
Leven naar de voltooiing

jaargang 9 | num
m

er 9 | novem
ber 2018

Leven naar de voltooiing



2

25ste AdventPakjesActie
Inke Otting was 25 jaar geleden 
initiatiefnemer en is nog steeds 
bij de actie betrokken. Het is in de 
Bankraskerk begonnen en later 
uitgebreid naar meer kerken. 
‘Een bezoek aan het inloophuis 
en de nachtopvang is soms heel 
confronterend voor tieners’, vertelt 
ze. ‘En soms weet je je geen raad 
met de dankbaarheid, want wat wij 
doen is maar een druppel op een 
gloeiende plaat. Ik heb ook enorme 
bewondering voor de mensen die 
er werken. En ben ook heel blij met 
alle spontane hulp van mensen in de 
wijkgemeenten al die jaren.’

Verzamelen u en jullie mee?  
Op 16 december kunnen in de 
Kruiskerk, Paaskerk en Pauluskerk 
spullen ingeleverd worden. Voor 
de kerstpakketjes zijn kleine 
verzorgingsproducten nodig, zoals kleine 
fl esjes shampoo, doucheschuim of 
scheerschuim, kleine tubes tandpasta, 
tandenborstels, kammen en wegwerp 
scheermesjes. Verder is er grote 
behoefte aan sokken en ondergoed. Let 
op: geen gebruikte kleding en alleen 
kleine verzorgingsproducten! 
Het inloophuis en de nachtopvang zijn 
daarnaast ook heel blij met soep en 
chocolade, viltstiften, kleurpotloden 
en spelletjes. In verband met gebrek 

aan opslagruimte, worden blikken 
eten, houdbaar broodbeleg en grote 
verpakkingen verzorgingsproducten aan 
de voedselbank geschonken. 

Een fi nanciële bijdrage is ook welkom 
en kan overgemaakt worden op NL32 
INGB 0000 526 833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, onder vermelding van 
AdventPakjesActie 2018.
 
Helpende handen zijn zeer welkom! 
Als u mee wilt helpen om de 
kerstpakketjes te maken en de spullen 
te sorteren, dan zien wij u en jullie graag 
om 11.15 uur in de Paaskerk.

Op zondag 16 december organiseren 

de diaconie en de PJR voor de 

25ste keer de AdventPakjesActie. De 

kerstpakketjes die tijdens deze actie 

gemaakt worden, zijn bedoeld voor 

meer dan honderd dak- en thuisloze 

bezoekers van Inloophuis Makom en 

nachtopvang Stichting Stoelenproject. 

actueel
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Leven naar de voltooiing. Voltooiing van wie of 
wat? Dit thema is gekozen met het oog op het 
einde van het kerkelijk jaar. Harmen de Vries 
wijst er in zijn hoofdartikel op dat het thema 
‘voltooiing’ er in het leven en de prediking van 
de kerken doorgaans bekaaid afkomt. Terwijl het 
niet alleen iets is voor de Voleindingszondag, 
maar tot de centrale verkondiging van het 
Nieuwe Testament behoort. Leven naar de 
voltooiing is een treffende omschrijving van 
het reguliere christenleven. Cynthia Kramer 
gaat als arts in op haar ervaringen met al dan 
niet voltooid leven. Zelf spreek ik liever van 
voldragen leven. Kan een mens haar of zijn leven 
voltooien of is het God die een mensenleven 
tot voltooiing brengt? De afbeelding op het 
omslag van dit nummer spreekt me aan. Bij een 
uitvaart heb ik wel eens het beeld gebruikt, dat 
iemands leven of karakter iets van een puzzel 
heeft en dat God – in het licht – het laatste 
puzzelstukje van iemands leven op z’n plaats 
legt en zo de puzzel/iemands leven voltooit. 
Marianne Bogaard schrijft over de achtergronden 
van ziekenzalving en zegen; dit ritueel kan 
plaatsvinden bij het einde van het leven, maar 
is daar zeker niet toe beperkt. Een auteur kan 
zich vertwijfeld afvragen hoe hij een toegezegde 
bijdrage moet voltooien; lees de column van 
Ronald van Steden. Ook werkzaamheden 
kunnen tot een – voorlopige – voltooiing komen. 
Ria Keijzer en Mirjam Buitenwerf verlaten de 
Kruiskerk en blikken terug op de afgelopen 
jaren. Dick Aanen heeft een interview met Ria 
over ‘de herberg’ en Mirjam schrijft over ‘De 
jonge Kruiskerk’. Als redactie hebben we met 
enthousiasme toegeleefd naar de voltooiing van 
dit nummer en wensen we u veel leesplezier. 

Sieb Lanser

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
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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
06 – 51 794 420

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/ 25-11

1e collecte: Diaconie, jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, communicatie in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse en 
ds. S.H. Lanser. Gedachtenisdienst; 
met de cantorij  
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: dr H.Rijken, Utrecht  
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en ds. G.J. 
de Bruin. Gedachtenisdienst; met de 
cantorij  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas 
18.30 uur: ds. A. Baas, dankzegging
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H. van der Beld, Baarn 

De Buitenhof
(za 24.11) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock

Zo/ 02-12

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk

Kruiskerk
! 13.30 uur: mw. M.F. Buitenwerf-van 
der Molen, afscheid; met de cantorij  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle 
a.d. IJssel
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: Oecumenische viering in de 
Goede Herderkerk

De Buitenhof
(za 01.12) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. ‘t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 09-12

1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpver-
lening in A’veen-B’veldert
2e collecte: Kerk, landelijk pastoraat 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: cantatedienst, liturg: 
ds. G.J. de Bruin  

De Buitenhof
(za 08.12) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

Data inleveren en 
verschijnen Present

10 - Vrede
inleveren kopij: 26 november
op de mat: 18 december

01 - Profeten
inleveren kopij: 7 januari
op de mat: 29 januari
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Zo/ 16-12

1e collecte: Diaconie, kerstgaven en 
attenties
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse
14.30 uur: kerstsing-in
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
muzikale dienst  

De Buitenhof
(za 15.12) 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen

Kerst020 – Krachtig kind
The making of

Begin november zijn er fi lmpjes gemaakt met kinderen die krachtig 
optreden in alledaagse situaties. De kinderen zijn geïnterviewd voor 
onder andere de social media campagne: ‘Wanneer was jij sterk?’
Karel Eykman schreef speciaal voor de website een kerstverhaal. 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan kerstactiviteiten van 
kerken & pioniersplekken in Amstelveen en Amsterdam.
Vanaf begin december vindt u dit en meer op www.kerst020.nl.
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Leven naar de voltooiing
Harmen U. de Vries

De thematiek van deze zondag, 
de wederkomst van Christus en 
het ‘herstel van alle dingen’, is een 
week eerder al even aangeroerd en 
klinkt een week later, op de eerste 
adventszondag, nog even na, om 
vervolgens weer een jaar lang uit het 
zicht te verdwijnen. En dat is zo slecht 
nog niet, vinden sommigen. Want 
wees nu eens eerlijk: wie gelooft er nu 
eigenlijk nog in de wederkomst en de 
vernieuwing van hemel en aarde?

Van richtpunt tot 
aanhangsel
De stiefmoederlijke 
bedeling van het 
thema ‘voltooiing’ in 
onze kerken maakt 
een fundamentele 
scheefgroei 
zichtbaar. Is in het 
Nieuwe Testament 
de voltooiing het 
allesbepalende 
perspectief en 

thema van de verkondiging, bij ons 
hebben andere thema’s haar van 
de troon gestoten. Onze huidige 
gerichtheid op bijbelse verhalen als 
zingevingsinstrumenten waarin we 
ons eigen leven kunnen spiegelen laat 
weinig ruimte voor de wereldvreemde 
en schokkende boodschap van Jezus 
en zijn leerlingen dat met de komst 
van het Koninkrijk het eind der tijden 
voor de deur staat. De voltooiing is 
van wezenlijk richtpunt tot vreemd en 
dikwijls nog maar weinig geloofwaardig 
bevonden aanhangsel van de prediking 
geworden.

Voltooiing als definitieve redding
De boodschap van het Nieuwe 
Testament is desalniettemin van het 
thema ‘voltooiing’ doordrenkt. Jezus’ 
primaire verkondiging was niet dat 
wij lief moesten zijn voor elkaar, maar 
dat God op het punt staat reddend 
én richtend zijn finale koningschap te 
vestigen en dat wij, om de boot van 
zijn definitieve heil niet te missen, 
ons moeten bekeren (Matteüs 4:17). 
Ook de boodschap van Paulus is 
op het komende einde gericht: zijn 
evangelie van Gods vrijsprekende 
gerechtigheid (Romeinen 1:16v; 
3:21vv) veronderstelt het naderende 
moment van Gods oordeel en toorn, 
waaraan wij dankzij het kruis van Jezus 
Christus in de weg van het geloof 

kunnen ontkomen (Romeinen 5:9).
De voltooiing die hier geschilderd 
wordt, is de definitieve redding van 
het menselijk leven, in de eerste 
plaats van zonde en schuld, maar 
in het verlengde daarvan ook van 
ziekte, demonische gebondenheid, 
maatschappelijke achterstelling en 
de dood. Alle wonderen die Jezus 
heeft gedaan, leggen daarvan een 
verwijzend getuigenis af. Wie zich 
omkeert en zijn vertrouwen stelt op 
Jezus Christus krijgt deel aan het 
leven van Gods toekomst, dat over 
de volle breedte van het menselijk 
bestaan heling en herstel betekent. 
Ook de schepping, zonder welke de 
mens geen volledig mens is, wordt 
in deze voltooiing betrokken: ‘De 
schepping zelf zal worden bevrijd van 
de slavernij van de vergankelijkheid 
tot de vrijheid die hoort bij de 
opstandingsluister van Gods kinderen’ 
(Romeinen 8:21).

Leven naar de voltooiing als 
regulier christenleven 
Het karakteristieke van de boodschap 
van het Nieuwe Testament is dat de 
voltooiing niet slechts voor de deur 
staat, maar hier en nu al begint aan 
te breken. Gods toekomst sijpelt 
als het ware reeds door in onze nog 
onvoltooide werkelijkheid. Reeds voor 
de grote dag van de wederopstanding 

Leven naar de voltooiing doen we in 

de kerk slechts enkele weken per jaar. 

Althans zo lijkt het. Kernmoment is de 

laatste zondag van het kerkelijk jaar, 

Voleindingszondag of zondag ‘Christus 

Koning’ genoemd. 
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der doden is aangebroken, staat 
Christus als Eerste in ons midden 
op. Reeds voor het laatste oordeel 
daadwerkelijk wordt uitgesproken, 
worden wij om Christus’ wil ontslagen 
van de veroordeling (Romeinen 8:1). 
Reeds voor de fi nale herschepping 
van hemel en aarde haar beslag heeft 
gekregen, wordt de Geest van de 
‘laatste dagen’ over ons uitgestort. Hier 
en nu blijkt reeds te gelden wat eigenlijk 
pas zou moeten gelden bij het einde: 
‘Als iemand in Christus is, is hij een 
nieuwe schepping’ (2 Korintiërs 5:17).
Met het aldus gedeeltelijk naar voren 
schuiven van Gods toekomst is het 
tijdperk van de voltooiing reeds ten dele 
over ons nog gebroken bestaan heen 
komen te liggen. Het christenleven 
krijgt daarmee een bijzondere 
kwalifi catie: het is een leven dat nog 
volop deel heeft aan lijden en dood, 
maar tegelijk per defi nitie een leven 
dat reeds op weg is naar de voltooiing. 

De Geest van Gods toekomst deelt in 
de gemeente zijn gaven uit, opdat wij 
hier en nu reeds in onze onderlinge 
dienstbaarheid de blauwdruk zullen 
vormen van een nieuwe mensheid. 
De Geest van Gods toekomst vormt 
ons innerlijk naar het beeld van onze 
verrezen Heer, opdat we hier en nu 
reeds in ons denken, doen en laten op 
de Nieuwe Mens zullen gaan lijken (2 
Korintiërs 3:18; Efeziërs 4:24), voordat 
op de jongste dag ook ons lichaam 
aan diens verheerlijkt lichaam gelijk 
gemaakt zal worden (Filippenzen 3:21).
Leven op weg naar de voltooiing is, 
zo beschouwd, niets anders dan een 
treffende omschrijving van het reguliere 
christenleven. Dat leven is, hoewel het 
nog wordt gebeukt en geschonden 
door de krachten van ons oude 
bestaan, fundamenteel betrokken op 
Gods toekomst. De kwijtschelding van 
onze zonden, de ervaring van tekens 
van Gods aanwezigheid, de hoop die 

wij koesteren, ons denken, spreken 
en handelen, onze omgang met elkaar 
binnen de gemeente: dat alles wordt 
welbeschouwd bepaald door de 
voltooiing die, onder de regie van onze 
verrezen Heer en in de kracht van zijn 
Geest, reeds onder ons begonnen is en 
waarnaar we ons steeds opnieuw en 
steeds verder uitstrekken.

Leven naar de voltooiing en het 
einde van het kerkelijk jaar
Wie de toekomstgerichte 
grondstructuur van het Nieuwe 
Testament heeft leren kennen, zal 
zich verwonderen over de geringe 
plaats die de voltooiing in het leven 
en de prediking van vele kerken heeft 
gekregen.
Het is goed om rond het einde van 
het kerkelijk jaar bij de voltooiing stil te 
staan. Het is nog beter haar te maken 
tot hernieuwde focus van ons reguliere 
kerkelijke vieren, spreken en handelen.
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Ziekenzalving
Op 9 oktober was er in de Paaskerk een 
avond over bidden voor en zalven van 
zieken. De taakgroep pastoraat en de 
kerkenraad verdiepten zich in het voorjaar 
in dit onderwerp. In het verleden was 
het zowel in de Handwegkerk als in de 
Paaskerk mogelijk om ziekenzalving 
te vragen. Die mogelijkheid willen we 
nu opnieuw scheppen. Maar wat is de 
achtergrond van dit ritueel? En met welke 
verwachting geven we daar vorm aan? 
Hoe horen wij de oproep van Jakobus? 

Met twaalf 
gemeenteleden lazen 
wij de verzen waarin 
hij zijn tijdgenoten 
aanspoort te bidden 
als men het moeilijk 
heeft en een 
loflied te zingen 
als men vrolijk 
is. Het gelovige 
gebed zal de zieke 
redden, is Jakobus’ 
overtuiging.

Heel de mens
Wat opvalt is dat dit gedeelte staat in de 
context van het aanbrekende Koninkrijk. 
In gebed staat de gemeenschap in de 
persoon van de oudsten verwachtend 
om de zieke heen. Daarbij gaat het niet 
alleen om lichamelijke genezing maar 
ook om geestelijk heil. De hele mens, 
mét zijn of haar tekortkomingen, is in 
beeld. In het licht van Gods Rijk zal 
de zieke ‘opstaan’, opgericht worden. 
Jakobus beschrijft een ritueel dat in de 
oude kerk een plaats had. Gaandeweg 
is de betekenis echter veranderd. 
In de loop der tijd komt er steeds 
meer nadruk te liggen op het gebed 
waarmee de zalfolie tot ‘wondermiddel’ 
wordt. Daarnaast wordt ziekenzalving 
gekoppeld aan boetedoening en 
verschuift het naar het einde van het 
leven. Het wordt ‘het laatste oliesel’ 
voor het sterven.

Na de Reformatie
De Reformatie keert zich af van 
deze ontwikkeling. Daar komt geen 
ander ritueel voor in de plaats: in de 
protestantse kerken worden geen 
zieken gezalfd. Tot de vorige eeuw. In 
bewegingen als de Charismatische 
Werkgemeenschap, de Lucasorde en 
het Evangelisch Werkverband wordt 
aan dit deel van de traditie opnieuw 
aandacht geschonken. Want wat doen 
wij eigenlijk met Jezus’ opdracht aan 

zijn leerlingen de zieken te genezen? 
Ook in de Rooms-Katholieke Kerk 
staat de ontwikkeling niet stil. Na 
het Tweede Vaticaans Concilie in 
de jaren zestig krijgt de zalving 
van zieken opnieuw haar plaats in 
de geloofsgemeenschap, als een 
sacrament dat niet alleen bij het 
sterven hoort.

Ook in veel ‘gewone’ kerkelijke 
gemeenten zoals de Paaskerk denken 
we daarover na. De gebedsgroep 
bidt – op verzoek – voor zieke 
gemeenteleden, en in de voorbeden 
kunnen eveneens namen genoemd 
worden. Wij brengen ziekte en pijn 
voor Gods aangezicht. Maar misschien 
kan er meer...

Gods helende hand
Ziekenzalving is een manier om niet 
alleen te bidden voor wie aan den 
lijve ervaart hoe kwetsbaar hij/zij is, 
maar daar ook fysiek uiting aan te 
geven door iemand te zalven. De olie 
waarmee dat gebeurt, symboliseert 
in de Bijbel de gave van de Geest. 
Door te bidden en te zalven geven we 
uiting aan het vertrouwen dat God zijn 
hand zegenend over de zieke uitstrekt. 
Dat is helend, hoe dan ook. Het is 
echter geen garantie voor lichamelijke 
genezing. Het Koninkrijk is nog niet 
volledig aangebroken, wij leven met 

‘Laat iemand die ziek is de oudsten 

van de gemeente bij zich roepen; laten 

ze voor hem bidden en hem met olie 

zalven in de naam van de Heer’, schrijft 

Jakobus in zijn brief (hoofdstuk 5: 14) 

Zegenen en zalven
Marianne Bogaard
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gebrokenheid. Maar ziekenzalving 
kan ook op ander wijze doorwerken. 
‘Soms’, zeggen Kees en Margriet van 
der Kooi in een werkboekje over dit 
onderwerp, ‘worden mensen erdoor 
gesterkt en getroost; soms leren zij 
zich zo toe te vertrouwen aan God dat 

zij kunnen sterven. Soms leren zij hun 
ziekte of kwaal te aanvaarden. Soms 
genezen zij’. 

Vanuit dat perspectief staan we in de 
Paaskerk om elkaar heen. Op verzoek 
kan er voor u, voor jou gebeden 

worden. Om kracht, om heling. Het is 
daarnaast mogelijk om ziekenzalving 
te vragen. Dat kan bij Miep Habing. 
Zij is lid van de Lucasorde en zeer 
vertrouwd met zegenen en zalven. 
Daarnaast kunnen natuurlijk altijd de 
predikanten worden benaderd.
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Welke conclusies trekken mensen als 
ze de balans van hun leven opmaken, 
hoe komen ze tot hun beslissing dat 

‘dit het wel was’? 
In tijden van ziekte 
mag ik dat vaak met 
mensen bespreken. 
Het mooie van 
mijn werk is dat 
ik zo dichtbij mag 
komen. Ieder 
blijkt zijn unieke 
verhaal te hebben. 
Ik wil u er drie 
vertellen. Alledrie 
zo anders, maar zo 
invoelbaar.

Toen ik jaren geleden als stagiaire mijn 
eerste voetstappen in het ziekenhuis 
zette, maakte ik kennis met een zeer 
belezen man van tachtig jaar. Hij was 
oud-directeur van een bedrijf dat nu 
werd geleid door zijn zoon. Hij was 
nog dagelijks betrokken bij de gang 
van zaken op de werkvloer. Daarnaast 
had hij een passie voor kunst. Toen 
ik met hem in een rolstoel langs de 
kunstroute in de ziekenhuisgangen 
liep, drukte hij me op het hart dat een 
patiënt altijd eerst de mens aan zijn 
bed wil zien en daarna pas de dokter. 
Hoe jammer was het dat de kanker in 
zijn darmen na de eerste succesvolle 
chemotherapie terugkwam. Dit keer 
reageerde zijn lichaam niet meer op 
de behandelingen. Er waren nog wel 
meer mogelijkheden, zo informeerde 
de oncoloog hem. Hij zou heel goed in 
studieverband nog een nieuwe therapie 
kunnen proberen. Hij moest er maar 
goed over nadenken. De man peinsde 
er niet over. Hij regisseerde zijn laatste 
dagen daadkrachtig. Aan het eind van 
die week kreeg hij euthanasie. Hij liet 
zijn familie daarna de hele afdeling 
trakteren op krakelingen, als teken van 
oneindigheid. 

Soms is een reden om het leven 
niet meer te willen het verlies van 
zelfredzaamheid, de angst voor 

afhankelijkheid: als ik niet meer 
zelfstandig zou kunnen wonen... Als 
ik hulp nodig heb om naar het toilet te 
gaan... Als ik niet meer mag autorijden...
Maar een groot deel van de patiënten 
die ik zie, hebben juist met deze dingen 
te maken. Hebben deze mensen dan 
het gevoel dat hun leven voltooid is? 
Het antwoord is nee, de meesten niet. 
En als mensen wel zelfstandig, zonder 
hulp kunnen functioneren, is dan 
het leven dáárdoor voor hen altijd de 
moeite waard? 

Ik onderzocht de 87-jarige man bij wie 
ik was gevraagd door de cardioloog; 
zou hij nog een bypassoperatie 
aankunnen? Of zijn de risico´s te groot? 
Mijn conclusie: lichamelijk fi t genoeg. 
Maar ons gesprek ging ook over hoe 
deze man zelf tegen een operatietraject 
aankeek. ‘Van mij hoeft het niet meer 

In de euthanasiediscussie wordt 

gesproken over voltooid leven, 

waarbij men doelt op de situatie 

waarin mensen lijden aan het 

leven dat te lang voortduurt. Meer 

levensdagen voegen voor hen niets 

meer toe, zo ervaren ze. Langer leven 

wordt een kwelling. Zo krijgt het 

woord voltooid een negatieve lading. 

Terwijl ik het eigenlijk een heel mooi 

woord vind: voltooid. Je hebt het 

afgemaakt.

Krakelingen
Cynthia Kramer, gemeentelid van de Paaskerk en werkzaam als internist-
ouderengeneeskunde / klinisch geriater in een Zuid-Hollands ziekenhuis
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zo, mijn vrouw is dertien jaar geleden 
overleden en sindsdien is de kleur uit 
mijn leven. Ik mis haar verschrikkelijk. 
Als het aan mij ligt, word ik niet meer 
wakker morgen. Maar ja, mijn kinderen 
die zeggen: kom op pa, we kunnen nog 
niet zonder je! En tja, dan pep ik mezelf 
maar weer wat op. Niet dat ik somber 
ben hoor. Maar het is gewoon wel 
klaar. Eigenlijk wil ik dus helemaal niet 
geopereerd worden; al die poespas.’ 

De volgende dag kwam ik weer bij 
hem langs. Zijn zoon was bij hem. 
Zeer betrokken en liefdevol. En 
aanmoedigend. Ik probeerde het 
gesprek nog te openen, zodat de 
patiënt tegen zijn zoon kon zeggen wat 
hij nu echt wilde. De man keek me 
verontschuldigend aan en zei: ‘Ze willen 
me nog niet kwijt... en voor hen wil ik 
het toch wel doen.’ 

Hij bleef bij zijn beslissing. De cardioloog 
zette alles in gang; de open hartoperatie 
werd gepland. 

We proberen er bij medische 
beslissingen achter te komen wat 
iemand zelf wil, los van wat anderen 
zeggen of los van wat technisch gezien 
kan. Maar blijkbaar werkt het niet zo. 
In zo’n beslissing spelen juist ook vaak 
relaties met anderen een rol. 
Functionele afhankelijkheid vrezen we, 
emotionele afhankelijkheid erkennen 
we en waarderen we. Sterker nog, 
een van de belangrijkste dingen die 
een mens aan het leven bindt, is het 
contact met een ander. 

Zo herinner ik me de levendige, 
meisjesachtige geest van een patiënte 
van 84, die meer en meer gevangen 
zat in haar kleine versleten lichaam: 

hardhorend en slechte ogen. Omhoog 
kijken lukte niet meer door haar zo 
kromme rug. Ik ging altijd letterlijk (en 
fi guurlijk) voor haar door de knieën om 
oogcontact te kunnen maken. Er was 
nog weinig ruimte voor haar longen 
om een fl inke ademteug te nemen en 
ze was zo verschrikkelijk moe. Maar 
ze wilde zo graag leven en goede 
gesprekken voeren over politiek en de 
maatschappij.
 
Ze raakte steeds meer geïsoleerd 
en ze vertelde me opstandig te zijn 
en gefrustreerd. De pijn in haar hele 
lichaam maakte haar doodmoe, maar dat 
ze van waardevolle contacten verstoten 
was, vond ze het allerergste. Uiteindelijk 
kon ze niet meer naar me toekomen. 
Door de telefoon kon ze me niet meer 
verstaan. Ik kreeg een bibberend 
handgeschreven afscheidsbriefje.
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Een geboren herbergier
Dick Aanen

Zaterdag bleek maar weer eens hoe 
geliefd Ria was bij de gemeenteleden 
en anderen die met de Kruiskerk zijn 
verbonden. Het was druk. Ze kreeg 
een mooi afscheidscadeau. Twee dikke 
boeken met prachtige brieven vertellen 
het verhaal hoe mensen ervan geno-
ten hebben dat er nieuw ouderenwerk 

ontstond. Ook had 
ze zelf voor iedereen 
nog een verrassing 
in petto: een foto-
kaart met een tekst 
van Toon Hermans. 
Verder lagen er bij 
haar afscheid tien 
ordners met pro-
gramma’s en foto’s 
van de projecten. ‘Ik 
heb dit soort werk 
38 jaar gedaan 
en vind afscheid 

nemen altijd ingewikkeld. Een feest 
is altijd leuk, ook nu, maar dank en 
erkenning ontvangen is een kunst! 
Het afscheid komt en dat moet ik ac-
cepteren. Iemand zei: ‘Ria, je hebt het 
gewoon goed gedaan, je wordt gewaar-
deerd. Probeer dat maar eens gewoon 
te ontvangen.’
Onder de inspirerende leiding van Ria 
kwamen veel nieuwe initiatieven van 
de grond: Open Huis, Levensverhaal, 
mooie evenementen rondom de 
feest-, cultuur- en natuurdagen, le-
zingen op locatie en Sing-Inn’s. Ook 
nam ze samen met Stadsdorp Elsrijk 
het initiatief tot het platform ‘Goede 
Buren’, een verband met het zorgcen-
trum Nieuw Vredeveld, het Apostolisch 
Genootschap, de wijkcoach en de 
Kruiskerk. Ze was er jarenlang secreta-
ris van.

Herbergier
Ria was zich heel erg bewust dat de 
Kruiskerk ook echt een 'herberg' moest 
zijn voor mensen uit de buurt. ‘Ik ben 
een geboren herbergier. Als er één rol 
is die bij me past dan is het organise-
ren, zorgen voor plekken van verdie-
ping, maar tegelijkertijd zorgen dat het 
gezellig is en dat het er leuk uitziet. Ik 
kan volgens anderen de lichtvoetigheid 
combineren met ernst en degelijkheid. 
En tussen alle activiteiten door wil ik 
altijd graag weten wat er met mensen 

aan de hand is, wie ze zijn, wat hen 
inspireert.'
Het gevaar bij kerkenwerk is volgens 
Ria dat er in gesloten groepen wordt 
gedacht. ‘Je bent lid van die groep of 
je neemt deel aan die kring. Ik heb be-
wust geprobeerd om bij alle activiteiten 
een open vorm te behouden. Een vast 
stramien: eerst een half uurtje ont-
moeting, vervolgens een programma 
en ten slotte nog een nazit. Wie het 
verenigingsgevoel zoekt, komt elke 
keer. Als je af en toe komt, is dat ook 
goed. Het open huis op dinsdagmorgen 
begon met een stamtafel, waar het 
nieuws van de dag of een voorbedacht 
thema werd besproken. Dat is door 
het groeiend aantal deelnemers steeds 
meer opgeschoven naar thematische 
bijeenkomsten.’ 
Het concept werkte. Ria: ‘Gemiddeld 
komen er zo’n twintig tot vijfendertig 
mensen naar activiteiten als de Sing-
Inn, het maandelijkse open huis, de 
cultuurdagen of een lezing. Met name 
lezingen over religieuze kunst, het 
verleden, de natuur, kerkelijke thema’s 
en het omgaan met ouder worden, 
trokken veel mensen.’ 

Levensverhaal
Ria putte veel inspiratie uit de bijeen-
komsten waar ouderen hun levens-
verhaal mochten vertellen. ‘Het ging 
bijvoorbeeld om vragen als: Hoe is het 

Ria Keijzer-Meeuwse nam zaterdag 

27 oktober na ruim vijf jaar afscheid als 

pastoraal medewerker en opbouwwerker 

van de Amstelveense Kruiskerk. 

‘Er is veel tot stand gekomen. 

Ik kijk daar met voldoening op terug. 

Er is meer verbinding tussen ouderen 

ontstaan en we zijn sterker verbonden 

geraakt met de buurt.’ 

interview
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om oud te worden? Hoe kijk je terug? 
Ben je ook in het reine gekomen met 
wat er niet goed is gegaan? Daar heb ik 
heel erg van genoten. Ik gaf de deelne-
mers soms huiswerk mee en vroeg ze 
bijvoorbeeld om voorwerpen mee te ne-
men, aan de hand waarvan ze hun ver-
haal konden vertellen. Dat werkte heel 
goed. Mensen die van nature zeiden dat 
ze niet zo’n prater waren, kwamen aan 
de hand van foto’s of spullen helemaal 
los. Zonder uitzondering was elke editie 
een feest van herkenning.’
Ria hoort de deelnemers graag vertel-
len over hun oude beroep, hun talent of 
iets waar ze heel veel van afweten. ‘Dan 
komt opeens de bioloog in iemand naar 
voren, of de fotograaf, of de theoloog, of 
de geschiedeniskenner. Zij gingen meer 
en meer hun bijdrage leveren aan de 
programma’s. ‘Ik ben blij dat ik ouderen 

heb ontmoet die levenszin hebben 
getoond. Echt waar, daardoor ben ik zelf 
ook minder bezorgd om oud te worden.’

Gemeenschap
‘Ik vergelijk het kerkelijk opbouwwerk 
weleens met een wiel’, zegt Ria. ‘Met in 
het midden degenen in de kerk die ac-
tiviteiten aanbieden. Wat gebeurt loopt 
dan allemaal vanuit het centrum (de 
as) via de spaken naar de deelnemers. 
Uiteindelijk gaat het bij gemeenteop-
bouw om de verbinding tussen deel-
nemers aan de rand van het wiel. Als 
je daar beweging in krijgt, zie je groei 
en gemeenschapsvorming. Daar zit de 
oogst van opbouwwerk, dat ouderen 
elkaar ontmoeten, banden aangaan, hun 
geloof verdiepen, uit hun eenzaamheid 
komen, partnerschap en een veilig huis 
ervaren. Een opbouwwerker reikt de 

vormen aan en legt de basis waardoor 
dit gebeuren kan. Natuurlijk ben ik daar 
als persoon ook belangrijk in, zeker als 
pastor, maar de oogst is er als mensen 
elkaar leren vinden en waarderen. Zo 
ook zichzelf.’
‘Ook in mijn werk bij de Kruiskerk heb 
ik ervaren wat voor inspiratie er van 
mensen uitgaat. Maar ook zag ik wat 
een kracht er uitgaat van geloven. 
Zoals verwoord door Sytze de Vries 
in een liedregel, en soms aangehaald 
in moeilijke situaties: ‘Al is mijn stem 
gebroken, mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen draagt mij dan 
door de nacht.’

Niet met pensioen
Wat nu? ‘Ik hoorde al zeggen: Ria gaat 
met pensioen. En dat dacht ik zelf 
ook toen er twee jaar geleden werd 
besloten tot verlenging met nog eens 
twee jaar. Gewoon stoppen, en dingen 
gaan ondernemen met Wim. Toen dat 
moment dit jaar naderde, voelde dat 
toch niet lekker. Eén van mijn kinderen 
vroeg: ‘Maar van wie moet je nou ei-
genlijk stoppen?’ Mijn Wim van zeventig 
gaf ook aan dat hij nog volop genoot 
van zijn koor- en muziekwerk: ‘Ria, er 
zit nog heel veel in je en je doet het zo 
van harte en met plezier.’ Dat voelde als 
een bevrijding: ik mag nog voluit verder. 
Die avond heb ik een aantal glazen wijn 
gedronken. Van vreugde. Ik wist: ik ben 
klaar in Amstelveen, maar ik hoef niet 
met pensioen. Sindsdien heb ik het veel 
gezelliger met mezelf.’
Ria had het fi jn in Amstelveen. ‘We zijn 
een prachtig team geweest. Mirjam, 
Sieb en ik. En.... herbergieren is het 
mooiste wat er is!’
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college van diakenen

Uw hulp van 
onschatbare waarde
Ginus Trof

Eens in het jaar vindt er een zondagse 
viering plaats geheel in het teken van 
de diaconie. Op deze manier nemen 
we u als gemeentelid mee in de 
werken van barmhartigheid, die ons 
zijn opgedragen en zijn omschreven in 
Matteüs 25. Op zondag 14 oktober ga-
ven de kerken op eigen wijze aandacht 
aan het diaconale werk: door een 
diaconale preek, door zichtbaarheid en 
ondersteuning van de diakenen tijdens 
de viering of door buitenlandse stu-
denten die hun diaconale visie gaven. 
Een breed spectrum aan diaconale 
activiteiten en onderwerpen. 

Wij werden opgeschrikt door de 
tsunami op Sulawesi. 
Het zal je maar 
gebeuren, door een 
natuurramp van huis 
en raad ontdaan. 
Of erger nog, je 
dierbaren verlie-
zen. Waar moet je 
beginnen om je 
leven weer op te 
pakken. We hebben 
gesproken over 
een extra collecte 
voor Sulawesi. Na 

wikken en wegen hebben wij toch 
besloten om geen extra collecte te 
houden, omdat de ingeplande doelen 
op het collecterooster rekenen op 
onze steun. Een derde collectezak 
rond laten gaan is ook overwogen, 
maar afgewezen. Die derde collecte 
zou door de impact van de ellende van 
de mensen op Sulawesi de andere col-
lectes op die dag teniet doen. In plaats 
daarvan heeft de diaconie besloten 
een bedrag van € 5.000 over te maken 
op giro555. Kerk in Actie is één van 
de initiatiefnemers van giro555. Voor 
deze actie was zij zelfs de organisator. 
Vandaar deze keuze.

Weet u nog, de ‘We are here’-
groep? Na de uitzetting uit het pand 
aan de Amstelveense Groen van 
Prinstererlaan zijn zij verspreid over 
Amsterdam in diverse kraakpanden 
gaan wonen. Samen met Caritas (de 
rooms-katholieke diaconie) voorzien 
wij hen van de eerste levensbehoef-
ten. Elke week worden er boodschap-
pen gedaan. Wilt u meehelpen door 
af en toe de boodschappen te doen 
met onze rooms-katholieke broeders 
en zusters? Uw wijkdiaconie geeft u 
graag meer informatie.

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: NL74 RABO 0373 736 037 of NL32 
INGB 0000 526 833 t.n.v. Diaconie PGA-B

Omzien naar elkaar en onze 
buurtgenoten kan alleen 
samen met u! U helpt mee 
door signalen van nood aan de 
diakenen door te geven. U helpt 
ook mee door het diaconale 
werk financieel te steunen. 
Velen hebben gevolg gegeven 
aan onze oproep, velen ook nog 
niet. Wilt u aan ons denken?

Per 1 november is het 
rekeningnummer gewijzigd. 
U kunt de toegestuurde 
acceptgiro niet meer gebruiken 
maar wel een bedrag 
overmaken met een eigen 
overschrijving op het nieuwe 
rekeningnummer NL74 RABO 
0373 736 037 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert o.v.v. 
Najaarsactie en het 16-cijferige 
kenmerk op de acceptgiro.

Najaarsactie 2018
Geef liefde en 
zorg aan je 
buurtgenoten
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column

Voltooiing? 
Dat betekent dingen blijven doen!

‘Onze associatie was met voltooid 
leven’, lichtte de redactie, mijn eerste 
hulplijn, vriendelijk toe. ‘Maar je kunt 
ook over het einde der tijden schrijven 
als je dat graag wilt’. Tsja, wat een 
advies! Wat moet ik me überhaupt bij 
het laatste voorstellen? En wat vind 
ik eigenlijk van het eerste? Voltooid 
leven, er een einde aan willen maken. 
Maar of het leven echt voltooid is, blijft 
altijd een persoonlijke afweging. Dus 
wie ben ik om hier iets zinnigs over te 
zeggen? Dat werd tobben ’s nachts.

Dan maar de tweede hulplijn 
gebeld: Oty, koosnaam voor mijn 

schoon-overgrootmoeder van bijna 97. 
Zij weet vast het antwoord op mijn 
vraag wat ‘leven naar de voltooiing’ 
betekent. Ik vertelde Oty aan de 
telefoon dat ik haar heel oud en wijs 
vind – en dat zij daarom misschien 
verheldering zou kunnen brengen. ‘Ik 
ben inderdaad heel oud’, beaamde 
ze lachend, ‘maar heel wijs, nou, dat 
weet ik niet zo goed hoor’. Toch gaf ze 
spontaan een verrassend antwoord. 
Ondanks haar hoge leeftijd begon Oty 
helemaal niet over de dood, maar over 
wat ze allemaal graag zou willen doen. 
‘Voltooiing’ associeerde ze met iets wat 
een einde nadert, maar dat ging volgens 

haar altijd gepaard met de drang om 
dingen te blijven ondernemen. Bij 
iemand op bezoek gaan. Genieten van 
kleine zaken. ‘Of parachute springen’, 
kwetterde Oty guitig door. 

Toen, ernstig: ‘maar voltooiing gaat 
voor mij ook over dankbaarheid voor 
de dingen die ik ooit heb gedaan: 
fi etsen, schaatsen’. Ze kan het 
weten. Twee nieuwe knieën later 
heeft Oty de laatste tijd last van 
de spieren en gewrichten in haar 
armen. De arts heeft pas nog een 
behoorlijk pijnlijke injectie gezet. Want 
natuurlijk: uiteindelijk gaat voltooiing 
over aftakelen en sterven. ‘Bij God 
geroepen worden’, verwoordde 
Oty het poëtisch, ‘al klinkt dat 
tegenwoordig erg traditioneel’. 
Ik wens dat iedereen zo mooi oud 
mag worden.

Voor het schrijven van deze column heb ik maar eens een paar 

hulplijnen ingeschakeld. ‘Leven naar de voltooiing’ – ga er maar aan 

staan. Dit thema komt jaarlijks terug in de aanloop naar de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar wanneer de overledenen worden herdacht. 

Ronald van Steden
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Ik kreeg als predikant onder andere 
een missionaire opdracht mee. In 
het najaar van 2011 opperde ik om 
een kinderkerstfeest voor de buurt 
te organiseren. De reacties waren 
niet meteen enthousiast. Zou dat wel 
werken, zo’n soort aparte viering voor 
gezinnen uit de omgeving? Zou er 

geen concurrentie 
ontstaan met onze 
kerstnachtdienst? 
We besloten het 
toch maar eens 
te proberen. Er 
kwamen zo’n 
veertig kinderen, 
en wij waren er blij 
mee! Niemand had 
kunnen denken 
dat we een paar 
jaar later in totaal 
zevenhonderd 

bezoekers in de kerk mochten 
verwelkomen bij twee 
kinderkerstfeestvieringen. Kennelijk 
was er een belangrijkere rol voor de 

kerk weggelegd dan we tot dan toe 
hadden gedacht.
Vanuit die belangstelling dachten we 
verder. Hoe zouden niet-kerkelijke 
mensen in de wijk de kerk zien, wat 
vinden ze belangrijk in hun leven? 
Met een aantal van hen gingen we in 
gesprek, en zo leerden we hen kennen. 
Ze bleken vaak best nieuwsgierig te zijn 
naar de kerk, en te waarderen wat we 
allemaal doen. Die contacten vormen 
nog altijd de basis van het missionaire 
werk onder (jonge) gezinnen.

Op een mooie zondag in mei 2011 werd ik bevestigd als predikant van de 

Kruiskerk. In mijn intredepreek pleitte ik voor meer zichtbaarheid van de 

kerk in de openbare ruimte: er zou een spandoek aan de gevel van de kerk 

moeten komen met daarop de tekst: ‘kom zondag om 10.00 uur hier naar 

binnen; er gebeurt iets geweldigs, daar wilt u bij zijn!’ Dat voorstel was 

misschien wat overdreven, maar hoe dat afliep leest u straks. 

De jonge Kruiskerk: 
terugblik en toekomst
Mirjam Buitenwerf
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Eén van de belangrijkste lessen (die 
misschien klinkt als een open deur, 
maar toch...) is: denk niet voor de 
ander. Veronderstel niet dat je als 
kerk geen enkele rol meer speelt voor 
mensen. Denk niet dat jij wel wéét 
waarom ze niet komen – dat gaat vaak 
meer over jezelf dan over hen. Maak 
kennis, ga in gesprek, en vertel gerust 
wat jou als kerklid beweegt, en wat 
je als kerk te bieden hebt. De ander 
geeft zelf wel aan wat hij of zij ervan 
vindt en denkt. En ik garandeer je: het 
worden interessante en verrassende 
gesprekken!

Naar aanleiding van de gesprekken 
met ouders ontwierpen we onze 
plannen voor deze doelgroep. In de 
loop van de tijd ontstond er een mooi 
jaarprogramma voor kinderen en 
hun ouders, met daarin bijvoorbeeld 
creatieve vieringen over Bijbelverhalen, 
verschillende diaconaal getinte 
activiteiten, een kerstkinderkoor 
en natuurlijk Palmpasen en ons 
inmiddels vermaarde kinderkerstfeest. 
Daarnaast ontstond een nieuw 
samenwerkingsprogramma met de 
Roelof Venemaschool. In elk leerjaar is 
er nu een moment waarop leerlingen 
naar de Kruiskerk komen, of waarop 
iemand van de Kruiskerk iets op school 
komt vertellen over kerk, geloof of de 
christelijke feesten. 

Met de commissie De jonge Kruiskerk, 
die later een stuurgroep werd, dachten 
we na over de toekomst en zetten 
we beleidslijnen uit. In het afgelopen 
kalenderjaar dachten we verder over 
De jonge Kruiskerk als pioniersplek. 

De wens van de stuurgroep is dat 
het werk dat in de afgelopen tijd is 
opgebouwd een plek krijgt in een 
landelijk pioniersnetwerk, zodat we ons 
ondersteund weten en geïnspireerd 
kunnen worden door wat er in het land 
op dit vlak allemaal gebeurt. Inmiddels 
is er groen licht om die pioniersplek te 
starten.

Binnenkort neem ik afscheid als 
predikant van de Kruiskerk. Ik hoop 
van harte dat het werk dat we in 
de afgelopen jaren samen hebben 
opgebouwd verder kan worden 
uitgewerkt, en dat ook mensen onder 
de vijftig hun plek blijven vinden in de 

(jonge) Kruiskerk. En vergeet vooral niet 
om met elkaar en de buurt in gesprek 
te gaan en te blijven. Ik heb mijn werk 
voor De jonge Kruiskerk met ontzettend 
veel plezier gedaan, en wens alle 
mensen die hierbij betrokken zijn, of 
bij het missionair opbouwwerk van de 
Paaskerk en de Pelgrimskerk, heel veel 
enthousiasme, moed en Gods zegen 
voor de toekomst!

En dat spandoek? Het is er gekomen. 
Op 19 april 2015 maakten we met 
ruim dertig kinderen een metershoge 
afbeelding van de ark van Noach. Het 
hing twee dagen zachtjes maar trots te 
wapperen aan de toren van de Kruiskerk.
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PJR

Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

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

www.pjramstelveen.nl

Nienke van 
der Heiden

Agenda
24 november  Adventskransen maken

(Kruiskerk – 16.00 uur) 

21, 28 nov en 12 dec  Oefenen kinderkerstkoor

(Kruiskerk – 16.30 uur)

13 december  Uitvoering kinderkerstkoor 

 (15.30 uur)

16 december  Gezamenlijke tienerdienst 

Paaskerk – 10.00 uur) en 

AdventPakjesActie 

24 december  Kinderkerstfeest Kruiskerk

(16.30 en 19.00 uur)

24 december  Kinderkerstfeest Paaskerk 

(19.00 uur)

25 december  Tweede kerstdienst voor 

kinderen, jongeren en hun 

ouders (11.00 uur – Paaskerk)

KINDERKOOR
(woensdagmiddag 16.30 - 17.15 uur)
Het kinderkerstkoor oefent drie woensdagmiddagen 
(21 en 28 november en 12 december van 16.30 tot 
17.15 uur) voor de uitvoering op de Adventmiddag (13 
december) in de Kruiskerk. Het koor staat onder leiding 
van Henk Trommel, (kinderkoor)dirigent en pianist. Ben 
je tussen de 6 en 12 jaar en houd je van zingen? Zing 
dan met ons mee! Opgeven voor het kinderkerstkoor 
kan tot 20 november bij dominee Mirjam Buitenwerf 
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl

ADVENTPAKJESACTIE
Gezamenlijke tienerdienst
Op zondag 16 december vindt een gezamenlijke tienerdienst 
(Kruiskerk en Paaskerk) plaats. Zijn jullie erbij? Na afl oop van 
de tienerdienst wordt de AdventPakjesActie georganiseerd. 
De kerstpakketjes die tijdens deze Actie gemaakt worden zijn 
ieder jaar weer een lichtpuntje voor meer dan honderd dak- en 
thuislozen. Help jij ook dit jaar weer mee? 

Kan je niet bij de Actie zijn, maar wil je wel naar de 
tienerdienst komen: meer dan welkom! Kan je niet bij de 
tienerdienst zijn, maar wil je wel meehelpen met de Actie? 
Dan zien we je graag om 11.15 uur in de Paaskerk! 

Zie ook 
pagina 2
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Kliederkerk - 4 november
God zei tegen Noach: ‘De wereld is slecht en de mensen doen veel kwaad. 
Ik heb er genoeg van. Jij bent een goed mens. Ik wil dat je een ark (boot) 
bouwt die groot en sterk genoeg is voor jouw familie en voor een mannetje en 
vrouwtje van alle diersoorten die er zijn’. Noach deed wat er van hem gevraagd 
werd en toen God de deur achter hen dicht deed, begon het te regenen. 
Tijdens Kliederkerk op 4 november hebben we samen het verhaal van Noach 
beleefd. We hebben allerlei dieren in elkaar geknutseld, een grote ark (met 
ophaalbrug) gemaakt, proefjes gedaan waarbij regenwolken en regenbogen 
ontstonden, met onze handafdrukken een hele grote regenboog gemaakt en 
een feestmaal voorbereid. Tijdens de viering mochten alle kinderen en dieren 
mee de ark in. De ophaalbrug ging dicht en we hoorden alleen maar regen en 
onweer geluiden. Gelukkig konden we, na een hele tijd regenen, een duif naar 
buiten laten. Die bracht gelukkig een takje mee terug, een teken dat het weer 
droog was. Onze zelfgemaakte regenboog verscheen en daarna hebben we 
met elkaar geproost met ‘wijn’ en fruitstokjes, omdat we mogen vieren dat 
God ons niet in de steek laat en bij iedere regenboog denkt aan de afspraak 
die hij met de mensen heeft gemaakt. Na afl oop van de viering hebben we 
heerlijk gegeten (bootjes met gehakt, soep, groenten in allerlei kleuren en 
lekkere regenboogijsjes). Het was een geslaagde en hele gezellige middag!

JEUGDRUIMTE ’T OPEN HOF
Het is alweer een paar maanden geleden dat het 

Kerkelijk Bureau en dus de werkplek van jeugdwerker 

Nienke verhuisd is naar de Burgemeester Haspelslaan. 

De meeste dozen zijn uitgepakt en de kantoren 

ingericht. Net als in de Pastorie op de Handweg hebben 

we ook in ’t Open Hof een mooie ruimte waar tieners 

en de Twintigers Amstelveen uit onze gemeente samen 

kunnen komen. De komende tijd hopen wij deze ruimte 

samen met jullie verder in te richten! 

Zie ook 
pagina 2
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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

Jakob Stolk en André van der Galiër

Bij Ziel & Zaligheid zijn we gewend vooral dingen te 
organiseren, dit fl ink te promoten en dan af te wachten tot 
men bij ons komt. Vanuit onze mooie, inspirerende plek 
bovenin de kas. Vanaf deze maand starten we daarnaast 
ook met een ontmoetproject, waarbij we iedere bij de 
kerk ingeschreven student persoonlijk benaderen met een 
uitnodiging en waarbij we langs de deuren gaan om hen te 
trakteren op een drankje in de kroeg. We willen gewoon 
eens nader kennis maken. Wie ben je, wat heb je met 
geloof, welke vragen leven er en is er een manier waarop 
wij van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn voor jou? 

Een sprong in het diepe, niet makkelijk en voor ons heel 
spannend. Het dwingt ons weer terug te gaan naar wie we 
zijn, waarom we doen wat we doen, waarom we hier op 
de campus aanwezig zijn, waar staan we zelf voor, waar 
geloven wij in? Al deze vragen zullen ons gesteld worden 
en zo dwingt 'buiten' ons, naar ons diepste binnen te kijken 
en houdt het ons een spiegel voor, waardoor we weer zien 
waar het in de kern om gaat. We zijn benieuwd wat het 
ons zal brengen, de sprong is in elk geval gewaagd en we 
kunnen niet meer terug. We dagen ook u uit, verlaat ook 
eens uw veilige comfortzone en kom eens uit de kas!...

KOM UIT DE KAS!

André van der Galiën
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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. 

Hoe precies weten we nog niet, maar 
het zal breed worden verspreid als 
kerstgroet. Onder het vele dat ons 
met kerst bezighoudt wil het gewone 
eenvoudige verhaal van Lucas nog wel 
eens verdwijnen. Terwijl het juist die 
eenvoud is die wij zo verlangen, deze 
dagen. 

Ik las dat ook in een boekje met 
overdenkingen dat ik kocht tijdens de 
herfstvakantie. Margot Käßmann, de 
Duitse theoloog en ex-bisschop schrijft 
daar (wat vrij vertaald) Het gaat mij 
erom Advent en Kerst te bevrijden 
uit kitsch en glamour. Het Bijbelse 
verhaal is helemaal geen kitscherige 
Hollywoodromance met het motto: ‘alles 
wunderbar weihnachtlich'. Nee, er zijn 
twee mensen die om hun geluk vechten 
en om hun kind in uiterst moeilijke 
omstandigheden. Anderen ontmoeten 
hen die niet bepaald tot de elite van die 
dagen behoren. Ze ervaren het wonder. 
Hun leven wordt veranderd.

Zoeken naar de eenvoud. Zonder te gaan 
moraliseren - ik hou ook van kerst en 
alles wat erbij hoort aan minder 'vrome' 
gewoontes. Zoeken naar wat wij soms 
zo kwijtraken in al het vele om ons 
heen. Als het om kerst en commercie 
gaat denk je dat je al heel wat gewend 
bent. Toch keek ik wel even vreemd op 
toen ik een jongetje in korte broek (het 
was een schitterende nazomerdag) voor 
de Bijenkorf-kerstetalage zag staan. Er 
werden al ballen gekocht.

De eenvoud van het verhaal komt 
misschien op kinderen nog wel beter 
over dan op ons 'oude' mensen. 
Het verrast en inspireert me te 
merken hoe kinderen op een veel 
natuurlijkere manier toegang lijken 
te hebben tot deze verhalen. De 
scholen staan hiervoor open. Naast 
de vele kerstvieringen in de Paaskerk, 
komen drie klassen van het Hermann 
Wesselinkcollege, de hele basisschool 
het Palet-Zuid, en verschillende groepen 
van de Willem Alexanderschool kerst 
vieren in de Paaskerk. En natuurlijk is er 
ook het eigen kinderkerstfeest. Kortom, 
kinderen zijn er volop in de Paaskerk, 
alleen niet altijd op zondag tussen 10 
en 11.

In samenwerking met boekhandel Venstra en de VU uitgeverij 

schrijf ik dezer dagen een kerstgeschenk. De titel van het boekje 

zal eenvoudig zijn: Kerst. Graag breng ik het oude verhaal onder de 

aandacht van wie maar wil. 

kerk in de stad
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
Voor Ria Keijzer was dit de laatste 
vergadering bij ons. Zij bedankte voor 
het vertrouwen dat ze kreeg. Ze is blij 
dat ze voor ouderen iets kon betekenen. 

Ze hoopt dat vrijwilligers met het werk 
verder gaan. Sieb bedankt haar voor de 
mooie terugblik en de wijze raad voor 
de toekomst.
De beslissing van de algemene 
kerkenraad om een vergoeding voor 
het gebruik van de kerk bij huwelijk 
en overlijden te vragen, heeft veel 
commentaar opgeroepen. De 
wijkkerkenraad is niet gelukkig met 
het besluit. Besloten wordt om een 
brief aan de AK te sturen met onze 
bezwaren en aan te dringen op een 
heroverweging van het besluit.
We zijn begonnen met het samenstellen 
van een commissie die het beroepings-
proces moet voorbereiden voor de 
opvolging van Mirjam. Dit in afwachting 
van een hopelijk positieve reactie van de 
classicale commissie, die daar over gaat.
Nu de AK de aanstelling van een 
ouderenwerker heeft goedgekeurd, is 
een kleine commissie uit de drie wijken 
bezig met de voorbereiding van de 
sollicitatieprocedure.
27 oktober namen we afscheid van Ria 
tijdens een informele, gezellige extra 
Herberg-bijeenkomst met toespraken, 
zang (met dank aan Wim Keijzer en 
Peter van Dongen), een lezing van 
Anique de Kruijf (dank). En er is een 
herinneringsboek en een enveloppe 
met inhoud overhandigd.

Zelfs zijne heiligheid paus Franciscus 
kwam uit Rome over om Ria toe te 
spreken. Prachtig.
De voorbereidingscommissie heeft 
veel werk in deze middag gestoken, 
dank daarvoor. 4 november is de 
afscheidsdienst geweest.
De afscheidsdienst van Mirjam zal 
zijn op zondag 2 december om 13:30 
uur. Er is dan geen ochtenddienst. 
In de Kruispuntjes leest u nadere 
bijzonderheden.
We keken terug op een geslaagde 
startzondag. Voor het laatst met onze 
drie voorgangers samen. Zij beeldden in 
de dienst uit wat het betekent 'geraakt 
door Jezus' te zijn. De gespreksgroepen 
na de dienst trokken veel belangstelling.

Rudie van Balderen

De jonge Kruiskerk 
Adventskransen maken, zaterdag 
24 november, 16.00-17.00 uur
Voor kinderen (3-12 jaar) en (groot)
ouders.
Advent is een periode van zo’n vier 
weken waarin we toeleven naar 
Kerstmis. Elke zondag steken we een 
extra kaarsje aan. Op zaterdagmiddag 
24 november kun je in de Kruiskerk een 
adventskrans voor thuis op tafel (met 
vier kaarsjes) komen maken. Op zondag 
2 december wordt in de kerkdienst om 

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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13.30 uur de eerste kaars aangestoken. 
Van harte welkom om advent met ons 
mee te komen vieren!

Kerstkinderkoor
In de adventstijd kunnen kinderen van 
6 tot 12 jaar die graag zingen meedoen 
aan het kerstkinderkoor. Onder leiding 
van Henk Trommel, (kinderkoor)dirigent 
en pianist, studeren ze kerstliedjes in, 
die ze op 13 december in de Kruiskerk 
op de Adventmiddag voor ouderen 
laten horen. Belangstellenden zijn 
daar natuurlijk van harte welkom. Het 
kinderkoor zingt ook tijdens de dienst 
op kerstochtend. Doe je mee?
Oefenen: woensdag 21 en 28 november 
en 12 december van 16.30-17.15 uur.
Optreden: donderdag 13 december 
rond 15.30 uur in de Kruiskerk tijdens 
de adventmiddag voor ouderen en, bij 
voldoende aanwezigheid, ook in de 
kerkdienst op dinsdag 25 december om 
10.00 uur.

Mirjam Buitenwerf

Aftellen (2)
Vorige maand was ik al begonnen 
met aftellen, eerst van trio naar duo. 
Inmiddels is het afscheid van Ria 
geweest, met een feestelijke – als ik 
dat woord mag gebruiken in een wat 
ambivalente context – herbergmiddag 
en een afscheidsdienst op zondag. 
Nu gaan we van duo naar mono. Het 
afscheid van Mirjam staat voor de 
deur. Het wordt vaak gezegd dat je 
in je eerste gemeente niet te lang 
moet blijven en dan is een periode 
van zevenenhalf jaar toch al mooi. Voor 
Mirjam ben ik blij met deze nieuwe en 
boeiende mogelijkheid. Onwillekeurig 

moest ik aan Jan Wolkers denken met 
‘Terug naar Oegstgeest’. Het is vlakbij, 
maar voor Mirjam en Rieuwerd wordt 
het ‘Terug naar Leiden’, zelfs naar de 
Oecumenische Geloofsgemeenschap 
De Regenboog waarvan ze eerder 
deel uitmaakten. Samen met de 
rooms-katholieke zusters en broeders: 
ook al een klein stapje ‘Terug naar 
de moederkerk’? Wie weet waar de 
secularisatie ons allen nog brengt. 
Voor mijzelf ben ik minder blij om mijn 
naaste collega te zien vertrekken. Al 
enkele maanden na het emeritaat van 
Jaap Doolaard kwam Mirjam, in mei 
2011. Was aanvankelijk nog de pastorale 
zorg voor de voormalige Bankraswijk 
deel van Mirjams takenpakket, al snel 
verschoof dat meer in de richting van 
(missionaire) aandacht voor jongeren 
en jonge gezinnen met kinderen. Het 
werd een speerpunt van de Kruiskerk, 
uitlopend op De jonge Kruiskerk. De 
komst van Ria maakte het voor mij 
mogelijk om het pastoraat van de 
Bankraswijk erbij te nemen. 
Zo ontstond een natuurlijke 
taakverdeling, aansluitend bij onze 
talenten en specialisaties. Het was 
goed werken in ons duo en trio. 
Mirjam, heel erg bedankt voor je 
inzet voor onze gemeente en voor de 
fi jne samenwerking. Ik wens je Gods 
zegen toe op je verdere levensweg, 
persoonlijk en in je werk, samen met 
Rieuwerd, Johannes, Marien en Laura. 
Ook al voel ik mij soms ‘verlaten’ of als 
een dinosaurus uit een ver verleden, 
ik heb er alle vertrouwen in dat wij als 
gemeente samen ook deze vacaturetijd 
goed doorkomen. 

Sieb Lanser

Afscheid ds. Mirjam Buitenwerf
Op zondag 2 december neemt ds. 
Mirjam Buitenwerf afscheid van de 
Kruiskerkgemeente. Zij nam een 
beroep aan naar Oecumenische 
Geloofsgemeenschap De Regenboog 
in Leiden, waar zij op 16 december 
wordt bevestigd. Zeven jaar is zij met 
haar gezin in ons midden geweest 
als gemeentepredikant. Hierbij had zij 
een speciale opdracht voor het werk 
onder jongeren en gezinnen met jonge 
kinderen. Werk dat zij met veel creativiteit 
en in goede samenwerking met veel 
vrijwilligers heeft uitgebouwd tot De jonge 
Kruiskerk. Het afscheid op 2 december 
begint met de zondagse dienst, waarin 

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de 
 Kruiskerk, tenzij anders vermeld.
Meer informatie in het boekje 
 Activiteitenprogramma Kruiskerk 2018-2019

November
wo 21 16.30 – 17.15 Kerstkinderkoor
za 24 16.00 Adventskrans maken
zo 25 17.00 Muzikale Vesper
di  27 20.00 Gesprekskring over 

het christelijk geloof
wo 28 16.30 – 17.15 Kerstkinderkoor

December
za 01 20.00 Concert met drie 

adventcantates
di 04 10.00 Open Huis
wo 12 14.30 Bijbelkring 'Matteüs'
wo 12 16.30 – 17.15 Kerstkinderkoor
do 13 14.00 Adventmiddag
zo 16 12.00 Koffi econcert
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Mirjam voorgaat. Voor deze gelegenheid 
begint de dienst om 13.30 uur. Na de 
dienst is er koffi e en thee, we blikken met 
Mirjam terug op haar werk, zwaaien haar 
uit en ook haar gezin – haar man Rieuwerd 
en de kinderen Johannes, Marien en 
Laura, die volop hebben meegedaan aan 
het gemeenteleven in de Kruiskerk. De 
middag eindigt met een hapje en een 
drankje, begeleidt door vrolijke klanken 
van een strijkkwartet. Wees hartelijk 
welkom bij deze afscheidsmiddag! Voor 
verdere informatie kunt u terecht bij Paula 
Rose (paularose@kpnmail.nl).

Van de diaconie
Afgelopen maand zijn we op 
verschillende manieren diaconaal 
bezig geweest. De wijkkerkenraad 
heeft besloten de opbrengst van de 
rommelmarkt dit jaar geheel ten goede 
te laten komen van goede doelen. Er is 
gekozen voor Stichting Anna Poot - voor 
het (doen) opleiden van verpleeg- en 
verloskundigen in ontwikkelingslanden-, 
Stichting Ouderenzorg Moldavië en 
Stichting Voedselbank Amstelveen. Onze 
bijdrage aan de laatste gaat ‘in natura’: 
elke maand ontvangen ongeveer honderd 
gezinnen die cliënt zijn bij de Voedselbank 
een doosje eieren. De eerste twee 
zondagen van november hebben we 
levensmiddelen ingezameld. Via Dorcas 
gaan deze in voedselpakketten naar de 
allerarmsten in Oost-Europa. Hartelijk 
dank voor uw bijdragen. Tenslotte: de 
eerste SAT-maaltijd van dit seizoen 
is geweest. Altijd een smakelijke en 
gezellige bijeenkomst! En nu bereiden 
we ons weer voor op de activiteiten 
tijdens de advent- en kerstdagen.

Lamkje Sminia

Lied bij het afscheid van Ria Keijzer 
als kerkelijk werker op 27 oktober.

Melodie: lied 487 ‘Eer zij God in 
onze dagen’ – tekst: Sieb Lanser

Lof, Ria, in deze dagen,
dank, Ria, bij het afscheid.
Veel heb je hier bijgedragen
aan menig activiteit. 
GloRIA onze herbergierster. 2x

Open huis op dinsdagmorgen
met een gastvrije ontvangst,
mensen delen vreugd’ en zorgen,
zijn hier samen zonder angst. 
GloRIA onze herbergierster. 2x

Goede buren en een lezing,
wandelen in de natuur;
samen zingen op de Sing-Inn,
soms wat vals maar ook heel puur. 
GloRIA onze herbergierster. 2x

Levensverhaal deed het ook goed,
evenals het Document;
religieuze kunst, ook dat moet,
en een middag in Advent.
GloRIA onze herbergierster. 2x

Veel meer zou nog zijn te noemen,
wij moeten je laten gaan;
nog te bruisend voor pensioenen
ga jij voor een nieuwe baan. 
GloRIA onze herbergierster. 2x

Ga vanhier dan met Gods zegen,
ook voor Wim en kinderen;
ga vrolijk op ’s Heren wegen
en laat niets je hinderen. 
GloRIA onze herbergierster. 2x

Adventmiddag: 
donderdag 13 december
Alle ouderen en belangstellenden uit 
kerk en buurt zijn van harte welkom bij 
een sfeervol themaprogramma met 
teksten, gedichten, samenzang en 
optreden van een kinderkoor, beelden, 
een korte meditatie en muziek.

Ook ontmoeting met elkaar is een 
belangrijk aspect.
• Vanaf 14.00 uur is er inloop met een 

kopje thee/koffi e met een traktatie
• Om 14.45 uur start het 

themaprogramma in de kerkzaal. 
• Om 16.00 uur tot ca. 16.30 uur is er 

gelegenheid voor ontmoeting onder 
het genot van een drankje en een 
hapje.

Klassieke musici verzorgen deze 
middag de muzikale bijdrage. In de kerk 
is een ringleiding aanwezig. Wellicht is 
deze middag een goede gelegenheid 
om iemand mee te vragen die niet 
eerder kwam of zelf niet zo gauw het 
initiatief zou nemen om te komen.
De toegang is vrij, maar een gift in de 
collecte tijdens de middag wordt zeker 
op prijs gesteld.
Vanaf 14.45 uur is het programma ook 
te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Opgave: In verband met de catering 
graag opgave vooraf tot uiterlijk 
9 december via de intekenlijsten in de 
kerk of via: Marijke van der Meulen, tel. 
020-6452705, meulenmarijke@kpnmail.nl
Mareke Kniep, tel. 020-6435765, 
p.van.dongen@online.nl
Als vervoer een probleem is, kunt u dat 
bij aanmelding aangeven.

Marijke van der Meulen, Mareke Kniep

 



25 november 2018

Paaskerk
Bij de diensten
U ontvangt deze Present net voor 
gedachteniszondag, de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Een intense 
dag, waarop we gedenken wie we 
afgelopen jaar aan de dood hebben 
verloren. Traditiegetrouw noemen we 
in alle rust de namen van hen die het 
afgelopen jaar zijn overleden in onze 
gemeente. Bij iedere naam steken we 
een licht aan, aan de paaskaars. Het 
licht van de Opgestane. Zo maken we 
zichtbaar dat wij geloven dat zij delen 
in dat Licht van Pasen. De kaarsen 
zetten we op de rand van de doopvont. 
Die plek is niet toevallig. Want daar, bij 
de doopvont zijn de namen, ooit, aan 
het begin van hun leven genoemd. 
Het teken van de doop is het teken 
van verbondenheid met de Levende 
op leven en dood. Zoals de Engelse 
theoloog Rowan Williams ergens 
schrijft (Ik citeer hem vrij): de gedoopte 
gemeente leeft in het mysterie. Uit 
de chaos getrokken, ademen we de 
Geest en horen we Gods woord dat hij 
spreekt tot zijn enige zoon: 'Jij zal mij 
vader noemen'. We gedenken in het 
licht van deze belofte. Groter dan wat 
wij weten, tegen alles in misschien 
wel, want hoe zwaar is geloven soms 
- geloven we dat de Heer onze God 
zich over ons ontfermt tot voorbij de 
grenzen van de dood. Om dat geloof 

bidden en zingen we deze zondag 
nog nadrukkelijker dan anders. Als 
alle kaarsen branden bent u van harte 
uitgenodigd om een eigen kaars aan te 
steken. 
En dan is het Advent. Een tijd van 
verlangen naar licht in het duister. De 
omkering tussen die twee zondagen 
is altijd een groots moment. Van 
de herinnering, het voorbij wat het 
gedenken toch ook vaak is, naar de 
aankondiging van de geboorte. Altijd 
weer ontroerend dat moment van dat 
meisje dat de belofte krijgt van nieuw 
leven. Het zijn nog maar woorden, 
maar ze worden gesproken die zondag 
2 december om te geloven, al eeuwen.
De zondagen van advent hebben 
we samen voorbereid, Marianne 
Boogaard, Sieb Lanser en 
ondergetekende. Op het moment van 
schrijven is het nog een verrassing 
welke teksten zullen opengaan. 

Ds. Werner Pieterse

Uit de wijkkerkenraad
Evaluatie 
We begonnen de kerkenraad met 
een evaluatie van de vele diensten 
en activiteiten die in de afgelopen tijd 
plaatsvonden. Hier wil ik in ieder geval 
de rommelmarkt noemen, die ook dit 
jaar weer in een uitstekende sfeer is 
verlopen. De netto opbrengst is ruim 

€ 6.500,-- , een geweldig bedrag! 
Een deel van de opbrengst gaat naar 
het Ronald McDonald huis, het huis 
waar ouders, broers en zusjes van een 
ernstig ziek kind kunnen logeren als 
het kind in het ziekenhuis ligt. Een deel 
van de opbrengst is voor de wijkkas en 
waar de rest van het geld naar toe gaat, 
wordt bepaald door onze diakenen. 

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 645 06 16, dsdebruin@paaskerk-
amstelveen.nl (woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 441 60 36,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Werner Pieterse, Amsterdamseweg 219, 
1182 GW Amstelveen, tel. 822 14 44, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Elly Merckel-Timmer, tel. 647 80 04. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Brigitte van Stal-Nouris, 
Westduinen 18, 1187JH Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel: 445 78 68
wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 640 32 39. 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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Op deze plaats wil ik graag iedereen 
bedanken die op welke wijze dan ook 
zijn medewerking heeft verleend. 
Er was een mooie gemeenteavond 
over ziekenzalving, elders in Present 
leest u er meer over. 

Kerkelijk werker
De Algemene Kerkenraad heeft 
toestemming verleend om tenminste 
voor één jaar een kerkelijk werker 
aan te trekken speciaal voor het 
ouderenwerk. Hij of zij zal werkzaam 
zijn voor onze drie wijkgemeenten: 
40% voor de Kruiskerk, 40% 

voor de Paaskerk en 20% voor de 
Pelgrimskerk. Op dit moment wordt 
hard gewerkt aan de profielschets en 
de advertentietekst. 

Veertigdagentijd
Bij het verschijnen van deze Present 
moet de adventstijd nog beginnen, 
maar er wordt ook alweer nagedacht 
over de veertigdagentijd. Het project 
van afgelopen jaar met als thema 
‘Van donker naar licht’ is zeer goed 
ontvangen in de gemeente. Aan het 
liturgisch muziekproject ‘Kruiswoorden’ 
hebben veel zangers meegedaan. 
Dit jaar hopen we nog wat meer 
gemeenteleden te betrekken bij een 
dergelijk project. Zo zult u binnenkort 
worden uitgenodigd, of mogelijk is dit 
al gebeurd, om aan de teksten voor een 
nieuw muziekproject mee te schrijven. 
We hopen dat veel gemeenteleden 
hieraan gevolg zullen geven.

Vernieuwing
Zoals u weet, besteedt ds. Werner 
Pieterse een deel van zijn tijd 
aan ‘vernieuwing’. Eén van de 
resultaten hiervan is dat regelmatig 
schoolklassen in de Paaskerk te vinden 
zijn. De kinderen zien hoe een kerk 
er van binnen uitziet, luisteren naar 
een Bijbelverhaal en horen op het 
orgel spelen. U ziet niet onmiddellijk 
resultaat van dit werk, maar als 
kerkenraad vinden wij dit werk erg 
belangrijk. Het is onze taak om de 
verhalen aan een volgende generatie 
door te geven. Als het niet zo goed 
meer op de traditionele manier lukt, 
zullen er nieuwe wegen gevonden 
moeten worden om dit te doen. 

Ten slotte wil ik u graag een 
goede adventstijd wensen met de 
schitterende woorden van het eerste 
vers van lied 452, geschreven door 
Tom Naastepad:
Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld, 
Gij leeft en houdt de wacht, 
wij hebben niets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht. 

Elly Merckel-Timmer

Terugblik rommelmarkt 
Op 18 oktober hebben we als 
rommelmarktcommissie teruggekeken 
naar onze rommelmarkt van 20 
september. We zijn heel tevreden over 
de gang van zaken en de opbrengst. 
Vanaf woensdag 19 september zijn 
we met een hele groep mensen in 
de weer geweest om alles in goede 
banen te leiden. Wat kwam er weer 
veel binnen en wat was het leuk 
om dit met elkaar uit te zoeken en 
te sorteren. Voor eten en drinken 
tussen het werk door werd gezorgd. 
Zaterdagochtend vanaf 7.30 uur zijn we 
de buitenboel gaan opbouwen zodat 
we om 10.00 uur open konden gaan. 
Het is allemaal gelukt en het is heel 
goed verlopen. Het weer zat mee. Het 
aantal bezoekkers was goed en het 
bleef de hele dag lekker druk. 
Aan het eind van de middag, na het 
opruimen hebben we met elkaar nog 
iets gedronken op het goede verloop 
van de dag. De ‘ruil’hamer die elk jaar 
aan een vrijwilliger wordt uitgereikt 
ging dit jaar naar Marjo Valkier.

Daphne Foppen-Muyser
Op 23 oktober overleed Daphne Foppen in 
het Amstellandziekenhuis. Zij werd 77 jaar. 
Omdat Daphne haar lichaam ter beschikking 
heeft gesteld aan de wetenschap was er 
geen uitvaart. Wij herdachten haar een week 
later in het benedenhuis van de Paaskerk. 
Naast persoonlijke verhalen klonk Psalm 
23 in het Engels, de taal waarin Daphne 
opgroeide. Een tekst die als geen ander 
de zorg van de Eeuwige onder woorden 
brengt. Remonstrants groot geworden 
werd Daphne door haar huwelijk met Wout 
Hervormd. Als gezin waren zij kerkelijk zeer 
actief in Ouderkerk. Naast de vreugde was 
er echter al vroeg ook zorg. Zowel zij als 
Wout kregen klachten met hun gezond-
heid. Daphne koos ervoor om haar pijn niet 
te delen, zij wilde haar drie kinderen een 
onbezorgde jeugd geven. Die keuze bleef 
zij vasthouden tot het laatst. Maar in haar 
tas droeg zij de tekst van Psalm 23, over de 
Herder die voor ons zorgt.

Ds. Marianne Bogaard
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Agenda

November
Di  20 10.00 uur Rouwgroep (Kruiskerk)
Wo  21 19.00 uur Gebedskring
Do  22 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 
   Dignahof
Zo  25 10.00 uur Dienst met gedachtenis 
   overledenen
Di  27 10.00 uur Rouwgroep
Di  27 20.00 uur Gemeenteavond over 
   depressie
Di  27 20.00 uur Start schrijfavond muziek-
   project veertigdagen
Wo  28 20.00 uur Met het oog op zondag

December
Zo  02 10.30 uur Themaviering over 
   Maaltijd van de Heer 
   (dagcentrum Westwijk)
Wo  04 20.00 uur Community 
   (bij Gert Jan de Bruin)
Do  06 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst 
   Kastanjefl at
Wo  11 20.00 uur Kring dertigers west
Wo  11 20.00 uur Kring veertigers
Wo  12 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 
   De Bolder
Wo  12 19.30 uur Kring middelbaar plus
Do  13 10.00 uur Geloven op goede grond
Do  13 18.00 uur Buurttafel
Do  13 20.00 uur Kring dertigers oost
Do  13 20.00 uur Taakgroep diaconie
Zo  16 14.30 uur Kerst Sing-In
Wo  19 19.00 uur Gebedskring

De opbrengst tot slot bleek hoger dan 
eerst gedacht, netto is er ruim € 6500 
overgebleven na aftrek van alle kosten. 
Een geweldig resultaat. Een fl ink deel 
van deze opbrengst gaat naar het Ronald 
Mc Donaldhuis Emma Amsterdam. 
Minstens zo goed als de opbrengst 
was het enthousiasme van alle 
medewerkers. Met elkaar kunnen we 
dan ook met veel voldoening op deze 
dagen en het resultaat terugkijken. Ook 
is de rommelmarkt van volgend jaar al 
gepland, dat wordt hoogstwaarschijnlijk 
zaterdag 21 september 2019.

Jan van Schaik

JD12+ 
Met de JD12+ groep hebben we weer 
een nieuwe start gemaakt. Met ouders 
en Werner Pieterse spraken we over 
de vormgeving van deze diensten. Hoe 
inspireren we jongeren zonder het 
gevoel van dwang achter te laten? Veel 
ouders vinden het belangrijk om inhoud 
en zingeving mee te geven, maar 
willen dit niet forceren. Uit onderzoek 

is gebleken dat bij terugkeerders 
dwang in de kerk altijd averechts heeft 
gewerkt. Juist door in de puberteit wel 
in gesprek te zijn en te blijven, maar de 
keuze of ze naar de kerk en catechese 
gaan bij de jongere zelf te laten, is 
de kans het grootst dat een jongere 
zich verbonden blijft voelen met kerk, 
zingeving en kerkgang. 
Samen tastten wij verwachtingen en 
ideeën af. Een constructief gesprek. 
Wij als volwassenen willen graag 
wat kennis meegeven. Jongeren in 
de puberleeftijd willen vooral bij een 
groep horen. Dat ze daar gaandeweg 
ook nog wat bij opsteken, is mooi 
meegenomen. 
Wat ons heel belangrijk lijkt het 
komende seizoen: alleen wanneer 
jongeren zich echt gehoord, gezien 
en gewaardeerd weten, zullen ze op 
weg gaan. En waarschijnlijk zullen zij 
ons daarbij ook weer nieuwe wegen 
wijzen, gewoon door die zelf in hun 
persoonlijke bewogenheid in te slaan. 
Met mooie materialen en thema’s 

hopen wij ze te inspireren. Met 
Bijbelteksten willen we een brug slaan 
naar het ‘echte’ leven. 

Saskia Streefkerk

We zetten de traditie voort, samen 
zingen van advent naar kerst. In 
een elk jaar vollere kerk zingen 
we bekende en mooie, nieuwe 
advent- en kerstliederen, luisteren 
en zingen mee. Zondagmiddag 16 
december om 14.30 uur

Met medewerking van:
Anthem, 
Dirk Out (orgel),
Peter van Dongen (piano),

Johannes Buitenwerf (gitaar),
Leo Kramer (dirigent).

Ds. Marianne Bogaard draagt 
enkele kerstgedichten voor. 
Dat wordt genieten twee maal 
drie kwartier. In de pauze is er, 
ook traditie, glühwein.

Plaats: Paaskerk
Toegang is vrij! 
Vrijwillige bijdrage is welkom.

Kerst Sing-In 2018 Paaskerk  200 jaar Stille Nacht
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Bij de diensten
Zondag 2 december, de eerste zondag 
van advent, komen we met onze 
rooms-katholieke broeders en zusters 
samen in de Goede Herderkerk om 
gezamenlijk op weg te gaan naar 
Kerstmis. Ik hoop dan zelf voor te gaan 
in de dienst van het Woord; de dienst 
van de Tafel zal worden verzorgd door 
de katholieke parochie. De viering 
vangt aan om 10.30 uur.
Zondag 9 december, de tweede 
adventszondag, wordt onze volgende 
cantatedienst gehouden. Na de 
indrukwekkend mooie muziek van G.F. 

Händel die we mochten beluisteren bij 
de gedachtenis van onze gestorvenen, 
staat nu muziek van zijn tijdgenoot 
J.S. Bach centraal. Uitgevoerd wordt 
diens adventscantate ‘Nun komm, der 
Heiden Heiland’ (BWV 61). Voorganger 
zal zijn ds. De Bruin.
De dienst van zondag 16 december, 
de derde adventszondag, zal het 
karakter hebben van een ‘Ceremony 
of Lessons and Carols’, een aan de 
anglicaanse traditie ontleende viering 
van bijbellezingen en bijpassende 
liederen, die gezamenlijk het evangelie 
verkondigen van de komst van de 
Verlosser in onze van God afgewende 
wereld. Omdat lezingen en liederen 
in hun onderlinge samenspel zelf 
de blijde boodschap tot uitdrukking 
brengen, wordt in deze dienst niet 
gepreekt.

Bijbelkring Hosea, Amos en Micha
De laatste bijeenkomst vóór Kerstmis 
en de jaarwisseling van de bijbelkring 
over de 8e-eeuwse profeten zal 
plaatsvinden op dinsdagmiddag 4 
december. We maken dan een begin 
met de profeet Amos, ‘veehouder 
en kweker van moerbeivijgen’, maar 
tegelijk spreekbuis van de HEER. 
Aanvang 14.00 uur.

Ds. Harmen de Vries

Pastorpraat
Thema van deze Present is: ‘Leven naar 
de voltooiing’. Ik peins een beetje over 
dat laatste woord, beetje ouderwets?
Hij (net 16 jaar) met zijn huiswerk bezig, 
kijkt op: ‘lees je de krant niet?’
Ik: ‘waar denk jij aan bij het woord 
voltooiing?’ Hij: ‘hé bah, dood, ik leef 
nog wel vijftig jaar of langer. Maar jij? 
Denk je dááraan?’ ‘Denk jij daaraan bij 
dit woord?’

Hij pakt zijn mobiel, even opzoeken. 
Er volgt een levendig gesprek....

Kennis (ongeveer 60 jaar ) vraagt: 
‘Wil jij met mij mee naar de Boeddha-
tentoonstelling in de Nieuwe Kerk?’ 
Ik aarzel, wil ik dat? Ze praat door. ‘Ja, 
vroeger had ik een tuinkabouter in de 
tuin, nu een Boeddhabeeldje. Geeft rust 
en voltooit mijn tuin.’

Vriendin (70 jaar) is met de fi ets naar de 
brand van de Urbanuskerk gaan kijken.
Onthutst komt ze vertellen: ‘Er stonden 
mensen te huilen bij die kerk‘

Voltooiing. Als gemeente herdachten 
wij, met een prachtige cantatedienst, 
op 28 oktober samen met familie en 
vrienden de negen gemeenteleden die 
ons dit jaar waren ontvallen. 

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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Woorden en muziek: men kwam ook 
echt luisteren!

Nu gaan we weer verder en het 
Winterprogramma geeft steeds 
mogelijkheden, óók voor de 
‘broodnodige’ gesprekken en het 
goed luisteren naar elkaar, zondags 
en in de week. Zieken en gezonden, 
als u aan huis bent gebonden, 
een hartelijke groet en veel moed 
en liefde om u heen namens de 
Pelgrimskerkgemeente.

Wil Kruijswijk

Vanuit de wijkkerkenraad
september en oktober 2018 
We spraken over onze Taizévieringen. 
Ze worden als inspirerend ervaren. 
Wel is de opkomst matig. De viering 
op de avond van 24 december gaat in 
elk geval door.

Zoals u weet is er al meer dan een 
jaar overleg over de samenstelling 

van de Algemene Kerkenraad en de 
verhouding tot de wijkgemeenten. 
In een vorig bericht hebt u al 
kunnen lezen dat we er nu uit zijn. 
In Present van september 2018 
stond hierover een uitgebreid artikel 
van de nieuwe scriba Pieter Licht. 
Een enkel punt roepen we in uw 
herinnering. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit de voorzitter Nelly 
Versteeg, de zojuist genoemde 
scriba en de assessor Geert-Jaap 
Welsing, dus van elke wijkgemeente 
één vertegenwoordiger. De hele AK, 
waarin ook de voorzitters van de 
drie wijkgemeenten, zal minder vaak 
vergaderen.
Dit laatste is voor ons een pijnlijk 
punt. Aftredende kerkenraadsleden 
zijn Margreet Felser (voor De 
Buitenhof) en Heleen Zweers (voor 
Vreugdehof) en onze voorzitter Henk 
Stok. De dames zijn bereid opnieuw 
bevestigd te worden, maar Henk 
Stok ziet daarvan af. De reden is dat 
hij al zo vaak in de kerkenraad heeft 
gezeten en tevens zo vaak voorzitter 
is geweest, dat hij er nu een punt 
achter wil zetten. Hoe komen we aan 
een nieuwe voorzitter? Hebt u een 
voorstel? Wij zijn er nog niet uit en de 
tijd dringt. 
René Freijmuth zal opnieuw in het 
ambt van diaken worden bevestigd.

Bij de AK is één fte aangevraagd 
voor een kerkelijk werker binnen de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. Deze aanvraag is 
gehonoreerd: 0,2 fte is bestemd voor 
de Pelgrimskerk, de Kruiskerk en de 
Paaskerk krijgen elk 0,4 fte. Er zal 

een sollicitatiecommissie worden 
ingesteld.
Interessant genoeg zijn vanuit 
Stadsdeel Zuid bij ons vragen 
binnengekomen over hoe wij 
eenzaamheid in onze gemeente 
aanpakken. Het is een heel complete 
lijst. Als u er inzage in wilt hebben 
vraagt u het maar aan de scriba..
Harmen de Vries heeft samen met 
Wil Kruijswijk deze vragen zo goed 
mogelijk beantwoordt.

Leen van Drimmelen nam afscheid 
als lid van de commissie De Goede 
Pelgrim. Hij heeft er vele jaren deel van 
uitgemaakt. Andere leden zijn Peter 
Haalebos en ds. Harmen de Vries van 
de Pelgrimskerk en mevrouw Lemaire, 
de heer Smeltink en pastor Phil Kint 
van De Goede Herder. Wij zijn blij dat 
Yvonne van der Veeken bereid is de 
commissie aan te vullen.

Harmen de Vries meldt dat in 
het ministerie van predikanten is 
nagedacht over de mogelijkheid dat 
uitvaartdiensten door vrijwilligers 
worden geleid. Bij ons is het niet 
urgent, want Nelly Versteeg doet soms 
als ‘geschoolde’ vrijwilliger dienst. 

Er is een cursus voor zulke 
vrijwilligers in Haarlem. Gerrit Oud 
heeft hierover positieve berichten 
gehoord. Hij zal zich oriënteren en wil 
deze cursus wel volgen, liefst met 
leden van Kruiskerk en Paaskerk. 
Nelly Versteeg deelt mee dat zij een 
gespreksgroepje is begonnen met 
drie uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Adri Lodder

De adventsviering is gepland op 
zaterdag 15 december. Denkt 
u aan het inleveren van het 
strookje voor deelname? Graag 
voor 1 december deponeren in 
het kistje dat staat bij de ingang 
van de kerk. 

De adventscommissie

Herinnering 
aanmelden 
adventsviering
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Heilige onrust
Enkele 
gedachten 
uit de lezing 
van prof. F. de 
Lange in de 
Pelgrimskerk.
Ook al wordt 
de kerk 
verlaten, er zijn 
vele mensen 
die zoeken 

naar de essentie van het leven. Er 
bestaat, zoals prof. De Lange dat 
noemt, een heilige onrust. Deze 
onrust brengt de nieuwe pelgrim 
voort. De oude tradities spreken niet 

meer aan en in pelgrimeren wordt 
een nieuwe levensbestemming 
gezocht. Is het pelgrimeren wellicht 
een nieuwe religie? Opvallend is 
de enorme toename van het aantal 
pelgrims. Daarbij spelen een drietal 
overtuigingen mee. Er zijn machten 
groter en sterker dan wij, die invloed 
op ons hebben. Met deze machten 
kunnen we een relatie hebben en ter 
plekke beleven. Dit zet mensen in 
beweging, die ook vrij willen worden 
van alle verplichtingen: Weg van hier! 

Pelgrim en pelgrimage zijn metaforen 
voor het leven van de mens. Denk 
maar aan ‘Een christenreis naar de 
eeuwigheid’ (John Bunyan) en aan 
‘Het leven is een reis’ (Calvijn). 

Wat ontdekt men tijdens een 
pelgrimage? Je verliest je status en je 
wordt een bedelaar. 

De reis zelf is de bestemming. Je 
wordt een wezen, waarvan het ultieme 
doel als ook de vluchtige intentie, 
bestaan uit het ene been voor het 
andere zetten. Zo zet geloof ons ook in 
beweging: om in vertrouwen het ene 
been voor het andere te zetten.
 
Volgens De Lange kunnen we van de 
nieuwe pelgrim leren: 

1. de waarheid is betrekkelijk.
2. je leven is een heilige reis. 
3. zet niet meer dan één stap 
 voor de andere.
4. leef van en in gastvrijheid. 
5. verlies jezelf en je status en 
 win het leven. 

Zo is de levensreis als pelgrim een 
voortdurende transformatie. De 
pelgrim neemt het risico iemand 
anders te worden, is nederig, zoekt en 
geeft gastvrijheid, heeft vertrouwen. 
Voor de christenpelgrim verloopt de 
reis in de verwachting van de Messias. 
Een uitgebreide visie van prof. De Lange 
over de moderne pelgrim is te vinden in 
zijn boek ‘Heilige onrust’ (2017). 

Mieke Hellema

The Disciples
Jaarlijks wordt het dak- en thuislozenkoor 
De Straatklinkers in de Pelgrimskerk 
ontvangen. Het is altijd een vrolijke 
ontmoeting met muziek, dans en samen 
eten. Nu is deze groep als acteurs in een 
fi lm The Disciples te zien. Het is een 
straatopera over en door deze mensen. 
Een verhaal over het rauwe leven waarin 
daklozen terecht kunnen komen. Een 
verhaal, dat door de zangers als Apostelen 
van het Niets verteld wordt. De fi lm is 
onthutsend maar niet uitzichtloos.
De totstandkoming van de fi lm leek 
soms wel uitzichtloos door ziekte 
van de regisseur en het optreden van 
ongeschoolde acteurs met hun eigen 
belevenissen. Met enorm veel geduld 
en doorzettingsvermogen van de 
betrokkenen is het gelukt!
Alles bij elkaar genomen is het de 
moeite waard om te gaan kijken wat de 
Apostelen van het Niets ons te vertellen 
hebben. Het geeft weer een andere blik 
op deze groep apostelen. Wellicht geeft 
het ook een stimulans om ons meer om 
de dak- en thuislozen, legaal en illegaal 
te bekommeren. De fi lm is vanaf 13 
december in de bioscopen te zien.  

Mieke Hellema

Cornelis Zwaan
Op 27 oktober overleed, in de leeftijd van 91 
jaar, onze broeder Cornelis (Kees) Zwaan. 
In zijn arbeidzame leven was hij werkzaam 
bij de Kasbank (Kasassociatie) aan de 
Spuistraat, waar hij uiteindelijk procuratie-
houder werd. Zijn betrokkenheid bij de kerk 
was groot. In de Prinsessekerk leidde hij 
reeds als jongeman de kinderkerk, later zet-
te hij zich o.a. in voor de ‘asfaltjeugd’ bij het 
kerkelijk jongerenwerk ‘De Vuurtoren’ in Bos 
en Lommer. Zijn kerkelijke en maatschap-
pelijke inzet resulteerden in zijn benoeming 
tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Kees 
Zwaan voelde zich met zijn vrouw Gerrie 
zeer thuis in de Pelgrimskerkgemeente. 
Wij zullen ons zijn inzet blijven herinneren 
voor het onderhouden van de contacten 
met de Versöhnungsgemeinde te Leipzig. 
We wensen zijn vrouw en hun kinderen en 
kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Ds. Harmen de Vries 
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Wo/ 21-11 Onopgeefbaar 
 verbonden...?!
Begin 2018 maakte ds. Sieb Lanser, sa-
men met collega’s uit de Protestantse 
Kerk, een twaalfdaagse studiereis 
naar Israël - Palestina. Het thema was 
‘Onopgeefbaar verbonden..?!’ Deze 
woorden zijn ontleend aan de kerkorde 
van de Protestantse Kerk in Nederland: 
‘De kerk is geroepen gestalte te geven 
aan haar onopgeefbare verbondenheid 
met het volk Israël.’ Deze uitdrukking 
is niet onomstreden, verdeelt de kerk 
en leidt soms tot felle discussies. Hoe 
verhoudt zich de verbondenheid van 
Kerk en Israël tot de oecumenische 
verbondenheid met de Palestijnse 
christenen? Hoe zit het met de (diaco-
nale) verbondenheid met slachtoffers 
van onrecht en onderdrukking, in casu 
de Palestijnse bevolking? In ontmoe-
tingen met zowel Joden als Palestijnen 
hebben ze geprobeerd iets meer zicht 
te krijgen op deze complexe proble-
matiek. Gemakkelijke antwoorden 
bestaan niet, maar ds. Lanser hoopt 
zijn ervaringen te delen gedurende 
deze bijeenkomst om 15.00 uur. 

Zo/ 02-12 Gezamenlijke dienst
Aanvang: 10.30 uur in De Goede Herder.

Di / 04-12 Kring ds. De Vries
 Aanvang: 14.00 uur.

Vr/ 07-12 Kostje geKocht
Iedere eerste vrijdag van de maand, 
gezamenlijke maaltijd. Kosten € 7,00. 
Aanmelden uiterlijk de woensdag 
ervoor. Aanvang: 18.00 uur.

Do/ 13-12 Het Woord spreekt
Aanvang: 16.00 in de Goede Herder.

Za/ 15-12 Adventsbijeenkomst
Aanvang: 11.00 uur. 

Ma/ 17-12 Film: Hugo
Parijs, 1930. Hugo Cabret is een 12-ja-
rige wees. Hij woont in de muren van 
een druk treinstation in Parijs. Sinds zijn 
oom spoorloos verdween, heeft hij in 
het geheim de zorg voor de stationsklok-
ken op zich genomen. Dan komt hij in 
aanraking met een vreemd meisje en 
een bittere oude man die de speelgoed-
winkel in het station beheert. Plotseling 

komen Hugo’s verborgen leven en het 
waardevolle geheim dat hij bewaart in 
gevaar. Regie: Martin Scorsese. Om 
14.00 uur in De Goede Herder.

Ma/ 17-12 Boeteviering 
Staan we open voor de komst van het 
kerstkind? In deze viering kijken we naar 
onszelf en vragen God om vergeving 
voor onze verwijdering van zijn liefde. 
Om 19.30 uur in De Goede Herder.

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
Informeel samenzijn met een 
hapje en een drankje. Elke vrijdag 
van 16.30 – 18.00 uur.

Kostje geKocht
Gezamenlijke maaltijd. Iedere 
eerste vrijdag van de maand. 
Kosten € 7,00. Aanmelden uiterlijk 
de woensdag ervoor.

Morgengebed
Iedere woensdag 9.00 uur in De 
Goede Herder.
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Wat is de betekenis van compassie in een tijd van 
toenemende polarisatie? Donderdag 29 november gaan 
we hier tijdens het symposium Verschillend, en dan? 
uitvoerig op in. Hoe kan compassie ons helpen verschillen 
in achtergrond, geaardheid en overtuiging om te vormen 
tot een bron van inspiratie. Hoofdspreker is VU-eredoctor 
Karen Armstrong. Zij reikt tijdens het symposium ook de 
Compassieprijs 2018 uit.
Kom naar het symposium, raak geïnspireerd door de 
voorbeelden van compassie die Karen Armstrong met ons 
deelt en leer van de ‘bruggenbouwers’ op de VU hoe je 
mensen met sterk uiteenlopende opvattingen kunt verbinden. 
Dit is een evenement verbonden aan het VU-
profileringsthema ‘Connected World’.
Locatie: Aula, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam. 

Programma
14.30 Opening door presentator Aldith Hunkar
Welkomstwoord van Mirjam van Praag, voorzitter Vrije 
Universiteit Amsterdam
Lecture ‘Compassion inside and outside the university’ door 
VU-eredoctor Karen Armstrong
Reactie van VU-alumna Domenica Ghidei, lid College voor 
de Rechten van de Mens
Talkshow, geleid door Aldith Hunkar, over VU initiatieven 
voor meer compassie: The Refugee Academy (met Halleh 
Ghorashi), Inside-out Prison Exchange Program (met Anne-
Marie Slotboom en Elanie Rodermond), Nieuw Wij (met 
Manuela Kalsky), Genderteam Amsterdam UMC, locatie 
VUmc (met Muhammed al-Tamimi), Martin Luther King 
Lezing (met Dave Ensberg-Kleijkers). 
Prijsuitreiking Compassieprijs 2018 door Karen Armstrong 
Theatrale opening en afsluiting door Stichting Julius Leeft!
16.30 uur Gelegenheid tot netwerken.

NB: Het programma is grotendeels Engelstalig.

Symposium 
‘Verschillend, en dan?’
29 november, 14.30 tot 16.30 uur 

nieuws
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nieuws

Hoe bekend zijn bijbelverhalen nog in ons land? En 
welke betekenis geven we vandaag de dag aan die 
verhalen? Over deze vragen gaat dit symposium, dat 
wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen 
van de essaybundel 'De Bijbel in Nederland'.
In deze bundel geven zestien deskundigen van allerlei 
achtergrond hun analyse van het bijbelgebruik in onze 
tijd. De essays zijn van onder meer Erik Borgman, 
Herman van Wijngaarden, Désanne van Brederode en 
Ad van Nieuwpoort. 
Dagvoorzitter van het symposium is Elsbeth Gruteke.

Programma van het symposium
09.45 uur inloop
10.30 uur opening door Karin van den Broeke
10.45 uur lezing door Klaas Spronk, hoogleraar Oude 
  Testament aan de PThU
11.15 uur lezing door Eline van Vreeswijk, 
  beleidsmedewerker bij de HGJB
11.45 uur lezing door Désanne van Brederode, 
  fi losofe en schrijfster
12.20 uur uitreiking eerste exemplaren …
12.30 uur lunch
13.15 uur eerste ronde workshops
14.15 uur wisseling
14.25 uur tweede ronde workshops
15.30 uur de oogst van de dag, informatie en afsluiting
16.15 uur informeel samenzijn

Workshops
1. Op verhaal komen. Een methode van contextueel 

bijbellezen
2. Een duik in de Bijbel
3. Bijbellezen met kinderen
4. Bijbellezen en jongeren
5. 'Jezus als de sago des levens'? Taalkundige 

en theologische vragen bij cross-cultureel 
bijbelvertaalwerk

6. Aan de slag met de Bijbel in de gemeente, als Bijbel 
lezen niet meer gewoon of vanzelfsprekend is

7. De (herziene) Nieuwe Bijbelvertaling in het 
Nederlandse bijbellandschap

8. Bijbellezen met Joodse ogen / rabbijns Bijbellezen / 
lernen

Aanmelden
Stuur een mail met uw naam en contactgegevens naar 
Marjo Runia, m.runia@protestantsekerk.nl. 
Kosten € 25 p.p. (ter plekke contant te voldoen). 
U ontvangt dan tevens de essaybundel 'De Bijbel in 
Nederland' en een lunch.
Locatie: Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse 
Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Voor meer info: 
www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/
symposium-de-bijbel-in-nederland

Symposium 
'De Bijbel in Nederland'
1 december, 9.45 tot 16.15 uur 

'De Bijbel in Nederland'
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nieuws

Kerken luiden op 1 december om twee voor 
twaalf 's middags de noodklok voor het klimaat. 
Op initiatief van Greenpeace geven we daarmee 
een gezamenlijk boodschap, vlak voor de 
internationale klimaattop in Polen: 'een veilig 
klimaat houden kan nog, maar we moeten dan 
nu samen in actie komen.' Tientallen kerken en 
andere gemeenschappen door heel Nederland 
doen al mee, waaronder veel Groene Kerken.

Noodklok luiden

Advent is de Latijnse naam 
voor de vier weken voor 
kerst. Het betekent wachten, 
uitkijken naar, verlangen...

Op de zondagen in advent groeit 
het licht. Elke zondag komt 
er een kaars bij, totdat er vier 
branden, tijd voor het feest van 
het licht. Een adventskalender 
telt de dagen voor kerst. Elke 
dag is er een tekst en een beeld 
waaruit verlangen spreekt op 
www.aftellennaarkerst.nl.

Aftellen 
naar Kerst
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PaaskerkJeugd Kruiskerk Pelgrimskerk
Dagcentrum

Westwijk

www.pga-b.nl
Activiteiten zijn aangeduid met de kleur van de kerk waarin ze plaatsvinden. 
Jeugdactiviteiten zijn roze aangeduid, daarvan wisselt de locatie. 

Kinderkerstkoor 
Het kinderkerstkoor oefent 21 en 28 novem-
ber en 12 december van 16.30 tot 17.15 uur, 
voor de uitvoering op de Adventsmiddag (13 
december) in de Kruiskerk. Het koor staat 
onder leiding van Henk Trommel, (kinderkoor)
dirigent en pianist. Ben je tussen de 6 en 12 
jaar en houd je van zingen? Zing dan met ons 
mee! Aanmelden bij Mirjam Buitenwerf.

 Wo/ 21-11  Onopgeefbaar 
 verbonden...?!
Begin 2018 maakte ds. Sieb Lanser een 
twaalfdaagse studiereis naar Israël - 
Palestina. Het thema was ‘Onopgeefbaar 
verbonden..?!’ Deze woorden zijn ontleend 
aan de kerkorde van de Protestantse Kerk 
in Nederland: ‘De kerk is geroepen gestalte 
te geven aan haar onopgeefbare verbonden-
heid met het volk Israël.’ Deze uitdrukking 
is niet onomstreden, verdeelt de kerk en 
leidt soms tot felle discussies. Hoe verhoudt 
zich de verbondenheid van Kerk en Israël 
tot de oecumenische verbondenheid met 
de Palestijnse christenen? Hoe zit het met 
de (diaconale) verbondenheid met slachtof-
fers van onrecht en onderdrukking, in casu 
de Palestijnse bevolking? In ontmoetingen 
met zowel Joden als Palestijnen hebben 
ze geprobeerd iets meer zicht te krijgen op 
deze complexe problematiek. Gemakkelijke 
antwoorden bestaan niet, maar ds. Lanser 
hoopt zijn ervaringen te delen gedurende 
deze bijeenkomst om 15.00 uur. 

 Za/ 24-11  Adventskransen maken 
Aanvang 16.00 uur in de Kruiskerk.

 Di/ 27-11  Gemeenteavond 
 over depressie
Aanvang: 20.00 uur.

 Di/ 27-11  Start muziekproject 
 veertigdagen 
Schrijft u mee op deze eerste schrijfavond? 
Welkom om 20.00 uur.

 Zo/ 02-12  Themaviering over 
  Maaltijd van de Heer 
Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Dagcentrum 
Westwijk.

 Vr/ 07-12  Kostje geKocht
Iedere eerste vrijdag van de maand een geza-
menlijke maaltijd. Kosten € 7,00. Aanmelden ui-
terlijk de woensdag ervoor. Aanvang: 18.00 uur.

 Do/ 13-12  Uitvoering 
 Kinderkerstkoor 
Aanvang: 15.30 uur in de Kruiskerk.

 Zo/ 16-12  Gezamenlijke 
 Tienerdienst en 
 AdventPakjesActie
De kerstpakketjes die tijdens deze actie 
gemaakt worden, zijn bedoeld voor meer 
dan honderd dak- en thuisloze bezoekers van 
Inloophuis Makom en nachtopvang Stichting 
Stoelenproject. Aanvang: 10.00 uur in de 
Paaskerk. Meer info op pagina 2.

 Zo/ 16-12  Kerst Sing-In, 
200 jaar Stille Nacht. Meezingen en luiste-
ren naar advent- en kerstliederen. Met koor 
Anthem, Dirk Out, orgel, Peter van Dongen, 
piano, Johannes Buitenwerf, gitaar, Leo 
Kramer, dirigent. Ds. Marianne Bogaard draagt 
enkele kerstgedichten voor. In de pauze: glüh-
wein. Aanvang: 14.30 uur.

 Ma/ 17-12  Film: Hugo
Parijs, 1930. Hugo Cabret is een 12-jarige 
wees. Hij woont in de muren van een druk 
treinstation in Parijs. Sinds zijn oom spoorloos 
verdween, heeft hij in het geheim de zorg voor 
de stationsklokken op zich genomen. Dan 
komt hij in aanraking met een vreemd meisje 
en een bittere oude man die de speelgoedwin-
kel in het station beheert. Plotseling komen 
Hugo’s verborgen leven en het waardevolle ge-
heim dat hij bewaart in gevaar. Regie: Martin 
Scorsese. Om 14.00 uur in De Goede Herder.

 Ma/ 17-12  Boeteviering 
Staan we open voor de komst van het kerst-
kind? In deze viering kijken we naar onszelf en 
vragen God om vergeving voor onze verwijde-
ring van zijn liefde. Om 19.30 uur in De Goede 
Herder.

Overigagenda

Herder.
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Op weinig beelden
wordt zo intens gewacht als 
op dit druksel van Werkman
de kracht van de oude 
legende kracht midden in de 
oorlog 
er is maar een lied bij te 
zingen:

Ik verwacht de Heer,
mijn ziel verwacht en ik 
hoop op zijn woord;
mijn ziel wacht op de Heer
meer dan wachters op de 
morgen 
wachters op de morgen.
(Psalm 130: 5, 6)

Werner Pieterse

H.N. Werkman (1882-1945), 
'De messiaansche verwachting' in: 
Chassidische legenden, suite 2, 
prent 7 (1942-1943)


