, zal ik voor het laatst de 
kerkdienst leiden, verbonden aan deze 
gemeente. Overigens is in het trio 

wel afgesproken dat ik mee-voorga 
in de laatste dienst van het kerkelijk 
jaar op 25 november, vanwege de 
pastorale contacten rond uitvaarten in 
dit seizoen. En wie weet kom ik ook 
in 2019 af en toe nog eens voor in het 
preekrooster! Voor verdere gegevens 
over 27 oktober kunt u terecht bij de 
afscheidscommissie. 

Ria Keijzer

Van de diaconie
Samen doen, delen en vieren! 
De afgelopen tijd is er nog veel 
nagepraat over de mooie dagtocht 
van 5 september, waaraan ruim vijftig 
personen hebben deelgenomen. 
Naast de collectes die het College 
van Diakenen voor de gezamenlijke 
kerken bepaalt, mogen wij als 
Kruiskerkdiaconie ook zelf enkele 
doelen aandragen. Deze collectes 
waren voor het Koninklijk Nederlands 
Geleidehonden Fonds en voor 
ouderen in Moldavië. U hebt de mooie 
resultaten in de Kruispuntjes kunnen 
lezen. 
U bent van harte uitgenodigd voor de 
gezellige middag 'Come Together' met 

nieuwe Amstelveners op zaterdag  
29 september in de Paaskerk, waar we 
onze meegebrachte etenswaren met 
elkaar delen. Intussen zijn we ons aan 
het voorbereiden op zondag  
14 oktober, die geheel in het teken 
van de diaconie zal staan en waarin 
we het Heilig Avondmaal zullen vieren. 
Op de zondagen daarna houden we 
een voedselinzamelingsactie voor 
Oost-Europa in samenwerking met 
Dorcas. In de Kruispuntjes zult u nader 
geïnformeerd worden. 

Lamkje Sminia

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

September
Wo 26  20.00  Kring 3050
Za  29  16.00  Concert Requiem Mozart
Zo  30   Startzondag

Oktober
Di  02 10.00 Open Huis
Di 02 20.00 Gesprekskring over het 
   christelijk geloof
Zo 07 16.00 Verhaal in de Kruiskerk
Wo 10 14.30 Bijbelkring 'Matteüs'
Do 11 10.00 Huiskring 'Geraakt door 
   de Bijbel'
Wo 17 13.30 Sing-Inn
Do 18 20.00 Vrouw & Geloof
Zo 21 17.00 Muzikale Vesper
Wo 24 10.00 Herberg: 'In de natuur'
Za 27  Gemeentefeest en 
   afscheid Ria

Muziek in de Kruiskerk staat deze keer op pagina 5.
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Bij de diensten
Zondag 30 september vindt onze 
eerste cantatedienst van het 
nieuwe kerkenwerkseizoen plaats. 
Uitgevoerd wordt ‘Wer nur den lieben 
Gott lässt walten’ (‘Wie maar de 
goede God laat heersen’) van Felix 
Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), 
een koraalcantate die Mendelssohn 
schreef toen hij twintig jaar oud was.
Zondag 14 oktober werkt de cantorij 
mee aan de dienst. De evangelielezing 
van de rijke jongeman staat deze zondag 
centraal, niet alleen in de prediking maar 
ook in het muzikale repertoire.

Zondag 21 oktober hopen we het heilig 
avondmaal te vieren. Dat we dat in 
oktober niet doen op de laatste zondag 
van de maand, zoals gebruikelijk, heeft te 
maken met het feit dat we op 28 oktober 
in een cantatedienst degenen willen 
gedenken die in het jaar daarvoor van 
ons zijn heengegaan.

Een nieuwe Bijbelkring: Hosea, 
Amos en Micha
We zijn begonnen met een nieuwe 
bijbelkring, waarin drie ‘kleine profeten’ 
uit de achtste eeuw voor Christus worden 
bestudeerd: Hosea, Amos en Micha. Zij 
profeteerden in een tijd die gekenmerkt 
werd door welvaart en expansie – met 
alle gevaren van dien voor de toewijding 
aan God en voor het recht doen aan de 
naaste – maar ook door de agressieve 
dreiging van grootmacht Assyrië. 
Gedurende een tiental bijeenkomsten 
maken we in de komende maanden 
kennis met de voor velen onbekende 
boodschap van de genoemde profeten 
en overwegen we wat hun prediking voor 
ons te betekenen heeft.
Wie de eerste bijeenkomst gemist heeft, 
kan zonder bezwaar alsnog instromen. 
De tweede bijeenkomst is op dinsdag  
2 oktober, van 14.00 tot uiterlijk 16.00 
uur. Plaats: Pelgrimskerk.

Ds. H.U. de Vries

Pastorpraat
Er is vraag naar: een pastoraats-
bijeenkomst! Dus geef ik maar 
meteen door dat die plaatsvindt op 
maandagmiddag 15 oktober om 14.00 
uur in de Pelgrimskerk.

Deze uitnodiging is voor allen die 
bezoek doen. Een bespreking, 
bemoediging, vragen stellen 
enzovoort. Ds. De Vries heeft de 
leiding. We rekenen op een goede 
opkomst! 1 x per jaar! (Laat u het 
weten als u niet komt?)

We zijn nu in de herfst beland en het 
Winterprogramma draait al.
In elk geval is in deze hete zomer 
niets in het water gevallen. Maaltijden 
in het park en zomermaaltijd in de 
tuin van de Pelgrimskerk: groen, 

Pelgrimskerk

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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duurzaam, zomerliedjes, zang: ook 
solo! Bloemetjesjurken en bloesjes, 
een boswachter, melkmeisje, boerin, 
enzovoort. Zelfs Noach kwam en 
had op het blad van zijn rolstoel: 
twee spinnen, twee slakken, twee 
kuikentjes, twee kikkers, twee vlinders 
en een groen takje van de duif.
Aandacht voor de bedreigde kleine 
diersoorten: nuttige insecten! 
Overigens kwamen wel de wespen 
zich te goed doen aan de salades en 
de hapjes ...oei!

Alle activiteiten zijn met kleine en 
grotere groepjes steeds doorgegaan! 
Ook de informatieve bezichtiging van 
de Yakult-fabriek! 

Probeert u zo het één en ander mee 
te maken van het Winterprogramma. 
Leest u vooral steeds de agenda in 
Present (blauw is onze kleur daarin). 
Geef u op waar het gevraagd wordt, 
misschien komt er nog iets bij, dat nu 
nog niet bekend is.
Als u geheel aan huis gebonden bent, 
lukt het dan contact te houden? 
Zondagsdiensten luisteren, de preek 
nalezen. Ieder schenkt op eigen wijze 
aandacht aan elkaar, daar rekenen we 
toch op. 
Hopelijk heeft u er iets van op TV 
gezien: de bijeenkomst van zeventig 
jaar Wereldraad van Kerken in de 
Nieuwe Kerk op de Dam. Een 
vredesdienst in vele talen en óók het 
Onze Vader samen: indrukwekkend! In 
gebed verbonden.

Wil Kruijswijk

Klaas Koster 
Op 3 augustus overleed Klaas Koster, 
na een ziekbed van enkele weken, dat 
volgde op een langere periode van ziek 
zijn. Hij werd 78 jaar. Hij kwam, evenals 
zijn vrouw Harry, vanuit het Drentse 
Hollandscheveld naar Amsterdam, waar 
hij boekhouder werd (later belastingad-
viseur) en economie studeerde. In de 
kerk was hij een tijdlang ouderling en 
gedurende vele jaren lid van de cantorij. 
Zijn liefde voor de jazz-muziek klonk door 
in de dienst waarin we hem voor Gods 
aangezicht herdacht hebben. Na een 
geloofszoektocht is Klaas Koster in de 
vrede van Christus heengegaan. In de 
kring van zijn geliefden, onder wie zijn 
beide dochters en vier kleinzoons, heb-
ben we hem begraven op Zorgvlied.

H.U. de Vries

Theo Heeneman
Theo Heeneman overleed op 24 augus-
tus, in de leeftijd van 95 jaar. Geboortig 
uit Amsterdam werd hij tijdens de oorlog 
als jongeman tewerkgesteld in Duitsland, 
waarna hij een onderduikersbestaan 
leidde. Na de oorlog bouwde hij een 
carrière op bij de rechtbank en het ge-
rechtshof aan de Prinsengracht, waar hij 
griffier werd en uiteindelijk adjunct-hoofd 
van dienst. Uit het huwelijk met zijn 
Wies, die in 2015 overleed, werden hun 
dochter en hun zoon geboren. Was Theo 
Heeneman in zijn vroegere jaren heilssol-
daat, later werd hij een betrokken lid van 
de kerk; we herinneren hem ons als een 
bescheiden en dienstbare medegelovige. 
Met zijn kinderen, klein- en achterklein-
kinderen hebben we hem begraven op 
Zorgvlied.

H.U. de Vries
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Septembertocht 2018 
De jaarlijkse septembertocht begon 
met regen maar wij stapten om 9.15 
uur met een zonnig humeur in de bus, 
richting Schoorl.
De eerste stop maakten we bij 
Paviljoen Struin in Schoorl, waar wij 
genoten van koffie en appelgebak. 
Op het programma stond een rondrit 
met de Zonnetrein door de bossen 
en duinen van Schoorl. Wij werden 
geïnformeerd over de bijzonderheden 
van dit prachtige gebied door de chauf-
feur Frank, die ons op een boeiende 
en humorvolle wijze vertelde over o.a. 
de diverse soorten heide en de rode 
bosmier. Na ruim een uur stapten wij 
weer in de bus, richting Wognum, 
waar ons een diner werd aangeboden. 
De geanimeerde sfeer, de onderlinge 

verbondenheid en de smakelijke 
gerechten maakten de maaltijd tot een 
warme belevenis. Na het diner stond 
de bus weer klaar om ons langs een 
toeristische route huiswaarts te brengen.
Het regende nog steeds maar om 
16.00 uur brak de zon door. Deze 
was echter de gehele dag in ons 
gezelschap aanwezig. Wij hebben 
zeer genoten en kwamen rond 16.30 
uur aan bij de Pelgrimskerk. Veilig en 
vakkundig begeleid door de chauffeur.
Een fijne dag, voortreffelijk 
georganiseerd door Anke de Koning.

Coby van Zanten-Overvoorde

Stap Verder
Er zijn in de afgelopen tijd weer veel 
bruikbare en zeer gewenste spullen 
voor ‘Stap Verder’ ingeleverd. Namens 

de bezoekers in Zuidoost heel veel 
dank. Zij waarderen deze hulp enorm!

Wijkdiaconie Pelgrimskerk

Flard van een gesprekje, 
terug van vakantie
Hij (15 jaar): ‘geweldig die Dolomieten, 
echt geklommen en koud dat dat 
water is boven...’
Zij (81 jaar): ‘was het ook een beetje 
gevaarlijk, smalle paadjes, glibberig?’
Hij: ‘nee... ja soms, goed uitkijken. Zeg...
bid je ‘s avonds voor ons als we weg zijn?’
Zij: ‘bidden volhouden is wel 
belangrijk....toch?’
Hij: ‘ja, laatst in de kerk bij de 
begrafenis van mijn oma in Friesland, 
was het leuk dat ik het Onze Vader 
kende. Bij jullie geleerd.’

Wil Kruijswijk
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Di/ 02-10 Bijbelkring
Ds. De Vries. Tijd: 14.00 uur.

Vr/ 05-10 Kostje geKocht
Tijd: 18.00 uur

Do/ 11-10 Het Woord spreekt
In De Goede Herder. Tijd: 16.00 uur.

Di/ 16-10 Heilige onrust 
‘Thuiskomen’ in een wereld van 
Einstein en Darwin 
Prof. Frits de Lange over zijn bekende 
boek ‘Heilige onrust’ uit 2017. 
Tijd: 20.00 uur.
Veel vrijzinnigen, kerkverlaters en 
seculiere zoekers leven in het besef 
van iets groters en sterkers dan zijzelf, 
maar kunnen dat moeilijk onder woor-
den brengen. Voor hen schreef Frits de 
Lange 'Heilige onrust'. In dit boek gaat 
hij op zoek naar de kern van de joods-
christelijke traditie en actualiseert 
deze door zich te identificeren met 
hedendaagse pelgrims. Voor hen is 
niet langer het hiernamaals of Santiago 
de Compostella de bestemming, maar 
de spirituele en fysieke ervaring van 
de reis zelf. De pelgrim versie 2.0 

ervaart volgens De Lange het leven 
in zijn naakte essentie, door te erken-
nen 'dat er iets is dat ervoor zorgt dat 
we de ene voet voor de andere blijven 
zetten.'
Frits de Lange is een boeiend denker 
en spreker. Het belooft een rijke avond 
te worden met verrassende inzichten 
over eenvoud, onrust, jezelf tegenko-
men en thuiskomen. 

Wo/ 17-10 Nieuw Metro 52
Waarnaartoe? Razendsnel naar halte 
Rokin/Spui. Daar uitstappen en bezich-
tigen van de opgravingen. Vanaf uit-
gang Spui lopen we naar het Begijnhof 
voor bezoek aan de Alledagkerk.
Om 12.30 uur, tien minuten zang en 
twintig minuten dienst. Dan gratis 
koffie/thee voorin de kerk (broodje zelf 
meenemen). 
Om 13.30 uur lopen we naar de 
Schuttersgalerij van het Amsterdam 
Museum waar nu de tentoonstelling 
van wijlen burgemeester Van der Laan 
te zien is. Daarna terug met de metro. 
Opgeven bij Wil of Irene. Vertrek: 
11.00 uur perron metro 52 Station 
Zuid. 

Di/ 23-10 Bijbelkring 
Ds. De Vries, tijd: 14.00 uur.

Ma/ 29-10 Film: Truman
Julián, acteur en levensgenieter, is ter-
minaal ziek en accepteert dat sterven 
deel uitmaakt van het leven. Daarom 
organiseert hij zijn laatste afscheid. 
Zijn jeugdvriend Tomás komt hem uit 
Canada bezoeken. Samen beleven ze 
vier onvergetelijke dagen. Tijd: 14.00 
uur in De Goede Herder.

Za/ 15-12 Adventsbijeenkomst
De jaarlijkse Adventsbijeenkomst in de 
Pelgrimskerk is op zaterdag 15 decem-
ber, aanvang 11.00 uur. In november 
verschijnt een formulier waarmee u 
zich kunt aanmelden.

De Adventscommissie

Winterprogramma

Alle activiteiten zijn in de Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld.  
Iedere woensdag 9.00 uur: Morgengebed in De Goede Herder. 

Opgeven voor activiteiten bij: Wil Kruijswijk, 642 77 03, wilkru@xs4all.nl, 
Irene Hillers: 642 82 43 of Janny Schuijt: 644 10 65, janny.schuijt@upcmail.nl.

Kannen en Kruiken
Ook in de winter bent u iedere 
vrijdag van 16.00 – 17.30 uur 
welkom in de ontmoetingsruimte 
van de Pelgrimskerk, voor een 
praatje en een glaasje.



30

Agenda
30 september  Kliederkerk 
 (Paaskerk – 16.00 uur)
7 oktober  Verhaal in de Kruiskerk 
 (Kruiskerk – 16.00 uur)
21 oktober  Taizédienst 
 (Paaskerk – 10.00 uur)

PJR

Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl / 06 - 37 22 76 76

www.pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

PJR Tienerweekend 
In het weekend van 13-15 juli gingen we met elkaar naar ’t Keldertje in 

Huizen. Een plek midden in het bos, waar we ook een groot grasveld tot 

onze beschikking hadden. In combinatie met het mooie weer zorgde dat 

ervoor dat we het hele weekend lekker buiten konden zijn. 

Het weekendthema was: Trust nobody somebody: vertrouwen in jezelf, in 

de ander, in God. We hebben met elkaar gesproken over wat vertrouwen 

betekent of we met anderen delen wat ons bezighoudt, wat je moet 

doen om betrouwbaar over te komen, hoe je ermee om kan gaan als 

iemand anders of juist jijzelf onbetrouwbaar bent geweest, dat je er 

soms op moet vertrouwen dat dingen goed komen omdat je er zelf geen 

invloed op hebt en of je op God kan vertrouwen. Het verhaal van Jacob 

en Esau gebruikten we als leidraad tijdens de gesprekken. 

We deden veel leuke spellen, zoals een vossenjacht, een lunchopdracht 

waarbij we zelf onze lunch moesten kopen maar met een aantal 

hindernissen, levend Ganzenbord, levend Stratego, vertrouwensspelletjes 

en flessenvoetbal. We hebben lekker gegeten, veel gekletst, film 

gekeken (The Truman Show) en elkaar beter leren kennen. 

Tijdens de afsluitende viering op zondagochtend hebben we muziek 

gedraaid die wij graag eens in de kerk zouden willen draaien en hebben 

we kaarten naar onszelf geschreven met een inspirerende tekst, iets dat 

we onszelf toewensten of hopen voor het aankomende jaar. Die kaarten 

worden bewaard tot volgend jaar en dan opgestuurd, zodat we tegen die 

tijd kunnen lezen wat we ter inspiratie aan onszelf geschreven hadden. 

Het was een gezellig en mooi weekend! Super leuk dat jullie mee waren! 

Groetjes van Anko, Geert-Jaap, Nienke, Rianne en Werner
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Taizéreis
Van 12 t/m 19 augustus zijn we met een groep van 
negentien jongeren en drie begeleiders een week in Taizé 
geweest. In tegenstelling tot vorig jaar hadden we deze 
keer voor een ‘normale’ week gekozen, in plaats van 
een speciale week voor jongvolwassenen. Maar al snel 
groeide bij iedereen het besef dat er in Taizé eigenlijk 
niets ‘normaal’ is. Want hoe herkenbaar het ook mag zijn, 
Taizé is eigenlijk nooit hetzelfde. Hoe dat komt? Door alle 
jongeren die we ook dit jaar weer mochten ontmoeten, 
door telkens andere Bijbelintroducties en doordat je nooit 
weet wat een stukje tekst, een gesprek met een jongere 
of broeder uit Taizé, de stilte, de omgeving of de muziek 
met je doen. In al haar eenvoud kan een weekje Taizé je 
op zoveel verschillende manieren raken, dat je ervaring 
heel herkenbaar, maar toch steeds net weer een beetje 
anders kan zijn. 

We zijn drie keer per dag naar de kerk geweest, hielpen op 
diverse manieren mee door het terrein schoon te houden 
(wc’s schoonmaken, afval opruimen, eetruimtes vegen) of 
door ontbijt uit te delen. We volgden bijbelinleidingen van 
broeders, deden mee aan koorrepetities, wandelden in 
de Stiltetuin, hebben gezellig kletsten bij Oyak, inspiratie 
opgedaan tijdens de workshops. Iedere middag om 17 
uur dronken we thee met elkaar, waar we spraken over 
belangrijke en luchtige zaken in het leven. We kochten 
souvenirs in het winkeltje. Zetten in de meeste gevallen 
onze telefoon uit. Speelden volleybal. We maakten nieuwe 

vrienden uit alle landen die je maar kunt bedenken, 
Genoten gematigd van het eten. En we spraken over de 
Bijbel en het leven in onze smallgroups (kleine groepen) 
waar we deze week mee op mochten trekken. 

Een week waarin ruimte was om te ontdekken welke 
plaats God in ons leven heeft, om tot rust te komen en 
te genieten van de stilte, een week waarin we ons bezig 
mochten houden met hoe we ons leven willen leiden en 
waarin we heel veel mensen mochten ontmoeten. Een 
week in eenvoud leven, maar er rijk van terugkomen: we 
hebben het heel erg goed gehad. 
Ook dit jaar was het weer bijzonder om uitgezwaaid 
en weer onthaald te worden door familieleden en 
belangstellende gemeenteleden. Dank daarvoor!

Taizédienst 
Op zondagochtend 21 oktober organiseren de 
Taizégangers een dienst (10.00 uur, Paaskerk) waarin 
ze iedereen willen laten kennismaken met de manier 
waarop in Taizé gevierd, gezongen en stilte beleefd 
wordt. Nieuwsgierig naar de belevenissen van de 
jongeren, de manier van vieren of naar Taizé zelf? Kom op 
21 oktober vooral naar deze dienst en spreek na afloop 
de jongeren aan!
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Ziel & Zaligheid is een 
zingevingsbroedplaats 
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

Nieuw dit seizoen is het programma op zondagavonden, dan willen 
we aan de slag met studenten die behoefte hebben aan nog meer 
verdieping. Een ontspannen zondagavond, waarbij we met elkaar in 
gesprek gaan over geloof, met elkaar op zoek gaan, levensvragen 
delen en op andere manieren verdieping zoeken. Onze Story of God 
meetups zouden daar bijvoorbeeld een goede plek in kunnen hebben. 
Wij gaan vol goede moed het nieuwe seizoen in!

VAN START MET 
FAITH ROOMS

Dit seizoen gaan we verder met onze donderdag-
avonden, waarbij we gasten uitnodigen met 
een bijzonder verhaal. We starten het seizoen 
donderdagavond 27 september met het eigen 
verhaal van iedere student. We hebben levensgrote 
mensenboeken die we ook inzetten voor het 
ZINspirationfestival dat 23 september heeft 
plaatsgevonden (in de volgende Present kunt u een mooi 
verslag verwachten). Tijdens onze eerste meet & eat op 
27 september om 19.00 uur gaan we met studenten aan 
de gang om een eigen levensboek te vullen.

NIEUW SEIZOEN 
MEET & EAT

André van der Galiën
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Op donderdag 11 oktober van 15.00 tot 20.00 uur organiseert Kerklab 
'Failing Forward’ voor pioniers, predikanten, bestuurders en andere geïn-
teresseerden. Niet de succesverhalen krijgen tijdens dit evenement een 
podium, maar de mislukkingen.
Van onze fouten leren we het meest. We zeggen het zo makkelijk, maar 
hoe komt het dan dat we zo weinig met elkaar delen wat er misgaat? 
Waarom zijn we in kerkelijk Nederland zo huiverig voor het maken van 
fouten? En op welke wijze kun je misstappen veranderen in bouwste-
nen? Op donderdag 11 oktober organiseert Kerklab 'Failing Forward’ voor 
pioniers, predikanten, bestuurders en andere geïnteresseerden. Niet 
de succesverhalen krijgen tijdens dit evenement een podium, maar de 
mislukkingen. Bekende en minder bekende pioniers vertellen over hun 
faalmomenten. Eerlijk en ongecensureerd. De hoofdsprekers zijn gooche-
laar Hans Kazàn en Ronald van der Molen. Daarnaast zullen drie pioniers 
hun verhaal vertellen. EO presentator Bert van Leeuwen treedt op als 
dagvoorzitter. Namens de de Protestantse Kerk zit Peter den Hoedt in het 
voorbereidingsteam. Aanmelden via www.kerklab.nl

There is More is dit jaar het 
kern-evenement voor het 
Evangelisch Werkverband. 
Kom Heilige Geest! Vernieuw 
mijn leven en vernieuw Uw 
kerk. Herken jij dat verlangen? 
Kom dan naar de There is More 
conferentie van 18-20 oktober in 
De Basiliek te Veenendaal.
There is More is een veilige plek 
om te ontdekken dat er meer 
is. Tijdens deze conferentie van 
het Evangelisch Werkverband 
is er goed bijbels-theologisch 
onderwijs én ruimte voor de 
praktijk. Dit jaar zullen o.a. Dr. 
Sam Storms en Robby Dawkins 
spreken. Van de laatstgenoemde 
verschijnt tijdens de conferentie 
het boek ’Doe wat Jezus deed’. 
Meer informatie en aanmelden 
via www.therismore.nl.

There  
is More  
2018

Failing Forward

nieuws
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nieuws

vr 26 okt. 2018 - zo 28 okt. 2018
De Protestantse Theologische Universiteit (PthU) en de Protestantse 
Kerk organiseren samen met de Wereldraad van Kerken en de Eilander 
kerken het inspiratiefestival 2018: Geloven in beweging. Het festival 
vindt plaats op Terschelling van 26 t/m 28 oktober en is het moment 
om geestelijk uit te waaien. Hier komen mensen die op zoek zijn, 
ervaringen willen delen of zich verder willen ontwikkelen. Het is een 
uniek festival op het mooie eiland Terschelling, dat in het teken staat 
van bezinnen, inspireren en ontmoeten. Samen op zoek gaan naar wat 
iedereen inspireert, verbindt en bezighoudt.
Met een gevarieerd programma aan lezingen, workshops, vieringen, 
trainingen, theater en meditatie is er voor elk wat wils. Of je nu op 
zoek bent naar spiritualiteit en inspiratie, naar verdieping en inhoud, 
naar creatieve werkvormen of andere vormen van geloofsbeleving. 
Thema’s die aan bod komen: ‘Samen leven en samen kerk zijn’, ‘Gelijk 
zijn en toch anders geloven’, ‘Keuzes maken en respect hebben voor 
andere keuzes’ en ‘De kunst van het geloven’.
Dit inspiratieweekend is ook een ideale gelegenheid voor mensen die 
actief zijn in de kerk als ambtsdrager en in het pastorale werk of be-
trokken zijn bij diaconale projecten. Voor mensen die graag een ander 
geluid willen laten horen of met anderen mensen nieuwe projecten 
opzetten. Of gewoon anderen willen ontmoeten om van te leren en er-
varingen uit te wisselen. Het Inspiratiefestival is de gelegenheid om als 
kerkenraad, commissie, team of als groep inspiratie op te doen. Om 
samen de eerste stap naar verandering te zetten. Voor groepen is er 
een interessante groepskorting. Voor meer informatie over het festival, 
aanmelden of reserveren, ga naar www.inspiratiefestivalterschelling.nl. 

Inspiratiefestival 2018: 
Geloven in beweging

agenda
 Za/ 29-09  Come together
Tijd: 14.00-18.00 uur.

 Za/ 29-09  Concert Requiem Mozart
Vocaal ensemble Voci Vivaci zingt het prachtige 
Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart in een 
orgelversie. Solisten: sopraan Sonja Gruys, alt 
Marianne Koopman, tenor Milan Faas en bas 
Peter van der Velde. Organist: Maarten Havinga. 
Dirigent: Peter Ouwerkerk. Entreeprijs € 15 
(€ 10 voor jongeren). Tickets kunnen gekocht 
worden via de website van de Kruiskerk of bij 
de kerk vanaf 15.15 uur. Aanvang 16.00 uur.

 Zo/ 30-09  Kliederkerk
Tijd: 16.00 uur. In de Paaskerk 

 Di/ 02-10  Open Huis
Het 'Oranjehotel' centraal. Dit was de bijnaam 
van het Huis van Bewaring in Scheveningen, 
waar tijdens de tweede wereldoorlog o.a. ver-
zetsstrijders werden opgesloten. Henk van der 
Meulen zal in een presentatie vertellen over de 
geschiedenis van het complex, dat momenteel 
wordt verbouwd tot Herinneringscentrum. Tijd: 
10.00 uur

 Di/ 02-10  Bijbelkring ds. De Vries
Met Ds. H.U. de Vries over de drie ‘kleine 
profeten’ uit de achtste eeuw voor Christus 
bestuderen: Hosea, Amos en Micha. Zij profe-
teerden in een tijd die gekenmerkt werd door 
welvaart en expansie – met alle gevaren van 
dien voor de toewijding aan God en voor het 
recht doen aan de naaste – maar ook door de 
agressieve dreiging van grootmacht Assyrië. U 
kunt zonder bezwaar instromen. Tijd: 14.00-
16.00 uur. 

 Vr/ 05-10  Alegría à la carte
Alegría à la carte. Met medewerking van Softly 
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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

Groovin’. Muzikale leiding Nico Hovius. 
Tijd: 20.00 uur. Toegang: € 10.

 Zo/ 07-10  Dagcentrum Westwijk
Dienst met aandacht voor twee joodse fees-
ten: Het Loofhuttenfeest en het Vreugde der 
Wet. Tijd: 10.30 uur.

 Zo/ 07-10  Verhaal in de Kruiskerk: 
 Jona
Een creatieve viering voor kinderen (3 tot 12 
jaar) en hun (groot)ouders. Deze keer over het 
verhaal van Jona. Je kent vast wel het liedje 
‘Jonas in de walvis’, een liedje over Jona, een 
man die door God op weg gestuurd wordt om 
de mensen in de stad Ninevé te vertellen dat 
ze beter moeten gaan leven. Maar Jona heeft 
daar helemaal geen zin in...
We ontdekken samen dit Bijbelverhaal , daarna 
is er een korte viering (half uur) waarin het 
verhaal verteld wordt, kinderen het verhaal 
mogen uitspelen en we samen liedjes zingen. 
Na afloop eten we met elkaar. Tijd: 16.00-
18.15 uur. Komen jullie ook? Meld je voor 4-10 
aan bij Mirjam Buitenwerf, 06 - 20 33 98 08, 
 buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl

 Di/ 16-10  Heilige onrust 
‘Thuiskomen’ in een wereld van 
Einstein en Darwin 
Veel vrijzinnigen, kerkverlaters en seculiere 
zoekers leven in het besef van iets groters en 
sterkers dan zijzelf, maar kunnen dat moeilijk 
onder woorden brengen. Voor hen schreef Frits 
de Lange 'Heilige onrust'. In dit boek gaat hij 
op zoek naar de kern van de joods-christelijke 
traditie en actualiseert deze door zich te iden-
tificeren met hedendaagse pelgrims. Voor hen 
is niet langer het hiernamaals of Santiago de 
Compostella de bestemming, maar de spiritu-
ele en fysieke ervaring van de reis zelf. 

De pelgrim versie 2.0 ervaart volgens De 
Lange het leven in zijn naakte essentie, door te 
erkennen 'dat er iets is dat ervoor zorgt dat we 
de ene voet voor de andere blijven zetten.'
Frits de Lange is een boeiend denker en spre-
ker. Het belooft een rijke avond te worden met 
verrassende inzichten over eenvoud, onrust, 
jezelf tegenkomen en thuiskomen. 
Tijd: 20.00 uur. 

 Wo/ 17-10  Sing-Inn
Tijd: 13.30 tot 15.45 uur, met koffie vooraf en 
een drankje toe.

 Do/ 18-10  Kring Geloven op goede 
 gronden
Bidden tussen verwachting, hoop en verlegen-
heid. Boeiend om met elkaar van gedachten 
te wisselen over het gebed. De onderwerpen 
zijn: De kerk als ‘huis van gebed’. Blijdschap en 
lofprijzing. Verdriet en klacht. Bidden met de 
psalmen. Kunnen we door gebed genezen wor-
den? Wat is ziekenzalving? Over het Bijbelse 
mensbeeld. Bidden met anders gelovigen. 
Op donderdagochtend in de Paaskerk van 
10.00 tot 12.00 uur. Data: 18 oktober, 15 
november, 13 december. In 2019: 10 januari, 7 
februari, 7 maart, 4 april en 2 mei. Begeleiding: 
Miep Habing, tel. 020 - 647 35 74. e-mail 
m.habing@planet.nl

 Zo/ 21-10  Taizédienst 
Nieuwsgierig naar de belevenissen van de 
jongeren, de manier van vieren of naar Taizé 
zelf? Kom op 21 oktober vooral naar deze 
dienst en spreek na afloop de jongeren aan! 
Tijd: 10.00 uur.

 Zo/ 21-10  Koffieconcert
Tijd: 12.00 uur.

 Zo/ 21-10  Muzikale Vesper
Met begrafenismuziek van Händel. Muzikale 
leiding: Bert ’t Hart. Tijd: 17.00 uur.

 Di/ 23-10  Bijbelkring ds. De Vries
Tijd: 14.00 uur.

 Wo/ 24-10  Herberg: 'In de natuur'
Met een lezing over schimmels en paddenstoe-
len door Henk Breij, met beamerbeelden en 
gelegenheid voor uitwisseling. Om 12.45 uur 
vertrekken we naar park 'De Braak' voor een 
herfstwandeling. Hein Koningen, Jan Simons en 
Piet Mulder zijn daar onze excursiebegeleiders. 
Inlichtingen en opgave: Jan Simons,  
jan.simons@gmx.com, 020 - 643 14 05. 
 Tijd: 10.00 uur.

 Do/ 25-10  Filmmiddag
Tijd: 14.00 uur.

 Za/ 27-10  Gemeentefeest en 
 afscheid Ria

 Zo/ 28-10  Bach Solo 
Gemeentelid Christian Hecker, cellist in het 
Concertgebouworkest, speelt Bachs Eerste 
Cellosuite (BWV 1007 in G-groot), Peter 
Ouwerkerk speelt orgelwerken van JSB. Tijd: 
12.00 uur.

 Ma/ 29-10  Film: Truman
Julián, acteur en levensgenieter, is terminaal 
ziek en accepteert dat sterven deel uitmaakt 
van het leven. Daarom organiseert hij zijn 
laatste afscheid. Zijn jeugdvriend Tomás komt 
hem uit Canada bezoeken. Samen beleven ze 
vier onvergetelijke dagen. Tijd: 14.00 uur in De 
Goede Herder.
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#metoo - 1000 (?) v Chr.
De grote koning op de top van zijn macht. 
Hoeft niet meer te vechten, 
maar zijn gretigheid slijt niet.
Dat oude liedje - 
'dit komt mij toe... 
sterker dan mijzelf...
ik voel weer dat ik leef...' etc.

Ziet ze hem lonken of wil ze gewoon even 
alleen zijn met de warme avondkoelte op 
haar naakte lijf? 

Werner Pieterse
Beeld:

Jean Léon Gerome (1824 - 1904)
Batseba, 1889 


