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‘Ja jij – jij kunt ook pelgrim worden, 
de stad in gaan en door het lopen 
van een kruisweg staties  tot je laten 
doordringen.’ Kunstwerken verbinden 
het lijden van Jezus met het lijden van 
mensen nu en met het zoeken naar 
passie - compassie - gerechtigheid.
Je kunt de route in stukjes doen, tijd 
nemen voor de beelden, denken: ‘ja jij - 
ja ik... ‘Waarom hebt u mij verlaten?!’ 
Jezus' woorden vanaf het kruis 
resoneren met de wanhoop die 
mensen vandaag voelen, mensen 
in de marge van de samenleving, 

vluchtelingen, slachtoffers van 
mensenhandel. Het verhaal en de 
symboliek van de kruisweg zetten je 
aan het nadenken over actuele vormen 
van onrecht. 
Het thema Troubled Waters versterkt 
dat. Water is een plek van wonderen en 
van traumatische ervaringen. 

Art Stations of the Cross is een uniek 
publiek en internationaal kunstproject.
Dertien religieuze en seculiere locaties 
openen hun deuren voor hedendaagse 
beelden, schilderijen, foto’s, installaties, 
soundscapes, en augmented reality. 

Locaties zoals de Nicolaaskerk, Mozes 
& Aäronkerk, Allemanskapel, Singelkerk, 
Paradiso, Museum Ons’Lieve Heer op 
Solder en Oude Kerk. 
Zeven Nederlandse en zeven 
internationale kunstenaars zoals Hansa 
Versteeg, G. Roland Biermann, Güler 

Ates, Erica Grimm, Arent Weevers en 
Giorgio Andreotta Calo tonen beelden 
en installaties. 
In de Waalse Kerk vind je de installatie 
Salt Water Skin Boats – fragiele 
bouwsels van Erica Grimm(zie beeld 
hierboven). In de Nicolaasbasiliek zie je 
de Madonna del Mare Nostrum, gehuld 
in fl interdun goud – een nooddeken. 

Naast de route is er een uitgebreid 
programma met lezingen, concerten en 
studiedagen. De route Art Stations of 
the Cross is gratis toegankelijk. Info in 
Nederlands en Engels.
Organisatie: Stichting ArtWay, Visio 
Divina, Protestantse Kerk Amsterdam. 
Alle informatie is te vinden op: 
artstations.org.

Word pelgrim
Amsterdam 6 maart - 22 april 2019
Willemien Boot

Een oude traditie – de kruisweg 

van Jezus nalopen – herleeft in 

hartje Amsterdam. Kunst en religie 

treffen elkaar tussen Aswoensdag en 

Pasen in Art Stations of the Cross – 

Troubled Waters. 

Beeld: Erica Grimm, Lifeboat – uit installatie Salt Water Skin Boats (2018). 
Foto Sharon Huget
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‘Ja, jij!’ is een thema waar je verschillende 
kanten mee op kunt. Dat blijkt ook wel in dit 
nummer. Wie is jij? – dat is de kop boven een 
interview met Geeske Hovingh, coördinator 
van het Wereldhuis in Amsterdam. Wie ben 
je zonder papieren en ontmoeten wij die 
ander echt? Over het belang van ontmoeting 
schrijft Marianne Bogaard in haar hoofdartikel, 
aanknopend bij een uitspraak van Martin 
Buber ‘Ik word door jou’. Een mens is niet 
alleen een ik. Hij of zij is tegelijkertijd een jij. 
Mens en medemens. Jij kunt in heel andere 
omstandigheden verkeren dan ik; zie ook de 
column van Gerrit Oud. Daar gaat een appel 
van uit. Op het omslag komt een madonna 
met kind als bootvluchtelinge tot ons; de 
Madonna del Mare Nostrum, ‘Onze Lieve 
Vrouwe van de Middellandse Zee’. ‘Wat 
kunnen wij daaraan doen? Wie, ik? Ja, jij!’ 
Ook dichter bij huis wordt een beroep op 
ons gedaan. Vanuit de Algemene Kerkenraad 
om anders te denken dan we tot nu toe 
binnen onze gemeente gewend zijn. Om bij 
te dragen aan de Actie Kerkbalans. Om een 
taak op je te nemen; sommigen hebben dat 
met grote trouw gedaan; lees het interview 
met Ab Dolfi ng. Dit nummer verschijnt aan 
het begin van de veertigdagentijd, bij uitstek 
een periode van bezinning op je eigen rol 
en verantwoordelijkheid als volgeling van 
Jezus Christus. Je leest over Art Stations of 
the Cross, waarin kunstenaars het lijden van 
Jezus Christus en van mensen in onze tijd 
verbeelden. De Paaskerk heeft een uitgebreid 
programma voor de veertigdagentijd: Roepen 
om Vrede en Recht. Kortom: genoeg te lezen. 
Reageren mag. Ja, jij!

Sieb Lanser
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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/ 03-03

1e collecte: Diaconie, 
stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, 
landelijke catechese en educatie

Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld  
Paaskerk
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke, Wilnis
wo 06.03: 19.30 uur: pastor E. 
Jongerden en ds. W.T.Pieterse, 
aswoensdagviering
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard

De Buitenhof
za 02.03 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. ‘t Riet

Zo/ 10-03 
1e zondag 40-dagentijd

1e collecte: Diaconie, K.i.A: 
voorjaarszendingscollecte
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Kruiskerk
11.00 uur: ds. S.H. Lanser, manteldienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, op. belijdenis
18.30 uur: ds. A. Baas
Pelgrimskerk
10.30 uur: cantatedienst, liturg: 
ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
za 09.03 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek

Zo/ 17-03

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: 
binnenlands diaconaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist  
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A.J. de Pater, Noordwijk
16.00 uur: ds. A. Baas, afscheid
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
za 16.03 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier

Data inleveren en verschijnen Present

03 – Leven  
inleveren kopij: 25 maart
op de mat: 13 april

04 - Geestdrift
inleveren kopij: 6 mei
op de mat: 25 mei
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Zo/ 24-03 

1e collecte: Diaconie, K.i.A: 
stop kinderarbeid in India
2e collecte: Kerk, vormings- en 
toerustingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst
14.30 uur: ds. M.M. Bogaard, afscheid
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle 
a/d IJssel
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, Ooster-
wolde
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
za 23.03 10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke

Zo/ 31-03

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. N.G. Scholten, 
Aerdenhout 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.M. van Meijeren, 
Hoevelaken
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, 
Rotterdam
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser 

De Buitenhof
za 30.03 10.30 uur: RK-viering
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

Zo/ 07-04

1e collecte: Diaconie, K.i.A.: 
Rwanda 25 jaar na de genocide
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse 
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin en drs. 
R.J. Prent
Pauluskerk
10.00 uur: ds. R.W. de Koeijer, Bilthoven
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
za 06.04 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel Vumc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen

Waarvan leeft u op?

Het paasnummer van Present heeft het thema Leven. We zijn hiervoor 
op zoek naar korte inspirerende teksten. Is er voor u een gedicht of 
citaat waar u troost uithaalt? Waardoor u altijd weer opnieuw de moed 
kunt vinden om verder te gaan? Wij zijn benieuwd. Wilt u dat met ons, 
uw gemeenteleden delen? Wij zien uw bijdrage graag uiterlijk 25 maart 
in de mail: jeanette.present@gmail.com. Wij kijken ernaar uit!

Uitgebreid programma in de 
veertigdagentijd vindt u op 
pagina 26-27.
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Ja, jij
Marianne Bogaard

Haar zoektocht leerde haar alles terug 
te brengen tot doelmatigheid. Het 
effect daarvan was echter dat ze iedere 
ontmoeting beoordeelde op rendement. 
Als ze op een verjaardagsfeestje was, 
verveelde ze zich al snel en wilde het 
liefst naar huis om iets te gaan lezen 
waarvan ze wat kon leren. Daarom 
had ze, vertelde ze aan het eind van 
de documentaire, besloten om meer 
te gaan werken aan de verbinding met 

anderen.

Ik word door jou
Er zijn veel boeken 
op de markt op 
het gebied van 
zelfontplooiing. Uit 
het programma 
maakte ik op dat 
dat vaak concepten 
zijn voor succes. 
Er kwam ook een 
vijftiger aan het 
woord. Hij bouwde 

zijn eenmansbedrijf zo uit dat hij nog 
maar vier uur per dag hoefde te werken 
en de reis naar de VS kon maken die 
op zijn bucket-list stond. Toen hij daar 
eenmaal op zijn hotelkamer zat, werd 
hij echter depressief. Het was een 
eenzaam avontuur. Hij keerde eerder 
terug.
Beide verhalen brachten mij bij een 
uitspraak van de joodse filosoof Martin 
Buber: ‘Ik word door jou’. Het viel me 
op hoezeer de dertiger en de vijftiger 
op de radio over hun persoonlijke 
ontwikkeling spraken als over een 
project dat je in je eentje kunt managen. 
Nergens kwam de ander in beeld, 
behalve als middel om het gestelde 
doel te bereiken.

Gemeenschappelijkheid
Buber neemt zijn uitgangspunt juist 
in die ander. Of beter gezegd, in de 
interactie tussen de mens en zijn of 
haar medemens. Tussen ik en jij. Dat 
heeft alles te maken met zijn visie op de 

menselijke orde waar wij deel van zijn. 
Wij leven in een wereld die wij samen 
vormgeven. Gemeenschappelijkheid 
hoort bij ons bestaan. Een individu kan 
zich dan ook alleen maar ontwikkelen 
in de ontmoeting met de ander. In de 
dialoog groeien wij. Juist omdat de 
ander anders is ontplooien we onszelf 
in onze relaties. Daar hoort ook bij dat 
we verantwoordelijkheid dragen voor 
elkaar, wederzijds. Dat we zoeken 
naar een goede balans tussen geven 
en ontvangen. Je kunt jezelf niet 
verwerkelijken in een isolement. 
Ieder ik heeft een jij nodig.

Ontmoeting
Dat is een totaal andere insteek dan 
op de radio klonk. Een insteek waarin 
ik me persoonlijk veel meer herken. Ik 
heb eigenlijk het meeste geleerd over 
mezelf door het contact met mensen 
die mij in hun andersheid een spiegel 
voorhielden. Wat maakt mij tot wie ik 
ben, en de ander tot wie hij of zij is? 
In de ontmoeting ontdek je hoe je van 
betekenis bent en zoek en vind je je 
plek in het geheel. In de interactie groei 
je, verander je. 
‘Ja, jij’, dat zeg je namelijk niet alleen 
tegen de ander, dat wordt ook tegen 
jou gezegd. Een mens is niet alleen 
een ik. Hij of zij is tegelijkertijd een jij. 
Klankbord, spiegel, gesprekspartner. Of, 
Bijbels gezegd: helper.

Onderweg naar Amstelveen luisterde ik naar het verhaal van een vrouw 

van rond de dertig. Op de radio vertelde zij over haar zoektocht naar een 

succesvol leven. Geïnspireerd door verschillende zelfhulpboeken was ze 

gaan denken in mogelijkheden. Binnen korte tijd had ze een duur pand 

gehuurd en dat als vergaderlocatie aangeboden. Het geld stroomde binnen. 

Verzekerd succes. Toch bracht de onderneming haar niet het geluk waar ze 

op hoopte. Ze miste sociaal contact.
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Een gelijk aan mij
Zou het Bijbelverhaal over de schepping 
van de mens uit Genesis 2 niet vooral 
bedoeld zijn om dat te vertellen? 
Zolang de mens, Adaam, de enige 
mens is, is het verhaal nog niet af. Er 
is nog niemand die bij hem past. Hij 
geeft namen aan de dieren, maar er is 
er geen die hem bij zijn naam noemt. 
Daarom schept de Eeuwige een ander. 
Gevormd vanuit hetzelfde vlees. Gericht 
op verbondenheid. Een jij. ‘Eindelijk 
een gelijk aan mij’, roept Adaam in de 
Nieuwe Bijbelvertaling. Zij wordt vrouw 
genoemd, letterlijk ‘mannin’. Hij wordt 
nu ‘man’ genoemd. In die woorden 
wordt uitgedrukt hoezeer zij bij elkaar 
horen en aan elkaar worden gegeven. 

Mens en mens
Dat kun je op veel manieren uitleggen. 
De schrijver van Genesis benadrukt 
in een slotzin de liefdesrelatie tussen 
man en vrouw, conform de beelden 
van zijn tijd. Maar wat dit beeld van 
de scheppende God vertelt over de 
menselijke orde reikt verder. Vanuit 
onze context bezien: ook als je single 
bent kunnen anderen voor jou een 
helper zijn en jij voor hen. Als je vrouw 
bent kun je je gelijke vinden in een 
man, maar ook in een vrouw. Als je 
man bent kun je je verbinden met een 
vrouw, maar ook met een man. En 
daarnaast zijn er altijd meer die jou tot 
een ‘jij’ maken en je aanspreken op je 
verantwoordelijkheid als mens. Immers, 

gemeenschappelijkheid is de basis van 
de menselijke orde waarvan wij geloven 
dat Gods kracht daarin doorwerkt.

Ja, jij
Het thema van deze Present vat dat 
kernachtig samen. ‘Ja, jij’. Je kunt het 
tegen iemand anders zeggen. Tegen 
meerdere anderen. Jij betekent iets voor 
mij, zoals je bent. Met jouw bijdragen en 
eigenaardigheden. ‘Ja, jij’. Dat doet een 
beroep op degene die aangesproken 
wordt. Hij of zij wordt geroepen tot 
verantwoordelijkheid. Maar met deze 
uitroep word je ook zelf aangesproken: 
‘Ja, jij’. Je blijft een ik, maar je bent ook 
altijd een jij. Mens en medemens. Wat 
een geluk.

Foto: (ook op het omslag) van Hansa Versteeg, 
titel: Madonna del Mare Nostrum. 
www.hansaversteeg.com
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Er zijn naar schatting 15.000 
ongedocumenteerden in Amsterdam: 
uitgeprocedeerde asielzoekers, 
arbeidsmigranten of slachtoffers van 
vrouwenhandel. In het Wereldhuis, 
een project van de diaconie van de 
protestantse en de evangelisch-
lutherse kerk, kunnen deze mensen 
overdag terecht voor informatie, 

advies, ontmoeting, 
cursussen en 
een maaltijd. 
Domineesdochter 
Geeske (1979): ‘We 
zijn heel principieel 
tegen het woord 
illegalen. Dan is het 
net alsof iemand 
niet bestaat. Een 
verblijf is misschien 
illegaal, maar een 
mens niet. Je kunt 
niet zomaar een 

streep door iemands gezicht zetten. 
Een van onze doelstellingen is mensen 
hun waardigheid terug te laten vinden. 
Helpen waar geen helper is, dat is de 
basis van de diaconie. En voor deze 
groep is heel weinig hulp.’ 

Overleefstand
‘We doen veel aan empowerment. 
Mensen willen veel, maar het ontbreekt 
ze aan instrumenten. Die willen wij 
bieden in de vorm van taalles en 
recreatieve activiteiten als Afrikaanse 
dans en kickboksen om stress kwijt 
te raken. Maar het is ook een plek om 
na te denken over de toekomst. We 
zien dat mensen die hier komen in de 
overleefstand staan. Ze zijn bezig met 
vragen als ‘waar eet ik vandaag?’ en 
‘hoe kom ik met mijn slaapzak de nacht 
door in de regen?’. Als je ze een plek 
biedt om op adem te komen, kunnen 
ze ook weer wat realistischer over hun 
toekomst nadenken. Wil ik hier blijven 
of verder migreren? Wordt het een 
bestaan in de illegaliteit? We praten met 
ze over de implicaties die dat heeft en 
kijken waar we bij kunnen helpen. We 
werken samen met medische instanties 
en een paar advocaten. Soms blijkt, als 
iemand nog eens naar de zaak kijkt, 
dat er toch juridisch perspectief is. We 
maken het gemiddeld wel twee keer 
per maand mee dat iemand toch een 
verblijfsvergunning krijgt.’

Onvoorspelbaar
Een dag in het Wereldhuis is 
onvoorspelbaar, maar verloopt 
ongeveer als volgt. Geeske en 
haar collega’s zijn er al vroeg. De 
huismeester zet koffie en thee, de kok 
van de dag komt binnen en bereidt 
de lunch voor. Dan komen de eerste 
bezoekers binnen. Geeske: ‘Soms zie 
je dat ze de nacht op straat hebben 
doorgebracht of urgente problemen 
hebben. Het spitsuur is rond de lunch. 
Voor sommige mensen is het de 
enige maaltijd op een dag. Dan zijn 
er allerhande activiteiten als taalles, 
sport en conversatieles. We willen ook 
wat meer activiteiten rond zingeving 
gaan aanbieden: een gesprek over 
existentiële vragen of met elkaar 
bidden. Rond vier uur wordt iedereen 
gemasseerd om weer naar buiten te 
gaan, dat lukt niet altijd even goed. Als 
het slecht weer is mogen ze nog even 
blijven. Daarna gaan sommigen van 
hen naar een bed-bad-brood opvang. 
Wat deze plek trouwens uniek maakt, 
is dat het heel horizontaal is ingericht. 
De gastvrouwen en –heren, de 
huismeester en de koks zijn allemaal 
mensen uit de doelgroep, die een 
kleine vergoeding krijgen. Ik zeg wel 
eens: ik heb heel veel collega’s! Ze 
voelen zich verantwoordelijk en vinden 
het een fijne plek waar ze zich thuis 
voelen.’

Wie ben je zonder papieren? In het 

Wereldhuis in hartje Amsterdam krijgen 

ongedocumenteerden een gezicht. Al 

tien jaar is het een ontmoetingsplek 

voor mensen van allerlei nationaliteiten 

die geen verblijfsvergunning hebben. 

Coördinator Geeske Hovingh ervaart 

het contrast met haar eigen leven. 

Wie is jij?
Willeke Koops
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Schaduwwereld
‘De vragen waarmee mensen komen 
zijn heel verschillend. De een wil hulp 
bij het vertalen van een brief, een 
ander ziet het leven niet meer zitten. 
Het vraagt om voortdurend schakelen’, 
vertelt Geeske. Als cultureel 
antropologe deed ze onderzoek in 
Afrika. Ze heeft een Ghanese man. 
Ze was docent maatschappijleer op 
een vmbo, voorganger bij de Ekklesia 
Amsterdam en programmamaker bij 
de Nieuwe Liefde en Rode Hoed. 
‘Mijn werk in de kerk en mijn leven 
in Afrika heeft me allemaal geholpen 
om dit werk nu te doen. Waarmee 
ik niet zeg dat het makkelijk is. Dit is 
de moeilijkste baan die ik heb gehad, 
omdat je met onnoemelijk groot leed 

wordt geconfronteerd. Dat is niet zo 
makkelijk te verteren. Zelf woon ik 
in Amsterdam-Zuid en heb ik mijn 
leven voor elkaar. En dan kom je tien 
minuten van huis in een totaal andere 
wereld terecht. Die contrasten zijn 
pittig. Sommige verhalen gaan met 
me mee naar huis. Er ontstaat wel een 
klein laagje om mezelf te beschermen, 
maar ik wil me ook laten raken door 
wat er gebeurt. Maar dan wel op een 
manier dat ik mensen wat kan geven, 
waardoor ze weer een beetje op weg 
kunnen.’
‘Een tijdje had ik de neiging om bij 
wijze van spreken op het schoolplein 
te schreeuwen: ‘mensen, besef eens 
wat je hebt en spring een gat in de 
lucht!’ Maar daar word je een heel 

vervelend persoon van. Je kunt het 
mensen bijna niet kwalijk nemen dat 
ze niets van deze schaduwwereld 
weten. Ik preek wel eens in kerken 
en schrijf veel, en probeer dan uit te 
dragen dat de wereld verder reikt dan 
beslommeringen over een hypotheek 
of tweede auto. Maar je moet ook 
oppassen dat je niet de persoon 
wordt die de hele tijd roept ‘ja maar, 
de vluchteling...’. Dan ga je voorbij 
aan het leed dat die ander heeft. 
Het is te makkelijk om te zeggen ‘de 
gedocumenteerde heeft het goed, de 
ongedocumenteerde slecht. Zo zwart 
wit is het niet.’

Voor meer informatie: 
http://wereldhuis.org
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Wat voor gemeente willen we zijn 
en wat is er mogelijk binnen de 
randvoorwaarden van beschikbare 
menskracht en middelen? Die 
randvoorwaarden dwingen ons om 
keuzen te maken. Dit vereist een 
andere manier van denken dan we 
gewend zijn. Omdenken dus. Ja, u ook.

We moeten kiezen
Nog maar een paar jaar geleden hielden 
inkomsten en uitgaven in onze gemeente 
elkaar redelijk in balans. Eventuele 
tekorten konden we eenvoudig 
wegwerken door het rendement op ons 
vermogen. Die tijd ligt nu definitief achter 

ons. De tekorten 
groeien ons boven 
het hoofd. We zullen 
moeten accepteren 
dat niet meer alles 
kan wat we willen. 
De komende jaren, 
te beginnen in de 
maand mei van 
dit jaar, leggen 
we op gemeente-
vergaderingen 
keuzen aan u voor. 

Eén spelregel ligt vast: we móeten 
kiezen, niet alles kan meer.
 
Over de eigen (wijk)grenzen heen 
denken
Verder dringen we als AK aan op zoveel 
mogelijk samenwerking tussen de 
wijken. Dit betekent dat we voortaan 
mensen aannemen die in meer dan één 
wijkgemeente tegelijk actief zullen zijn. 
Zo zijn we bezig één kerkelijk werker 
voor het ouderenpastoraat aan te 
trekken voor onze dríe wijkgemeenten. 
Ook de mensen die al binnen de PGA-B 
werken, zullen we steeds vaker vragen 
om een deel van hun werkzaamheden 
in een andere wijkgemeente uit te 
voeren. Op het gebied van kerkelijke 
activiteiten zullen wij vaker de vraag 
stellen: met wie gaan jullie dit samen 
doen uit een andere wijkgemeente of 
met andere partners in Amstelveen? 
En als er een aantal interessante 
vormings- en toerustingsbijeenkomsten 
plaatsvinden in een andere wijkkerk, 
dan gaat u toch ook? Laat de 
afstand naar die andere wijkkerk of 
de onbekendheid met de andere 
deelnemers geen belemmering zijn! 

Meer verhuur
Ook in de eigen wijkgemeente zult u 
met beperkingen te maken krijgen. Als 
de zaalruimten van de kerk bijvoorbeeld 

vaker verhuurd kunnen worden, kan het 
zijn dat we onze kerkelijke activiteiten 
door de week zullen moeten beperken 
tot twee à drie dagen (inclusief de 
avonden). In de Pelgrimskerk heeft men 
hiermee al ruime ervaring: ruim 80% van 
het vloeroppervlak wordt daar permanent 
verhuurd aan een peuterspeelzaal. Dit 
gaat niet zonder slag of stoot, maar 
iedereen begrijpt dat dit nodig is om het 
tekort op de wijkbegroting binnen de 
perken te houden. 

Bewijs dat het kan
Eerder beschreef ik wat we samen 
doen als wijkgemeenten: roulerende 
predikanten, gezamenlijke aanpak 
van vorming & toerusting en van 
jeugdwerk en diaconaat. De bereidheid 
om als wijkgemeenten met elkaar in 
gesprek te gaan is groot. Tijdens de 
gemeentevergadering van 23 januari 
namen ruim honderd gemeenteleden 
in het deel na de pauze deel aan de 
gesprekken over mogelijkheden om 
de inkomsten van de kerk te verhogen 
en/of de uitgaven te verlagen. In de 
groepen is ook gesproken over de 
bijdrage aan de kosten bij uitvaarten 
vanuit de kerk. Verreweg de meeste 
aanwezige gemeenteleden blijken 
begrip te kunnen opbrengen voor deze 
maatregel, maar oordelen negatief 
over de manier van besluitvorming en 

uit de algemene kerkenraad

De Protestantse Gemeente te Amstelveen 

- Buitenveldert (afgekort: PGA-B) verkeert 

in een fase van bezinning. 

Omdenken... ja, u ook
Pieter Licht (scriba)
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Dank u wel!

Uw fi nanciële 

bijdrage is en 

blijft van harte 

welkom op 

rekening 

NL53 ABNA 

0549 316 523.

communicatie. De invoering van deze 
maatregel wordt voorlopig opgeschort. 
We willen de mogelijkheid hebben 
om de fi nanciële noodzaak van de 
invoering van deze maatregel te kunnen 
afwegen tegen andere fi nanciële 
maatregelen waarover dit voorjaar moet 
worden beslist. Ook blijkt er meer tijd 

nodig voor communicatie en voor het 
gelijktijdig en gelijkvormig invoeren in 
alle wijkgemeenten.

Verslag gemeentevergadering
Bent u geïnteresseerd in het verloop 
van de gemeentevergadering, stuur dan 
een e-mail naar scribaak@pga-b.nl . 

Ik stuur u dan de powerpointpresentatie 
van vòòr de pauze en het verslag van 
de gehele bijeenkomst (inclusief de 
uitkomst van de groepsgesprekken). 
Hierbij dank ik alle deelnemers aan de 
vergadering voor hun constructieve 
bijdragen en de rapporteurs van de 
groepsgesprekken.

college van kerkrentmeesters

Dank u wel!

Uw fi nanciële 

bijdrage is en 

blijft van harte 

welkom op 

rekening 

NL53 ABNA 

college van kerkrentmeesters

Wat is voor jou 
waardevol in de kerk?
Yvonne Teitsma

Actie Kerkbalans gaat over geven. 
‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het appel 
dat we doen. Maar waarom geeft ú 
eigenlijk voor de kerk? Hoe duidelijker 
u dat weet, des te logischer wordt het 
om voor je kerk te geven. 

Afgelopen jaren stond er in Present een 
rubriek ‘Mijn kerk’, waarin gemeentele-
den vertelden wat ‘hun’ kerk voor hen 
betekent. De een vindt er vriendschap, 
de ander medeleven, weer iemand an-
ders noemt bijbelverhalen en bijbeler-
varing of in de ziel geraakt worden: het 
is voor iedereen verschillend.

De Nieuwe Aanpak Kerkbalans, waar-
mee we vorig jaar zijn gestart, richt 

zich op deze ‘parels’ in onze kerken. 
Wat mag er van ú echt niet verdwijnen 
uit onze kerken? Zijn dat de zondagse 
erediensten, de concerten, de ouderen-
activiteiten of is dat het kringwerk, het 
kerkgebouw? En wat geeft het u? Gods 
liefde, vriendschap, erkenning, rust, 
warmte, veiligheid? Wat uw ‘parel’ ook 
is, door te geven aan Kerkbalans geeft 
u ook voor uw eigen ‘parel’!

Heeft u de informatie over Kerkbalans ontvangen? 
Heeft u hier nog vragen over? Twijfel niet en bel het 
Kerkelijk Bureau, 020 – 641 36 48. Dinsdag t/m donderdag 
van 9.00 – 12.30 uur. We staan u graag te woord. 
U kunt ook e-mailen naar kerkelijkbureau@pga-b.nl.
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Maar liefst 46 jaar ging Albert rond 
met de collectezakjes. Hij begon 
ermee in de hervormde gemeente 
‘De Ontmoeting’ en zette dat voort in 
de Pelgrimskerk. ‘Geestelijk gaat het 
nog goed met mij, maar lichamelijk 
krijg ik toch wel wat ongemakken. 
Ik word minder stabiel. En ik wil niet 
meemaken dat er iets onaangenaams 
gebeurt terwijl ik aan het collecteren 
ben.’

Albert woont al 57 jaar in een 
appartement aan de A.J. Ernststraat, 

vlakbij de Europaboulevard. Drie jaar 
geleden overleed zijn vrouw. Ook 
van het grote clubje vrienden is bijna 
niemand meer over. Gelukkig heeft 
Albert kinderen en kleinkinderen, 
met wie hij een goed contact heeft. 
Ook de kerk is een vast ankerpunt in 
zijn leven. ‘Als ik een paar weken niet 
geweest ben voelt het weer goed 
om terug te zijn. Ik heb de diensten 
nodig omdat ik op die manier bij de 
les word gehouden. Maar bovenal zou 
ik de gemeenschap met de andere 
gemeenteleden niet willen missen.’

Naast collectant was Albert Dolfing drie 
keer lid van een beroepingscommissie. 
Hij was ook medeoprichter en 
vervolgens 15 jaar medewerker van 
wijkblad PiO. De kerkelijke gemeente 
deed nooit tevergeefs een beroep op 
Albert als kerkbezoekers vervoer nodig 
hadden.

Boerenzoon
Albert Dolfing werd in 1925 geboren in 
een dorpje in Drenthe. De boerenzoon 
ging na de ULO aan de slag bij de 
Vuil Afvoer Maatschappij (VAM): eerst 

De 93-jarige Albert (Ab) Dolfing was tot voor kort 

nog altijd actief als collectant in de Pelgrimskerk 

aan de Van Boshuizenstraat in Amsterdam-

Buitenveldert. Dit jaar zette hij er een punt achter.  

46 jaar 
collecteren 
is mooi 
genoeg
Dick Aanen
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op het kantoor in Drenthe en na zijn 
militaire diensttijd op het hoofdkantoor 
in Amsterdam. Hij werkte er 44 
jaar lang onafgebroken tot aan zijn 
pensionering. 

Zijn vrouw kwam ook uit een 
boerengezin, maar volgde haar man 
maar wat graag naar de hoofdstad. 
De eerste jaren woonden ze in de 
Rivierenbuurt (inwonend), later in een 
driekamerappartement in het toen 
nog maagdelijke Slotermeer. ‘Het was 
toen nog één grote zandwoestijn.’ In 
Buitenveldert, waar hij in 1962 met het 
jonge gezin (drie kinderen) neerstreek, 
was het al niet veel beter. ‘We 
belandden opnieuw in een zandstorm. 
Er waren in die jaren nog geen bakker, 
slager of groenteboer. De melkboer 
was gevestigd in een garagebox. 
Winkeliers uit de Rivierenbuurt 
kwamen bestellingen opnemen. Op die 
manier werden we in leven gehouden. 
In de strenge winter van 1962/63 
met dat enorme pak sneeuw waren 
we enige tijd van de buitenwereld 
afgesloten.’ Maar wonen aan de rand 
van de wijk had ook voordelen. ‘We 
keken toen vanuit onze fl at over de 
weilanden en de Amstel.’

Kerkgebouw
Buitenveldert groeide in de jaren 
zestig als kool. Het ene na het andere 
complex werd opgeleverd. Voor de 
hervormde nieuwkomers was niet 
gelijk een kerkgebouw beschikbaar. 
‘We kerkten aanvankelijk in een 
schoollokaal’, zegt Albert. ‘Daarna 
konden we terecht in een schaftkeet en 
vervolgens was er plaats in een houten 

noodkerkje aan de Van Leijenberghlaan. 
Bij het schaftlokaal hadden we wel een 
probleem: voordat we er op zondag 
konden kerken, moest er 's zaterdags 
eerst een schoonmaakploeg aan de 
slag. Veel bouwvakkers van toen 
pruimden tabak. Dan weet je het wel.’ 

Uiteindelijk kreeg de hervormde 
gemeente van Buitenveldert-Noord op 
de hoek van de A.J. Ernststraat en de 
Van Leijenberghlaan de beschikking 
over een echt kerkgebouw: de 
Ontmoeting. Albert: ‘Ik zat in de 
bouwcommissie. Ik wist niks van 
bouwen, maar was wel goed in 
notuleren en moest de fi nanciering in 
de gaten houden.’

Fusie
Door de ontkerkelijking vanaf de 
jaren zeventig moest de Hervormde 
Pinksterkerkgemeente van 
Buitenveldert-Zuid later fuseren met 
geloofsbroeders en –zusters van 
de Ontmoetingskerk. Nog veel later 
volgde de fusie met de gereformeerde 
Pelgrimskerk. Albert: ‘Voorheen waren 
het twee gescheiden werelden. In 
de jaren tachtig is daar verandering 
in gekomen door het Samen op 
Weg-proces. De kerkenraden gingen 
gezamenlijk vergaderen, ook werden 
er gemeenschappelijke diensten 
gehouden. In die periode moest 
het gebouw De Ontmoeting dicht, 
omdat het stadsdeel op die plek 
een multifunctioneel centrum wilde 
bouwen. We verhuisden toen naar de 
Pelgrimskerk.’
Albert heeft indirect een belangrijk 
zetje aan het fusieproces gegeven. Hij 

stelde aan de kerkenraad voor om de 
beide kerkbladen samen te voegen 
tot één wijkblad. Die stemde in en 
zodoende ontstond het nieuwe blad 
Pelgrims in Ontmoeting (PiO). ‘Het blad 
moest bezorgd worden bij circa 1400 
adressen. Ik heb van beide gemeenten 
mensen bereid gevonden mee te 
werken aan het nieuwe wijkblad en 
ook gezorgd dat er voor de bezorgers 
werkbare wijken ontstonden. In totaal 
waren er wel 50 mensen op de één of 
andere manier actief voor het blad.’

Zorgelijk
Voor iemand die de bloeitijd van 
de kerk in Buitenveldert nog heeft 
meegemaakt doet het pijn om het 
tanende kerkbezoek te moeten 
meemaken. ‘Het kerkgebouw De 
Ontmoeting met 240 zitplaatsen zat 
vroeger vol. In de Pelgrimskerk was 
ooit plaats voor 660 mensen. De 
kerkzaal is inmiddels veel te groot 
geworden en aangepast aan de nieuwe 
situatie. Er komen nu op zondag 
tussen de veertig en zestig mensen. 
Veelal bejaarde en hoogbejaarde 
mensen, zoals ikzelf. 
Ik zou niet weten 
wanneer in de 
Pelgrimskerk iemand 
is getrouwd of 
gedoopt. Ik vind dat 
zorgelijk. Maar toch 
vind ik het fi jn dat de 
kerk er nog is en ik 
hoop dat het mij nog 
enige tijd gegund 
is om samen kerk 
te zijn met mijn 
geloofsgenoten.’
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‘Opdat wij zien’ is geschreven voor 
Palmpasen. Aan de hand van vijf 
klassieke lezingen voor de palmzondag 
gingen zes dichters (Gert Jan de Bruin, 
Cynthia Kramer, Koos Hagen, Stijnie 
Stoeckart, Janet Parlevliet en Gert Jan 
Slump) het avontuur aan om tot de kern 
van de Schriftwoorden rond Palmpasen 
te komen.
De aanzegging van het lijden van Jezus 
voorafgaand aan de intocht in Jeruzalem 
is voor de discipelen lastig te verteren 
kost. Zij verwachten, net als de inwoners 
van Jeruzalem, nogal wat van de intocht. 
Die intocht is niet groots, maar op de 

rug van een ezel, die daar zo wat eigen 
gedachten bij heeft. De ezelman zelf, die 
een spoor van wonderen trok, wordt bij 
het aanzien van Jeruzalem met tranen 
bewogen om het leed van de stad. Wij, 
het volk, zien, verdoofd als wij zijn, vooral 
de nieuwe leider die het tij gaat keren. 
En waar het op uitdraait? Palmpasen is 
de poort naar de stille week, de week 
van het lijden en het ‘red jezelf!’ dat 
klinkt op Goede Vrijdag, en van daaruit 
de geschiedenis in. En alle stenen van 
Jeruzalem, struikelsteen, bouwsteen, 
hoeksteen, vertellen dat verhaal als stille 
getuigen in de geschiedenis.

‘Opdat wij zien’ is een liturgisch 
project vol perspectieven en 
invalshoeken. Het is een oproep om 
wakkere mensen te worden en te 
zijn in duistere en hoopvolle tijden. 
‘Opdat wij zien’ is ook een oproep tot 
een doorbraak. De doorbraak komt 
met Palmpasen tot ons in de vorm 
van woorden die voor velen verborgen 
leken en lijken, maar door één mens 
werden volbracht.

Binnenkort gaat de nieuwe website 
www.liturgischproject.com online. Wie 
niet kan wachten en vast benieuwd is 
naar de teksten van ‘Opdat wij zien’ 
kan terecht op de tijdelijke site die in 
opbouw is: www.liturgischproject.
com/wordpress.

Hoor ons
en heb geduld
nog even
opdat wij zien

Op zondagochtend 14 april, Palmpasen, zal tijdens de ochtendviering om 10.00 

uur het nieuwe liturgische project ‘Opdat wij zien’ worden uitgevoerd door 

de cantorij van de Paaskerk, Anthem en Alegría, aangevuld met gastzangers 

en -zangeressen. Het is al weer het dertigste liturgische project in 22 jaar van 

Gert Jan Slump en Nico Hovius. Deze keer schreven zes dichters mee aan de 

teksten. Gert Jan de Bruin, een van de tekstdichters, gaat voor in deze dienst.

Première nieuwe 
liturgische muziek 
‘Opdat wij zien’
Gert Jan Slump
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college van diakenen

Sam’s Kledingactie voor 
Cordaid Mensen in Nood,
Mareke Kniep

Een belangrijk wederopbouwproject 
steunen zonder geld te geven? Dat kan 
ook dit jaar door het doneren van uw 
oude kleding, schoenen, huishoudtextiel 
en brillen. 
Op zaterdag 13 april 2019 van 9.30 – 
12.00 uur vindt Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats, een oecu-
menisch project van de Protestantse 
Diaconie en de Rooms-Katholieke 
Caritas. 

De ingezamelde goederen wor-
den verkocht aan gecertifi ceerde 
sorteerbedrijven. 
De opbrengst in 2019 wordt besteed 
aan hulp bij de wederopbouw van 
Sulawesi. Dit Indonesisch eiland werd 

in september 2018 getroffen door een 
hevige aardbeving en tsunami: 2.087 
mensen kwamen om het leven en meer 
dan 210.000 mensen zijn ontheemd. 
Het leveren van watertanks, waterfi l-
ters, dekzeilen en latrines is al gestart. 
Via lokale partners zijn tien dorpen 
geselecteerd die gesteund worden bij 
wederopbouw in wat moeilijk bereik-
bare gebieden. Verder wordt gewerkt 
aan preventiemaatregelen om de 
eilandbewoners beter voor te bereiden 
op dergelijke rampen.

Vorig jaar ging de opbrengst naar 
nieuwbouw, herbouw en inrichting 
van scholen – inclusief toiletten en 
wasbakken – in de Centraal Afrikaanse 

Republiek. Achttien scholen zijn met 
de hulp van Sam’s Kledingactie in 
gebruik genomen. Zo kunnen vele 
kinderen tussen 6 en 14 jaar na de 
burgeroorlog nu weer naar school en 
aan hun toekomst werken!

Meer informatie: Mareke Kniep, tel. 
020 - 643 57 65, p.v.dongen@online.nl

Wat? Kleding, schoenen 
huishoudtekstiel. Graag 
aanleveren in gesloten 
vuilniszakken of dozen. 
Brillen apart afgeven.
Wanneer? Zaterdag 13 april 
van 9.30 – 12.00 uur
Waar? Paaskerk, Kruiskerk, 
Pelgrimskerk, Augustinuskerk, 
Urbanuskerk (Bovenkerk), 
Titus Brandsmakerk.
Waarvoor? Wederopbouw 
en hulp aan tien dorpen in 
Sulawesi, Indonesië.

Come Together 
Yvonne Teitsma

Een bijeenkomst waar nieuwe en oud-Amstelve-
ners elkaar kunnen ontmoeten. Elkaars cultuur 
kunnen ontdekken, met elkaar in gesprek gaan, 
spelletjes doen voor alle leeftijden. Iedereen neemt 
eten mee uit eigen keuken, zodat wij ook elkaars 
cultuur kunnen proeven. 
Wilt u meehelpen of wilt u ‘gewoon’ langskomen 
om met de nieuwe buurtgenoten kennis te maken: 

u bent van harte uitgenodigd. Elke bijeenkomst 
staat een activiteit centraal. 

Come Together-bijeenkomsten zijn een initiatief van 
de kerken in Amstelveen en Buitenveldert.

De eerste Come Together van dit jaar vindt 
plaats op zaterdag 6 april van 14.00 – 18.00 in de 
Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1. Informatie 
en aanmelding: diaconie@pga-b.nl. De volgende 
bijeenkomst is op 28 september. Houd de liturgie, 
orde van dienst, Kruispuntjes, digitale nieuwsbrief 
of websites in de gaten voor meer informatie.
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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
10 maart Kliederkerk (Paaskerk)
9 april Groep 3 en 7 Het Palet 
 naar de Paaskerk
13 april Palmpasenstokken maken 
 (Kruiskerk en Paaskerk) 
14 april Palmpasen dienst 
 (Kruiskerk en Paaskerk)
14 april Diaconale cakejesactie (Kruiskerk)18 april Groep 4 Roelof Venemaschool 
 naar de Kruiskerk
18 april The Passion – samen eten en 
 tv registratie kijken (Paaskerk)KLIEDERKERK ZACHEÜS 

Zacheüs is een tollenaar en hij zorgt ervoor dat de mensen 
hun belasting betalen. Maar hij is niet eerlijk en heeft 
zichzelf rijk gemaakt door geld van de mensen te stelen. 
Daardoor vinden mensen hem niet aardig. Dan hoort hij 
dat Jezus naar de stad komt. Omdat hij maar een kleine 
man is en niemand Zacheüs een plekje vooraan gunt, klimt 
Zacheüs in een boom. Hij heeft veel over Jezus gehoord en 
wil hem graag zien. En wat blijkt? Jezus ziet Zacheüs in de 
boom zitten en besluit bij hem te eten!

Zondag 13 januari stond Kliederkerk in het teken van 
Zacheüs en samen zijn we zijn verhaal ingedoken. Om te 
voelen hoe het voor Zacheüs geweest moest zijn boven 
in die boom, hebben we met elkaar een heel grote boom 
gemaakt, waar je ín kon klimmen via de preekstoel. Verder 
mocht iedereen een ‘geldzak’ versieren met naald en draad, 
lapjes en stiften. In die zak kunnen waardevolle dingen 
opgeborgen worden en misschien kan er ook wel iets 
weggegeven worden van al het moois dat daarin verzameld 
wordt. We hebben geëxperimenteerd of een ‘boom’ 
van spaghetti en spekjes een plastic ei kon dragen, een 

verrekijker gemaakt om Jezus goed te kunnen zien vanuit 
de boom en uit tijdschriften allemaal lekkere etenswaren 
geknipt om een papieren bord mee te vullen, waardoor we 
aan elkaar konden vertellen wat we Jezus te eten zouden 
geven als hij bij ons aan zou willen schuiven. Na afl oop 
van het Kliederuur was de viering, waarin we het verhaal 
van Zacheüs nagespeeld hebben. En Kliederkerk zou 
Kliederkerk niet zijn, als we niet af zouden sluiten met een 
overheerlijke maaltijd, bereid door het Kliedercateringteam. 
Een leuke middag, waarop we veel geleerd hebben over 
Zacheüs en het heel gezellig met elkaar hebben gehad!
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Agenda
10 maart Kliederkerk (Paaskerk)
9 april Groep 3 en 7 Het Palet 
 naar de Paaskerk
13 april Palmpasenstokken maken 
 (Kruiskerk en Paaskerk) 
14 april Palmpasen dienst 
 (Kruiskerk en Paaskerk)
14 april Diaconale cakejesactie (Kruiskerk)18 april Groep 4 Roelof Venemaschool 
 naar de Kruiskerk
18 april The Passion – samen eten en 
 tv registratie kijken (Paaskerk)

Ieder jaar worden er in de Kruiskerk en de Paaskerk 
de zaterdag voorafgaand aan Palmpasen (13 april) 
palmpasenstokken gemaakt en vertelt de dominee 
het verhaal van Palmpasen. De palmpaasstokken 
aan de gemeente laten zien (voor wie wil): zondag 
14 april om 10.00 uur in beide kerken. 

Kruiskerk
Van 16.00 tot 17.00 uur (inclusief eten na afl oop). 
Aanmelden bij Antoinette Kamsteeg: 
djk@kruiskerk-amstelveen.nl 

Paaskerk
Van 16.00 tot 17.30 uur (inclusief eten). Aanmelden 
via: kinderkerk@paaskerk-amstelveen.nl 

Theaterweekend 
Daniel
Op 10 februari was het zover: de Theaterkerkdienst over 
Daniël! We namen de laatste punten door, oefenden nog 
één keer het openingslied, deden wat stemoefeningen, 
probeerden onze zenuwen in bedwang te houden, 
wensten elkaar heel veel succes én drukten elkaar op het 
hart om er toch ook echt van te genieten. 
En wat hebben we genoten! De musical ging supergoed, 
er waren veel mensen komen kijken, het publiek reageerde 
heel enthousiast en we kregen na afl oop veel positieve 
reacties. Na een heel weekend hard gewerkt te hebben, was 
zo’n uitvoering het mooiste dat we ons konden wensen. 

En wat heeft iedereen hard gewerkt. Want als je in één 
weekend een musical maakt, dan heb je natuurlijk geen tijd 
te verliezen! We zijn vrijdagavond aan de slag gegaan met 
het uitzetten van de eerste scènes, het defi nitief bepalen 
van de liedjes, het oefenen van de dans, het uitdenken 
van het decor en het opbouwen van de techniek. Zaterdag 
hebben we ons werk van vrijdag verder uitgewerkt en was 
het oefenen, instuderen, spelen, ontwerpen en bouwen 
geblazen. Tussendoor werden we vol overgave verzorgd 
door het cateringteam, dat werkelijk alles uit de kast heeft 
gehaald om ons van lekker eten te voorzien. Dat leverde 
weer nieuwe energie op om verder te gaan. 

Naast hard werken, was het ook dit jaar weer ontzettend 
gezellig met elkaar. Zo moest iedereen een ‘engel’ zijn voor 
iemand anders, was er ruimte om tijdens de pauzes even 
lekker bij te kletsen, hebben we ‘Wie is de Mol?’ gekeken 
op zaterdagavond en natuurlijk in de kerk geslapen. 
Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich 
ieder jaar opnieuw in willen zetten om dit Theaterweekend 
mogelijk te maken. We hebben een heel goed weekend 
gehad en willen iedereen die meegeholpen heeft om dat te 
realiseren heel hartelijk bedanken!! 

PALMPASENSTOKKEN 
MAKEN



18

Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In onze januarivergadering kwam Geert-
Jaap Welsing vertellen over hoe hij 
zijn taak als assessor in de Algemene 
Kerkenraad ziet en tot nu toe ervaren 
heeft. Het was de bedoeling om de AK 
soepeler te laten verlopen, met kortere 
lijnen, dichter bij elkaar. Het bevalt tot 
nu toe heel goed. De functie was vaag 
beschreven, maar in de praktijk werkt 
het goed. Geert-Jaap: ‘Ik hoop dat jullie 
nu al merken dat de AK dichterbij is, 

want dat is het eigenlijke doel’.
De selectiecommissie kerkelijk werker 
is druk bezig met de binnengekomen 
sollicitaties.
Voortgang beroep predikant: via een 
rondje kan iedereen zeggen wat zij/
hij vindt. We willen heel graag dat het 
werk voor De jonge Kruiskerk met 0,5 
fte wordt voortgezet. Over de reste-
rende 0,3 fte verschillen we van me-
ning. In ieder geval moeten we eerst 
wachten op een plan van de Algemene 
Kerkenraad over de predikantsformatie 
in de nabije toekomst.
De luidklok gaat nu echt snel gerepa-
reerd worden.
De nieuwe classis bestaat uit ringen 
van gemeenten. We sluiten ons aan bij 
de Ring Amsterdam. Nu de classis zo-
veel groter is geworden, is er behoefte 
elkaar ook in kleiner verband te zien en 
te profi teren van elkaars ervaringen.
De vacatures kregen aandacht, er 
is nog steeds niemand gevonden 
als secretaris voor het College van 
Kerkrentmeesters. In onze wijkkerken-
raad vallen ook enkele gaten; kerkrent-
meesters, diakenen en ouderlingen 
zijn welkom. Rudie heeft aangegeven 
voor de zomer te stoppen als voorzit-
ter. Wie volgt hem op?
De gemeentevergadering op 23 janu-
ari is goed verlopen, met een goede 

opkomst. We kregen duidelijk inzicht in 
onze fi nanciële (on-)mogelijkheden. De 
hoofdpunten zijn ook gepresenteerd 
op een gemeentevergadering van onze 
eigen wijk op 24 februari. Daarover 
volgende keer meer.

Rudie van Balderen

De jonge Kruiskerk 
Zaterdag 13 en zondag 14 april: 
Palmpasen in de Kruiskerk
Op zondag 14 april vieren we in de 
kerk Palmpasen, het feest van de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. De dag 
ervoor maken we samen palmpasen-
stokken. Dat zijn stokken in de vorm 
van een kruis, die je kunt versieren 
met gekleurd papier, snoepjes en 
natuurlijk een broodhaantje.
Alle kinderen en hun ouders of be-
geleiders zijn van harte welkom in de 
Kruiskerk, op zaterdag 13 april van 
16.00 tot 17.00 uur. Wij zorgen voor 
alle materialen (een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld). Heb je nog een 
stok van vorig jaar over? Neem die dan 
mee! Na afl oop eten we samen pan-
nenkoeken met wie dat gezellig vindt.
Als je wilt, kun je op zondag 14 april
in de kerk meelopen met de optocht. 
De Palmpasenviering (speciaal voor 
gezinnen) begint om 10.00 uur.
Voor kinderen tot 4 jaar is er opvang.

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 - 21 12 45 67, 
contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 453 45 40, lanser@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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We hebben op zaterdagmiddag plaats 
voor maximaal 70 kinderen. Wil je mee-
doen? Geef je dan uiterlijk woensdag 10 
april op bij Antoinette Kamsteeg: djk@
kruiskerk-amstelveen.nl of 06-16150657.

Afscheid Marianne Bogaard
Op zondag 24 maart neemt Marianne 
Bogaard afscheid als predikant van 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, in het bijzonder van de 
Paaskerk. Marianne was een goede 
en fi jne collega. In de afgelopen bijna 
14 jaar heeft ze niet alleen voor de 
Paaskerk veel betekend, maar zeker 
ook voor onze protestantse gemeente. 
Voor mij was het bijzonder om bij mijn 
komst in Amstelveen Marianne als 
collega aan te treffen. Beiden heb-
ben we in Groningen gestudeerd en 
'Oecumenica' gedaan bij prof. Bert 
Hoedemaker; we herkenden elkaars 
taal. Marianne, bedankt voor je inzet, 
collegialiteit en vriendschap. Ik wens je 
Gods zegen in je persoonlijk leven en 
in je werk in Rotterdam-Kralingen. 

Sieb Lanser

Mantelzondag op 10 maart
Op zondag 10 maart vieren we onze 
zesde Manteldienst. Dit is nadruk-
kelijk een viering van en voor de hele 
gemeente – we delen onze kwetsbaar-
heid -, maar in accenten afgestemd op 
zieken, mantelzorgers en mensen die 
een moeilijke periode doormaken. Er is 
gelegenheid om tijdens de viering een 
persoonlijke zegen te ontvangen. De 
(verkorte) dienst begint om 11.00 uur. Na 
afl oop is er koffi e en ook een lunch voor 
de hele gemeente. Ook als u niet per 
brief persoonlijk bent uitgenodigd, bent 

u van harte welkom bij de lunch, maar 
wilt u zich wel opgeven, voor 6 maart, bij 
Belia de Geus (tel. 889 40 97, bjdgeus@
casema.nl) of bij Sieb Lanser (tel. 453 45 
40, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl). Wilt 
u elkaar attenderen op deze zondag? 

Belia de Geus, Marleen Jongeneel, 
Marijke van der Meulen, 

Anita Winter en Sieb Lanser

Religieuze kunst
We mogen het nu wel een traditie noe-
men: aandacht voor religieuze kunst. Er 
kan een hele discussie gevoerd worden 
over wat dat precies is, maar dat laten 
we aan anderen over. Wij laten ons 
liever meenemen door Anique de Kruijf, 
die ons op deskundige wijze niet alleen 
enkele van de vele ver-beeld-ingen van 
religieuze thema’s laat zien, maar ons 
ook uitlegt wat we zien. Zij is hoofd 
van de afdeling ‘Erfgoed in Kerken en 
Kloosters’ van het Catharijne Convent. 
Zij neemt ons mee op een rondgang 
langs ‘Hoogtepunten van museum 
het Louvre en ‘haar’ museum het 
Catharijne convent.’ Dat betekent dat zij 
ons absolute topkunst uit deze musea 
laat zien. Een accent wordt gelegd op 
kunst die verbonden is met de veertig-
dagentijd, vroeger meestal ‘lijdenstijd’ 
genoemd, waarin wij de opgang van 
Jezus naar Jeruzalem gedenken. 
Er zijn twee bijeenkomsten, op de don-
derdagen 21 maart en 28 maart. De lezin-
gen beginnen om 20.00 uur en duren tot 
ongeveer 21.00 uur. Daarna is er nog ge-
legenheid voor napraten en iets drinken. 
Opgave (zeer gewenst) bij Renger Prent, 
rengerprent@gmail.com of 020 - 643 94 
18 of 06 -26 26 04 52. Kosten deelname 
voor beide avonden: € 12,-

Van de diaconie
De eerste SAT-maaltijd van dit jaar is 
achter de rug. De wijkcoach van Elsrijk 
vertelde ons het een en ander over 
haar werk in de wijk. Koster Marian 
had een lekkere maaltijd bereid, Bart 
Poesiat zorgde voor de muzikale om-
lijsting en we konden ook weer reke-
nen op onze vaste medewerkers Anny 
Smit en Gerrie Mulder. De volgende 
maaltijd is op 15 mei 2019. 
Op 31 maart kunnen in de kerk kaarten 
gekocht worden om paasgroeten aan 
gevangenen te sturen. Op zondag 7 
april staan attenties op naam klaar; 

Pieternella van der Valk
Op 24 januari is in Nieuw Vredeveld 
op 100-jarige leeftijd Nel van der Valk 
overleden. In haar arbeidzame leven heeft 
ze lang in een damesmodezaak gewerkt. 
Zelf was ze enig kind en ze is ongetrouwd 
gebleven, zonder kinderen, waardoor er 
geen familie meer was. Ze was een pittige 
vrouw, die wist wat ze wilde, direct en 
rechtuit. Toen de burgemeester op bezoek 
kwam voor haar honderdste verjaardag zei 
ze: 'u had wel een ambtsketting om moeten 
doen'. Ze voelde zich betrokken 
bij de Kruiskerkgemeente, maar kerkgang 
was de laatste jaren niet goed meer 
mogelijk. Boven de rouwkaart staat: 
Als alles donker wordt zal God de sterren 
aansteken die je door alle nachten voeren. 
In dat vertrouwen is ze rustig ingeslapen. 
Ze had goed contact met geestelijk 
verzorger Wouter van den Braak, die op 
30 januari de uitvaarplechtigheid heeft 
geleid in Crematorium Westgaarde.

Sieb Lanser
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Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de  Kruiskerk, tenzij anders 
vermeld. Meer informatie in het boekje  Activiteitenprogramma 
Kruiskerk 2018-2019 en de folder Leren en bezinnen 2018-2019

Maart
Di 05 10.00 uur Open Huis met Bettine Siertsema
Wo 06 10. 00 uur Christelijke Meditatie 
Wo 06 14.30 uur Bijbelkring 'Matteüs'
Za 09 20.00 uur Johannes Passion
Zo 10 11.00 uur Mantelviering
Wo 13 10.00 uur Christelijke Meditatie
Wo 13 13.30 uur Sing-Inn
Wo 13 19.15 uur Gebedsgroep
Do 14 20.00 uur Vrouw & Geloof
Do 14 20.00 uur Paulus, een Jood geraakt door Jezus, 
   Pelgrimskerk
Zo 17 17.00 uur Muzikale Vesper
Ma 18 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo  20 10.00 uur Christelijke meditatie
Do 21 15.00 uur Poëziemiddag o.l.v. Els van Geel, Paaskerk
Do  21 20.00 uur Religieuze kunst
Zo 24 12.00 uur Koffi econcert
Wo 27 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 27 19.15 uur Gebedsgroep
Do 28 15.00 uur Bespreking roman o.l.v. ds. Gert Jan de Bruin
Do 28 20.00 uur Religieuze kunst
Zo 31 10.00 uur Paasgroetenactie

April
Di 02 10.00 uur Open Huis
Wo 03 10.00 uur Christelijke meditatie
Do 04 20.00 uur Paulus, een Jood geraakt door Jezus, 
   Pelgrimskerk
Za  06 10.30 uur Scratchdag Paasoratorium
Zo 07 10.00 uur Paasattenties
Zo 07 12.00 uur Koffi econcert
Wo  10 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 10 14.30 uur Bijbelkring 'Matteüs'
Wo 10 19.15 uur Gebedsgroep
Do 11 20.00 uur Vrouw & Geloof
Za  13 9.30-12.00 uur Sams Kledingactie
Za 13 16.00 uur Palmpasenstokken maken
Ma 15 20.00 uur Meditatief Bijbellezen

gemeenteleden kunnen deze meenemen en brengen bij 
degenen die door ouderdom, ziekte of andere oorzaken al 
lange tijd de kerkdiensten niet kunnen bijwonen. We willen 
niemand vergeten, dus graag een berichtje aan de diaconie 
als u iemand kent die daarvoor in aanmerking komt. In de 
veertigdagentijd kunnen we ons bezinnen op onze zorg voor 
de medemens.

Lamkje Sminia

Dank!
Na het benefi etconcert door Lyda’s Ladies is € 2765,30 
bij elkaar gebracht voor de wederopbouw van de 
Bovenkerkse Urbanuskerk. Namens de mensen van 
de Urbanuskerk heel veel dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen!

Paula Rose
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Er is de komende periode op muziekgebied weer veel te 
genieten. Iedereen is van harte welkom bij een vesper en 
de (koffi e)concerten. 
Op zaterdag 9 maart wordt de Johannes Passion
(BWV 245) van J.S. Bach uitgevoerd door het koor en 
orkest van Het Bach Ensemble Amsterdam. Dirigent 
Paulien Kostense en vocal coach Michiel Meijer, die ook 
de Christusrol en de basaria's voor zijn rekening neemt, 
hebben gekozen voor de tweede versie ervan. De entree 
op 9 maart kost € 22,50 (jongeren € 20). Tickets zijn in 
de voorverkoop te krijgen via de websites van het Bach 
Ensemble Amsterdam en de Kruiskerk. Met contante 
betaling (graag gepast) kunt u terecht op 9 maart vanaf 
19.45 uur. Aanvang 20.00 uur. Er is geen pauze, maar als u 
wilt kunt u na afl oop onder het genot een drankje met de 
musici spreken over de uitvoering. 
Op zondag 17 maart om 17.00 uur is er een muzikale 
vesper waarin het vocaal ensemble Voci Vivaci o.l.v. Peter 
Ouwerkerk onder andere motetten van Mendelssohn 
zingt. Liturg is ds. Jaap Doolaard, Henk Trommel is de 
organist.
Zondag 24 maart wordt er om 12.00 uur een 
koffi econcert verzorgd door het klarinettrio Chimaera, met 
Annemiek de Bruin klarinet, Ireen de Kok cello en Laurens 
de Man piano. Ze komen met een Duits-romantisch 
programma. Het Gassenhauertrio van Beethoven (opus 
11), Studien in kanonischer Form van Schumann en het 
poco allegretto uit de Derde Symfonie van Brahms, het 
laatste in een eigen bewerking.
Twee weken later, op zondag 7 april, is er weer een 
koffi econcert, nu in de serie Bach solo. David Faber speelt 
de Tweede suite voor cello solo van Johann Sebastian 
Bach (BWV 1008). 

Laurens de Man speelt op het Flentrop-orgel diens 
Prelude en Fuga in D-groot (BWV 532) met virtuoze 
pedaalpassages in de fuga. Op de piano speelt hij 
gedeelten uit de tweede Franse suite van Bach (BWV 813 
in c-dorisch). Samen spelen David en Laurens de eerste 
cellosonate van Brahms het derde (fugatische en op Bach 
geïnspireerde) deel. 

Aart Appelhof
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Paaskerk
Bezinning
Met het vertrek van onze collega 
Marianne Bogaard gaat er veel 
veranderen. Voor ons als collega's, 
voor de Paaskerkgemeente en 
ook voor de PGA-B. We gunnen 
Marianne natuurlijk van harte een 
mooie nieuwe werkplek en wensen 
haar al het goede... maar het vertrek 

vraagt wel de nodige bezinning 
op het werk in de gemeente. Drie 
predikanten was in zekere zin een 
luxe, die we nu zullen moeten 
heroverwegen. De bezinning daarop 
is al begonnen in de verschillende 
vergaderingen en kerkenraden, en ook 
op de gemeenteavond heeft u erover 
gehoord. Elders in deze Present leest 
u er meer over. Voor nu hebben we 
de pastorale wijken verdeeld over 
ons tweeën: ds. Gert Jan de Bruin 
en mijzelf. Dat is wennen, want we 
zullen in ons pastoraat in die wijken 
gemeenteleden ontmoeten die, hoe 
trouw ook, ons relatief onbekend zijn. 
Ook zullen we niet al het werk van 
Marianne kunnen overnemen.
We zullen de bezinning die al was 
ingezet rond het proces Paaskerk 
2022 nu met nog meer urgentie 
voortzetten. Een nadenken over de 
taken van predikanten hoort daarbij. 
Eén besluit heeft de kerkenraad al 
genomen. Sinds de sluiting van de 
Dorpskerk, net voor mijn komst naar 
Amstelveen, werd begonnen met 
middagdiensten in de Paaskerk. De 
laatste maanden nam het aantal 
bezoekers sterk af. Het aanvankelijke 
aantal van 40, 50 werd de laatste 
maanden zeker niet meer gehaald. 
Soms waren er maar 20, 25 
bezoekers. Dat had te maken met 

het feit dat de middagdiensten zich 
steeds minder onderscheidden van 
de 'gewone' ochtenddienst, maar 
ook, en dat vind ikzelf positief, dat 
steeds meer mensen allereerst met 
elkaar op de zondagochtend wilden 
vieren. Een eigen dienst op de 
middag voelde steeds meer 'apart'. 
In die zin kun je zeggen dat we in 
dat opzicht de afgelopen jaren echt 
naar elkaar zijn toegegroeid. Toch 
waren het altijd mooie diensten, 
niet in de laatste plaats door het 
orgelspel van Hans Jutte en de 
voorbereidingsbijeenkomsten 'met 
het oog op zondag'. We nemen er 
daarom ook met enige weemoed 
afscheid van, maar vertrouwen erop 
dat u begrip heeft voor deze stap. De 
Bijbelkring 'met het oog op zondag' 
willen we graag voortzetten. Niet 
standaard iedere maand, maar vooral 
in de liturgische hoogtijdagen zullen 
we afwisselend 's middags en 's 
avonds met elkaar de teksten van de 
zondag daarop lezen. We beginnen in 
de veertigdagentijd. U leest het in het 
programma. Allen van harte welkom!

Zondag 10 februari heeft u een 
voorproefje gekregen van een 
profetisch verhaal: Daniël. Prachtig 
te zien hoe de jongeren het 
neerzetten in de theaterdienst. In 

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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de veertigdagentijd lezen we uit 
de boeken van de kleine profeten. 
Amos, Habakuk, Jona; het zijn 
vaak felle mannetjes die geen last 
hebben van al te veel nuance. Veel 
van hun teksten (sommige meer 
dan vijfentwintighonderd jaar oud) 
zijn vaak opmerkelijk actueel. Naast 
felle oordeelsteksten klinken ook 
visioenen van vrede en recht. Juist in 
de kleine profeten begint de nieuwe 
hoop vaak met eenvoudige daden. 
Op palmzondag, de zesde zondag van 
de veertigdagentijd, wordt Jezus als 
een profeet binnengehaald met de 
woorden van een profetische lofzang. 
Zo begeleiden de profeten onze 
inspirerende reisgenoten op weg naar 
Pasen. 

Een goede veertigdagentijd gewenst!
Ds. Werner Pieterse

Uit de wijkkerkenraad
Ook in de vergadering van de 
kerkenraad zijn Arjan Steur en 
Christiaan Sijnen bedankt voor het 
werk dat zij de afgelopen jaren hebben 
gedaan. 
In de vergadering waren enkele 
leden van de taakgroep vieren 
aanwezig om verslag te doen van 
de werkzaamheden die ze tot nu 
toe verricht hebben. De plannen 
om de kerkzaal geschikter te 
maken voor kleinere vieringen en 
om een stilte/gedachtenishoek in 
te richten worden concreter. In de 
eerstvolgende gemeentevergadering, 
die waarschijnlijk begin mei zal 
plaatsvinden, hoort u hier meer over. 
De komende tijd richten we ons 

vooral op het vertrek van ds. Marianne 
Bogaard en het overnemen van een 
aantal werkzaamheden door ds. 
Werner Pieterse en ds. Gert Jan 
de Bruin. U zult begrijpen dat de 
predikanten vooral daar zullen zijn 
waar ze nodig zijn, er zullen prioriteiten 
gesteld moeten worden. Zo zullen de 
doelgroepen (dertigers en vijftigers) 
waarbij ds. Marianne Bogaard meestal 
aanwezig was, even zelfstandig verder 
gaan. De ontmoetingsbijeenkomsten 
in de wijk Groenelaan zullen voorlopig 
worden overgenomen door ds. 
Gert Jan de Bruin, ook zal hij de 
taakgroep pastoraat begeleiden. Ds. 
Werner Pieterse neemt een deel 
van de verantwoordelijkheid voor de 
kinderkerk op zich en hij zal meegaan 
met de Taizéreis. Ds. Marianne 
Bogaard was verantwoordelijk 
voor het pastoraat in de wijken 
Groenelaan, Waardhuizen en Nes 
aan de Amstel en een deel van de 
buitengrenzers. In goed overleg is 
besloten dat de wijk Groenelaan in 
tweeën wordt gedeeld. De adressen 
ten westen van de Groenelaan 
en in Waardhuizen komen onder 
verantwoordelijkheid van ds. Gert 
Jan de Bruin te liggen. Ds. Werner 
Pieterse is voor de adressen ten 
oosten van de Groenelaan, Amsteldijk 
en Nes en de buitengrenzers de 
eindverantwoordelijke. 
We zullen u via de berichten in Present 
en via de Paaskerkmededelingen zo 
goed mogelijk op de hoogte houden 
van mogelijke verschuivingen en 
veranderingen in werkzaamheden van 
de predikanten. 

Elly Merckel-Timmer 

Andries Gerrit Brommer
‘Liefde overwint alles’, viel te lezen op de 
rouwkaart. Als ik Andries bezocht in het 
ziekenhuis en later in het Zonnehuis kwam hij 
steeds terug op de liefde, als kern van alles, als 
de centrale notie van ons leven. We zochten naar 
liederen en woorden in het bijbels verhaal die 
daar een onderstreping van waren. Geen wonder 
dat we bij Paulus uitkwamen die bij onenigheid 
over een weg van geloof, hoop en liefde komt 
te spreken. Heb zorg voor elkaar, wilde Andries 
iedereen meegeven. Een vitale man die genoot 
van het leven, het fi jn vond om te schilderen of 
naar het huisje in Ermelo te gaan en opeens werd 
ingehaald door een ziekte. Terugkijkend op zijn 
leven was er de dankbaarheid voor de vele mooie 
jaren met Ria, met zijn kinderen en kleinkinderen. 
Wat hadden zij hem nog graag langer in hun 
midden gehad.

G.J. de Bruin

Gerrit Jacob Oussoren
Op een boerderij, in een groot gezin, groeide 
Gerrit op. Samen met een broer kon hij het 
boerenbedrijf van zijn vader voortzetten. Op en 
top een boer werd hij genoemd. Een schilderij 
van de boerderij aan de muur in het huis aan de 
Legmeerdijk waar hij mij vaak op heeft gewezen. 
Toen Middenhoven gerealiseerd werd, betekende 
dat de onteigening van het bedrijf. Gelukkig was 
er wat grond rondom de nieuwe woonplek, een 
paar schapen. Langzaam werd zijn wereld kleiner, 
zeker toen de auto weggedaan werd. Maar er 
was volop te genieten. En iedereen mocht horen 
hoe blij Gerrit was met zijn Nelly en met de steun 
die hij van zijn kinderen kreeg. Een familieman 
pur sang die bijzondere gelegenheden niet zonder 
viering voorbij liet gaan. Zijn sterven kwam 
geheel onverwacht, een schok voor zijn naasten 
die tegelijk beseften dat lijden hem bespaard is 
gebleven.

G.J. de Bruin
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Agenda
Voor veertigdagentijd-activiteiten: zie aparte agenda

Maart
Zo 03 10.30 uur Themaviering ‘Beelden van Jezus’ (dagcentrum Westwijk)
Zo 03 12.00 uur Koffieconcert Organsax
Do 07 10.00 uur Geloven op goede gronden
Di 12 14.00 uur Ontmoetingspastoraat (Middenhof)
Di 12 20.00 uur Dertigers oost en west
Di 12 20.00 uur Community (bij Inke Otting)
Wo 13 18.30 uur Veertigers (bij Cindy Kruydenhof)
Wo 13 19.00 uur Gebedskring
Do 14 20.00 uur Paulus, een jood geraakt door Jezus (Pelgrimskerk)
Vr 15 18.00 uur Maaltijd en geloofsgesprek
Ma 18 20.00 uur  Zestigers (bij Map Meeuwis)
Wo 20 19.30 uur Kring middelbaarplus
Do 21 15.00 uur Literatuurkring poëzie
Do 21 18.00 uur Buurttafel, gast wethouder Van Ballegooijen
Vr 22 19.30 uur Afscheidsavond ds. Marianne Bogaard
Zo 24 14.30 uur Afscheidsdienst ds. Marianne Bogaard
Wo 27 15.00 uur Met het oog op zondag
Wo 27 15.00 uur Ontmoetingspastoraat (De Bolder)
Wo 27 19.00 uur Gebedskring
Do 28 15.00 uur  Literatuurkring, ‘De avond is ongemak’ (Kruiskerk)
Vr 29 – zo 31  Kloosterweekend bij franciscanen
Zo 31 12.00 uur Koffieconcert COV

April
Di 02 14.00 uur Diaconiebijeenkomst met poëzie en muziek
Di 02 20.15 uur Community (bij Gert Jan Slump)
Di 02 20.30 uur Dertigers west
Do 04 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do 04 14.30 uur Ontmoetingspastoraat (Kastanjeflat)
Do 04 20.00 uur Paulus, een jood geraakt door Jezus (Pelgrimskerk)
Zo 07 10.30 uur Themaviering Dietrich Bonhoeffer (dagcentrum Westwijk)
Wo 10 19.00 uur Gebedskring
Wo 10 19.30 uur Kring middelbaarplus
Do 11 10.00 uur Geloven op goede gronden
Do 11 10.30 uur Ontmoetingspastoraat Bovenkerk en Wimbledon (Noorddamcentrum)
Do 11 18.00 uur Buurttafel
Do 11 20.00 uur Dertigers oost
Za 13 16.00 uur Palmpasenstokken maken en maaltijd
Zo 14 10.00 uur Palmpasencantate

Raad van Kerken
De veertigdagentijd beginnen we als 
kerken gemeenschappelijk met een 
viering op Aswoensdag. Ik vind dat 
altijd een heel mooie start van een 
bijzondere periode in ons kerkelijk 
jaar, een begin dat ik zelf beleef in 
de Abdij van Berne in Heeswijk. Op 
de laatste vergadering van de Raad 
hoorden we over de Stadshartkerk, 
werden we geïnformeerd over hun 
vieringen, kringen en projecten. We 
kregen een treffend beeld van een 
kleine, vitale geloofsgemeenschap. We 
spraken nadien o.a. over oecumenische 
vespervieringen in de tijd voor Pasen. 
Vorig jaar pendelden we tussen de 
St. Urbanus en de Paaskerk, de zes 

Ter gelegenheid van het vertrek van ds. Marianne Bogaard organiseren wij een gezellige afscheidsavond voor gemeenteleden van de Paaskerk op vrijdagavond 22 maart. De inloop begint om 19.30 uur. De avond zal gevuld worden met toespraken, liederen en sketches. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de ceremoniemeester van deze avond Dorien Keus, email: dorienkeus@gmail.com of telefoon, 06-28963318. Bij een afscheid hoort een cadeau. Als u hieraan wilt meedoen, kunt u uw bijdrage overmaken op NL05 RABO 0392314525 t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen onder vermelding van ‘afscheidscadeau Marianne Bogaard’. De afscheidsdienst zal zijn op zondag 24 maart om 14.30 uur, de ochtenddienst vervalt. Namens de kerkenraad Paaskerkgemeente, Elly Merckel-Timmer, voorzitter

Afscheid ds. Marianne Bogaard
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vespers zijn nu alle zes, om begrijpelijke 
redenen, in de Paaskerk. Een half uur 
van verstilling: een psalmgebed, een 
evangeliefragment en een enkel lied.

G.J. de Bruin

Palmpaasstokken maken in de 
Paaskerk
Zaterdag 13 april, 16.00 – 18.30 uur.
Op zaterdag 13 april maken we 
palmpaasstokken. Alle kinderen en hun 
ouders of begeleiders zijn van harte 
welkom. We horen het verhaal en daarna 
maakt ieder kind twee stokken. Eén om 
weg te geven en één om zelf te houden.
Een palmpaasstok is een versierd kruis 
met snoep, een buxustakje en een 
broodhaan. Elke versiering vertelt een 
stukje van het verhaal van Pasen.
Zondag 14 april om 10.00 uur lopen de 
kinderen met de stokken in optocht 
door de kerk en daarna gaan we naar De 
Luwte om de palmpaasstokken weg te 
brengen.
Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij 
Dorien Keus, dorienkeus@gmail.com.

Woorden bij de doop
Op 27 januari werd Loes Berloth 
gedoopt. Zij sprak hierbij de volgende 
tekst uit.
‘Ik ben blij en vooral dankbaar om deze 
morgen in uw midden en voor Gods 
aangezicht te mogen staan.
Vandaag gaat een langgekoesterde 
wens in vervulling. Als kind van acht 
jaar kwam ik via een christelijke school 
in aanraking met het geloof. Ik luisterde 
naar de mooie Bijbelverhalen en leerde 
bidden, het zaadje was geplant.
Het geloof heeft me nooit helemaal 
verlaten, maar kwam gedurende mijn 

leven wat op de achtergrond. Mede 
doordat ik dacht dat het leven maakbaar 
was en ik het naar mijn hand kon 
zetten. Natuurlijk was dat niet zo en 
op een gegeven moment, na enige 
teleurstellingen, voelde ik mij leeg en 
ongelukkig. Ik bad bijna elke dag het 
Onze Vader en gaandeweg kregen de 
woorden meer betekenis voor mij, 
met name de zin Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alszo op de aarde. 
Ik besloot mijn verdere leven in zijn 
handen te leggen. Het is geen weg die 
mij voorgeschreven wordt, maar een 
weg in alle bescheidenheid die mij meer 
rust en vrede geeft. Ik hoop die rust en 
vrede ook aan mijn medemensen over 
te kunnen brengen.
Het leven kan een eenzaam avontuur 
zijn, maar ik ben blij om samen met 
anderen Jezus te volgen.’

Literatuurkring
Op donderdag 28 maart bespreken we 
de veel geprezen debuutroman van 
Marieke Lucas Rijneveld ‘De avond 
is ongemak’. We komen samen in de 
Kruiskerk en beginnen om 15.00 uur. Als 
u het boek hebt gelezen maar nog niet 
eerder deelnam, graag opgave bij Gert 
Jan de Bruin (tel 645 06 16).

JD12+
Hoi, hoi, ik schrijf dit stukje op 11 
februari, the day after. Wat was het 
weer super om naar de theaterdienst te 
kijken en te luisteren. Een dienst voor 
iedereen die door jongeren is voorbereid 
en uitgevoerd. En een groot deel van 
‘onze’ jongeren van de JD12+ heeft 
enthousiast meegedaan. Hier kunnen 
we weer met veel plezier een jaar op 

terugkijken! Voor de komende periode 
staat een aantal ‘gewone’ JD12+-
diensten op de rol, waarbij we net als de 
vorige keren met een actueel thema aan 
de slag gaan. Wees welkom! 

Hans Wesdorp

Koffi econcert Organsax
Op zondag 3 maart om 12.00 uur 
geeft Organsax een koffi econcert. Het 
duo Organsax, bestaande uit Cees 
Verschoor (orgel) en Hans Boetje 
(alt- en sopraansaxofoon), is nu ruim 
vijftien jaar bij elkaar. De combinatie 
van orgel en saxofoon biedt ongekende 
mogelijkheden. De saxofoon kan als 
het ware versmelten met de klank 
van het orgel, maar ook als een stem 
met kleur, dynamiek en vibrato fraai 
tegenspel bieden. 

De twee muzikanten maken op 3 maart 
een reis door de tijd, met muziek die 
ver voor de uitvinding van de saxofoon 
(1841) gecomponeerd is. Zoals het 
hoboconcert van Marcello tot de 
Aria van Bozza, die speciaal voor het 
instrument geschreven is. Het Cantilène 
Pastorale is een orgelcompositie, 
bewerkt voor deze combinatie, waarbij 
de saxofoon een vraag- en antwoordspel 
met het orgel heeft.

tegenspel bieden. 

De twee muzikanten maken op 3 maart 
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40 dagen: 
Roepen om 
Vrede en Recht

 Woensdag 6 maart 
15.00 uur ‘Met het oog op zondag’
ds. Marianne Bogaard
Tijdens deze bijeenkomst lezen we de 
tekst voor de komende zondag
19.30 uur  Dienst Aswoensdag
pastoor Eugene Jongerden & ds. 
Werner Pieterse

 Zondag 10 maart 
10.00 uur Eerste zondag van de 
veertigdagentijd: Micha
ds. Marianne Bogaard
16.00 uur Kliederkerk
19.30 uur Oecumenische Taizé viering

 Dinsdag 12 maart 
19.30 uur Oecumenische vesper
20.15 uur Startavond rond de 
veertigdagentijd - ds. Werner Pieterse

 Zondag 17 maart 
10.00 uur Tweede zondag van de 
veertigdagentijd: Hosea
ds. Werner Pieterse

 Dinsdag 19 maart 
18.00 uur  Sobere maaltijd, vooraf 
aanmelden bij Nelleke de Bres 1

19.30 uur  Oecumenische vesper

 Zondag 24 maart 
14.30 uur Derde zondag van de 
veertigdagentijd: Habakuk
Afscheidsdienst van ds. Marianne 
Bogaard

 Dinsdag 26 maart 
19.30 uur  Oecumenische vesper
20.15 uur  Toelichting op het liturgisch 
muziekproject ‘Opdat Wij Zien’ 2

door de schrijversgroep & Nico Hovius

 Zondag 31 maart 
10.00 uur Vierde zondag van de veertig-
dagentijd: Jona - ds. Werner Pieterse

 Dinsdag 2 april 
14.00 uur Middag met Muziek & Poëzie 
- Marcel den Dulk (muziek), Nelleke de 
Bres & Gert Jan de Bruin (poëzie)
19.30 uur Oecumenische vesper
20.15 uur ‘Met het oog op zondag’
ds. Werner Pieterse
Tijdens deze bijeenkomst lezen we de 
tekst voor de komende zondag

 Zondag 7 april 
10.00 uur Vijfde zondag van de 
veertigdagentijd: Amos
ds. Werner Pieterse

10.30 uur Themaviering over 
Bonhoeffer in dagcentrum Westwijk
ds. Gert Jan de Bruin & drs. Renger 
Prent

 Dinsdag 9 april 
19.30 uur Oecumenische vesper
20.15 uur Meditatief Bijbellezen: 
onder begeleiding van Riëtte 
Beurmanjer zoeken we naar 
ontspanning en luisteren naar een 
Bijbelverhaal. We verplaatsen onszelf in 
het verhaal alsof we erbij waren in die 
tijd en vragen ons af wat het verhaal 
ons persoonlijk te vertellen heeft.

Veertigdagentijd
• Deze periode van bezinning 

en inkeer start op 6 maart 
- Aswoensdag.

• Iedere zondag in de 
veertigdagentijd staan de 
diensten in het teken van 
bijbelverhalen rond ‘Roepen 
om Vrede en Recht’.

• Vanaf 12 maart zijn er 
op dinsdagavond zes 
oecumenische vespers, 
georganiseerd in 
samenwerking met de St. 
Urbanuskerk.

• Iedere dinsdag is er ook 
een activiteit om met elkaar 
inhoud te geven aan de 
veertigdagentijd. 

• Alle activiteiten vinden 
plaats in de Paaskerk, 
Augustinuspark 1 in 
Amstelveen.
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 Zaterdag 13 april 
16.00 uur Palmpasenstokken maken 
en aansluitend eten voor kinderen

 Zondag 14 april 
10.00 uur Zesde zondag van de 
veertigdagentijd: Intocht van Jezus
ds. Gert Jan de Bruin; uitvoering 
liturgisch muziekproject ‘Opdat Wij 
Zien’ 2

19.30 uur Oecumenische Taizé viering

 Dinsdag 16 april 
19.30 uur Oecumenische vesper
20.15 uur Documentaire: een 
indrukwekkende vertelling van mensen 
over hun band met de Matteüspassie 
van J.S. Bach. Verhalen van o.a. 
schrijfster Anna Enquist, sopraan 
Olga Zinovieva, danser Emio Greco 
en van leden van het Amsterdamse 
daklozenkoor ‘De Straatklinkers’.

 Donderdag-18 april 
19.30 uur Dienst Witte Donderdag
ds. Gert Jan de Bruin

 Vrijdag 19 april 
19.30 uur Dienst Goede Vrijdag
ds. Gert Jan de Bruin

 Zaterdag 20 april 
21.00 uur Dienst Stille Zaterdag
ds. Werner Pieterse
22.30 uur Start programma Paasnacht

 Zondag 21 april 
7.00 uur  Afsluiting Paasnacht
zonsopgang en ontbijt
9.30 uur  Paasmorgen: Eerste dienst
ds. Werner Pieterse
11.00 uur  Paasmorgen: Tweede 
dienst, met jongeren en kinderen
Nienke van der Heiden & ds. Werner 
Pieterse

Kijk in de Orden van Dienst, 
op de website en op de 
Facebookpagina voor de laatste 
informatie over het programma.

Stille Week
• In de Stille Week zijn er 

diensten op: dinsdag 
(vesper), Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en op Stille 
Zaterdag.

• Op dinsdagavond wordt een 
documentaire getoond.

• Aansluitend op de dienst 
op Stille Zaterdag is er een 
eenvoudig programma tijdens 
de Paasnacht.

• De Paasnacht wordt 
afgesloten met het 
gezamenlijk zien opgaan van 
de zon op Paasmorgen en 
daarna ontbijt.

• Aansluitend zijn er op 
Paasmorgen twee diensten. 

1 Voor de sobere maaltijd is aanmelden vooraf noodzakelijk. 
Voor deze maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 
opbrengst is bestemd voor Exodus, een stichting die zich inzet voor 
ex-gedetineerden.
Aanmelden bij Nelleke de Bres: ndebres@ziggo.nl of 020-6412654

2 Liturgisch muziekproject ‘Opdat Wij Zien’: op basis van schriftlezingen 
uit het leesrooster voor Palmpasen is door een schrijversgroep een 
nieuw liturgisch project geschreven. ‘Opdat Wij Zien’ is een indringende 
oproep om wakkere mensen te zijn en te blijven. Het liturgisch project 
zal tijdens de ochtenddienst op Palmpasen op 14 april in première gaan. 
Voorganger is ds. G.J. de Bruin die zelf ook meeschreef aan de cyclus.
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Bij de diensten
Zondag 10 maart, de eerste zondag 
van de veertigdagentijd, houden we 
onze volgende cantatedienst. Vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis brengt 
de cantate ‘Jesus nahm zu sich die 
Zwölfe’ van J.S. Bach (BWV 22) ten 
gehore.
Zondag 31 maart, de vierde zondag 
van de veertigdagentijd, vieren we het 
heilig avondmaal.

Bijbelkring Hosea, Amos en Micha
De laatste twee bijeenkomsten van 
deze winterkring zijn op: dinsdag 12 

maart en op dinsdag 2 april. We maken 
dan studie van de resterende ge-
deeltes van de profeet Micha. Plaats: 
Pelgrimskerk. Aanvang 14.00 uur.

Ds. De Vries 

Vanuit de wijkkerkenraad
- januari 2019 -
We hebben vastgehouden aan het 
gebruik om de eerste vergadering in 
het nieuwe jaar vooraf te laten gaan 
door een gemeenschappelijke maaltijd, 
die op een uitstekende wijze verzorgd 
wordt door onze koster. Op deze ma-
nier hebben de leden de gelegenheid 
om op een ongedwongen wijze met 
elkaar om te gaan. Dit keer namen we 
tevens afscheid van dhr. Stok, die de 
kerkenraad vele jaren gediend had, 
veelal als voorzitter.

Ds. De Vries opende de vergadering 
als waarnemend voorzitter. De heer 
Oud nam de hamer van ds. De Vries 
over, nadat hij unaniem geaccepteerd 
werd als nieuwe voorzitter. Hij leidde 
de rest van de vergadering. Dhr. Oud 
was ouderling-kerkrentmeester. Het 
kerkrentmeesterschap en het bijbeho-
rende lidmaatschap van het College 
van Kerkrentmeesters komt hierdoor 
open maar we denken dat er wel een 
oplossing voor te vinden is.

Na het uitvallen van dhr. Ojas de 
Ronde in verband met diens ziekte is 
de commissie Thema-avonden nog 
steeds incompleet. We zijn benieuwd 
of er nog een voorstel komt voor het 
komende voorjaar.

Doordat mw. Bruinsma-Themmen de 
wijkkasstukken over 2018 niet tijdig 
beschikbaar had, is dat onderwerp 
verschoven naar de maartvergadering. 
Wel zijn inmiddels de heren Dorsman 
en Freijmuth bereid gevonden de wijk-
kas te controleren. Dat zal half maart 
plaats vinden. 

Zo kwam er ruimte voor een nogal 
dringend punt, namelijk de toekomst 
van onze gemeente, gezien het 
duidelijk teruglopend aantal kerkgan-
gers. Tijdens het moderamen van 
begin februari is daarover al gebrain-
stormd. Het staat op de agenda van de 
februarivergadering.

Zoals u al hebt kunnen zien is mw. 
Heleen Zweers bereid gevonden een 
aantal beurten als collectant van dhr. 
Stok over te nemen. We zijn daar erg 
blij mee.
We maken van de gelegenheid 
gebruik om aandacht te vragen voor 
het interessante en informatieve 

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 Gerrit Oud, 
tel. 020 - 779 20 08, voorzitter@pelgrimskerk.nu 
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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PKN-blad ‘Woord en Weg’. Dat ver-
schijnt eens per maand en het ligt in 
de regel ter inzage op het rek in de 
ontmoetingsruimte.
In een gesprek met de Koreanen die 
van onze kerk gebruik maken is ge-
bleken dat het voor beide gemeenten 
vruchtbaar zou zijn een keer gezamen-
lijk bijeen te komen. De keuze is geval-
len op de dienst met Pasen.
Nu mw. Kruijswijk voor enige tijd is 
‘uitgeschakeld’, is mw. Van Kooten 
bereid gevonden haar te vervangen in 
de sollicitatiecommissie voor de toege-
wezen 0.2 fte voor ouderenwerk.
Vanuit de classis Noord-Holland is ons 
erop gewezen dat een toelage van 
€ 1.500 beschikbaar is voor een goed 
onderbouwd plan. We hebben gekozen 
voor steun voor het jubileumconcert 
van Linguae atque Cordis op 23 maart 
aanstaande. De aanvraag is inmiddels 
de deur uit.
Studentwerker André van der Galiën 
zal op de kerkenraadsvergadering 
van 18 maart aanwezig zijn ter ken-
nismaking. Aan het werk voor Ziel en 
Zaligheid van hem en de studentwer-
ker Jakob Stolk was een artikel gewijd 
in het februarinummer van Present. Nu 
we het toch over Present hebben, in 
dit nummer staat een interview met 
ons medegemeentelid dhr. Dolfi ng.
Er lag al enige tijd het voorstel van 
mw. Visser om een stilte in te lassen 
na het ‘Amen’ van de preek. Zoals u 
al gezien hebt in de liturgie heeft dat 
onze instemming. Verder was zij posi-
tief getroffen door de aandacht voor de 
geloofsbelijdenis. Ook hier wordt af en 
toe in voorzien.

Adri Lodder

Pastorpraat - persoonlijk
Bij het thema van dit blad: ‘Ja Jij!’ 
voelde ik mij aangesproken toen ik 
het las. Daar lag ik te revalideren in 
Vreugdehof na een fi etsongeluk. Veel 
was ik hier op bezoek geweest en nu: 
‘Ja Jij!’ Zo ben je opeens betrokken bij 
al die mensen: bewoners, patiënten 
en krijg je post en bezoek. Je maakt 
de verzorgers van de gezondheidszorg 
van dichtbij mee. Je moet opletten, 
vragen stellen als er iets vergeten 
wordt! Kortom, men verwacht dat je 
voor jezelf opkomt, maar er wordt ook 
met liefde voor je gezorgd!
Toen ik na veertien dagen weer een 
beetje bijkwam, dacht ik na over iets 
dat ik al vaak vroeg aan een zieke in een 
soortgelijke situatie. Namelijk: ‘Heeft 
dit u veranderd? Is er winst uit verlies?’ 
Winst is natuurlijk een groot woord, 
maar toch... je maakt het hele circus 
van het revalidatiecentrum van dichtbij 
mee. Daar hoort het geestelijke voedsel 
van de gezondheidszorg wel degelijk bij. 
Met twintig mensen, een pianist, een 
dominee, een ouderling en een vrijwil-
liger - o.a. van de Pelgrimskerk - was 
het zondagochtend een heel goed uur, 
met nabespreking onder het genot van 
vers gezette koffi e. In de week hield ds. 
Sneep een bezinningsmorgen met vijf-
tien mensen. Wij werden allen zeer per-
soonlijk aangesproken. Een boeiende 
morgen met verrassende antwoorden 
en gedachten om over na te denken.
De kerk functioneert dus op meerdere 
plaatsen in Buitenveldert en niet ge-
ring ook, dank aan de vele vrijwilligers, 
dàt was bijzonder om mee te maken. 
Men reed me met de rolstoel langs 
mijn postvak en sprak er verbaasd over 

dat er zoveel post was. Ze konden niet 
geloven dat het allemaal van één kerk 
was. ‘Kent men elkaar dan zó goed 
in de kerk?’ Daarvoor erg bedankt. U 
allen maakte indruk! 
Ik maak gelijk van de gelegenheid 
gebruik u mee te delen dat ik voorlopig 
wat minder Pastorpraat zal insturen. 
Hartelijke groet voor zieken en gezon-
den en in elk geval wist ik mij met de 
Pelgrimskerk verbonden!

Wil Kruijswijk

Zaterdag 23 maart vindt om 15.00 uur 
in de Pelgrimskerk een jubileumcon-
cert plaats. Daarmee wordt gevierd 
dat vocaal ensemble ‘Linguae atque 
Cordis’ vijfentwintig jaar bestaat. 
Het koor heeft, onder de bezielende 
leiding van kerkmusicus Bert ’t Hart, al 
die jaren meegewerkt aan de canta-
tediensten die met regelmaat in de 
Pelgrimskerk gehouden worden.
Samen met solisten en instrumentalis-
ten brengt ‘Linguae atque Cordis’ op 
23 maart de Petite Messe Solennelle
van Gioachino Antonio Rossini (1792-
1868) ten gehore. 
Na afl oop van het concert, rond 16.30 
uur, wordt de dirigent en het koor een 
feestelijke receptie aangeboden.
Iedereen is van harte welkom. 
Toegang: € 10,-

Jubileumconcert 
Pelgrimskerk
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Wintermaaltijd met de Straatklinkers
Op vrijdag 1 februari is het vanaf 16.30 uur een gezel-
lige drukte in de Ontmoeting van de Pelgrimskerk. Naast 
gemeenteleden die komen voor Kannen en Kruiken en de 
maandelijkse maaltijd, druppelen ook leden van het thuis- 
en daklozenkoor de Straatklinkers binnen. Belangrijke as-
pecten van deze jaarlijkse wintermaaltijd zijn ontmoeting, 
het samen zingen en de gezamenlijke maaltijd. Er wordt 
heel wat afgepraat en gelachen. Maar vooral het optreden 
van de Straatklinkers onder leiding van Arend Driessen 
met zijn accordeon en het zingen zijn belangrijk. Het 
repertoire is zeer divers: zeemansliederen, Amsterdamse 
liedjes en spirituele liederen. Er waren zelfs solo-optre-
dens, bijzonder prachtige stemmen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de Straatklinkers de hoofdrol spelen in 
de fi lm ‘The Disciples-een straatopera’, die voor het eerst 
was te zien in Utrecht tijdens het Nederlands fi lmfestival 
2018. Het is vooral de weg naar de opera toe, die in de 
fi lm centraal staat. 
De Pelgrimskerk zorgde voor de hapjes, drankjes en de 
nasi maaltijd met saté, gebakken eieren en kroepoek. 
De bijeenkomst kunnen we karakteriseren met woorden 
als een warm onthaal, verbinding scheppen, geweldige 
muzikale omlijsting, prachtige solozang, heerlijke maal-
tijd. Kortom, een hartverwarmende bijeenkomst, om 
zeker in 2020 weer op het programma te zetten.  

Nel Velthorst
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Ma/ 18-03 Film: Maria Magdalena
Het verhaal speelt zich af in het Heilige 
Land in de eerste eeuw. Een jonge 
vrouw laat haar vissersdorpje achter 
zich en sluit zich aan bij een radicaal 
nieuwe sociale beweging met aan het 
hoofd Jezus van Nazareth. Aanvang: 
14.00 uur in De Goede Herder.

Di/ 19-03  Liederen zingen
We zingen pelgrimsliederen. Met Nelly 
Versteeg. Aanvang 14.30 uur.

Ma/ 15-04 Boeteviering
Aanvang: 19.30 uur in De Goede Herder.

Winterprogramma Alle activiteiten zijn in de Pelgrims-
kerk, tenzij anders vermeld. 
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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nieuws

18 maart, Protestants Landelijk Dienstencentrum, 
Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Wat leren onze predikanten in spé aan de PThU op het 
gebied van Jodendom en Kerk en Israël en wat zouden ze 
moeten leren? Deze dag wordt georganiseerd door Kerk en 
Israël van de Protestantse Kerk i.s.m. de Stichting Judaïstiek 
en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).
Het programma loopt van 10.00 tot 16.00 uur. Met o.a. Dick 
Pruiksma. Hij praat ons bij over de nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van Kerk en Israël. Met Dineke Houtman: 
‘Daar leren ze wat...’: Inleiding over het onderwijs in 
Hebreeuws, Jodendom en Kerk en Israël gerelateerde 
vakken: problemen, kansen en uitdagingen. Leo Mock zal 
een eerste reactie geven. Verder is er gelegenheid voor 
vragen en gesprek o.l.v. Reinier Gosker. Tijdens de lunch is 
een boekentafel aanwezig van Boekhandel Kirchner. 

1 ‘Joodse geschiedenis in Nederland’ door Gert van 
Klinken

2 ‘Bijbel in beweging: De Bijbel en de Dode Zeerollen’ 
door Bärry Hartog

3 ‘Marquardt’s visie op Israël’ door Rinse Reeling 
Brouwer

4 ‘Inzet nieuwe media in het onderwijs’ door Lieve 
Teugels

5 ’s Middags zijn er Minicolleges. Afsluitend is er een 
viering in de kapel door ds. Koos Snaterse.

Rond 15.30 uur is er gelegenheid elkaar te ontmoeten / 
na te praten onder het genot van een glaasje fris.

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden en staat 
open voor alle belangstellenden. Aanmelden vóór 11 
maart 2019 via www.protestantsekerk.nl/evenementen/
landelijke-ontmoetingsdag-kerk-israel.

Landelijke ontmoetingsdag voor Kerk en Israël

God schiep een prachtige aarde. Hij gaf ons de opdracht 
om te zorgen voor dat wat Hij gemaakt heeft. Vandaag de 
dag zien we echter dat Gods aarde ernstig aangetast wordt, 
voornamelijk door onszelf, de mens.
De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld 
gevolgen voor de natuur (overstromingen, droogte, 
afname biodiversiteit), onze gezondheid (voedseltekorten, 
hongersnoden), veiligheid en voor de beschikbaarheid van 
voedsel en water. Door de uitstoot van broeikasgassen zit er 
nu 40 procent meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen 
geleden. 
Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk 
nog kunnen beheersen als we de stijging weten te 
beperken tot anderhalf tot twee graden. Dat kan alleen als 
de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 drastisch is verlaagd. 

Maar met de huidige maatregelen 
die door de overheid gesteld zijn, 
bereiken we deze beperking niet.
 
Verlangen naar herstel
Daarom lopen we op zondag 10 
maart mee met de klimaatmars 
tezamen met duizenden 
sympathisanten. We vragen 
aandacht van de regering voor de toestand van de aarde, 
maar erkennen ook ons eigen aandeel hierin. Het lopen 
van de klimaatmars is een uiting van ons verlangen 
naar heelheid van de aarde en laat onze hoop zien op 
maatregelen die leiden tot herstel van de schepping. We 
geloven dat herstel komt van God, maar ook een proces is 
waarin we zelf van betekenis kunnen zijn.
Meer informatie: groenekerken.nl/klimaatmars

Waarom een klimaatmars?
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nieuws

40dagentijdcampagne 
‘Een nieuw begin’
Op 6 maart begint de veertigdagentijd, en daarmee 
de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie: Een nieuw 
begin.

Een actiegerichte campagne in de Veertigdagentijd, past 
dat eigenlijk wel? ‘Ja, dat past zeker’, reageert Kerk in 
Actie-consulent Elise Kant. ‘Juist in deze periode willen we 
stilstaan bij het feit dat we niet alleen op de wereld zijn, 
maar dat we verbonden zijn met kerken wereldwijd. In de 
veertigdagentijdkalender komt dat heel mooi naar voren: 
bij zes dagen staat een bezinnende tekst; op zondag staat 
vervolgens een project centraal. De combinatie van bezinning 
en aanpak maakt de campagne bijzonder.’

Een nieuw begin
Het gaat in de campagne niet alleen om het stilstaan bij de 
nood in de wereld, vervolgt Elise Kant. ‘Het gaat juist ook om de 
mogelijkheid daar iets aan te doen. Als diaconie of gemeentelid 
voel je je soms machteloos vanwege al het leed in de wereld, 
maar je kunt echt iets betekenen. Het maakt uit wat je doet, al 
voelt het nog zo klein.’ De projecten die centraal staan, hebben 
een overeenkomst: ze hebben als doel mensen een nieuw begin 
te bieden, van ex-gedetineerden in Nederland tot kindslaven 
in India. ‘Ellendige situaties waarin mensen begonnen zijn 
om er verandering in te brengen. Zelf vertel ik vaak over het 
project voor weeskinderen in Rwanda. De directeur van dat 
project heeft de genocide van 25 jaar geleden overleefd, en is 
toen kinderen die wees waren geworden onder gaan brengen 
in pleeggezinnen. Een nieuw begin voor die kinderen, maar 
ook voor haarzelf nadat ze haar ouders, broers en zussen was 
verloren. Inmiddels ondersteunt haar organisatie 1500 kinderen.’
De genoemde veertigdagentijdkalender is te bestellen 
of te downloaden via www.protestantsekerk.nl/
veertigdagentijdkalender.

Vrijzinnige Lezing
In de Vrijzinnige Lezing 2019 Kan liberaal 
christendom gereanimeerd worden? geeft 
Hobson een overzicht van zijn carrière. 

Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij 
onderging, zijn overgang van academische 
theologie naar journalistiek, zijn moeizame 
verhouding tot de Kerk van Engeland en 
zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de 
drie kernaspecten van zijn denken – geloof, 
theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten 
zijn alle drie verbonden met zijn herziening van 
‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten 
onderging aan het eind van de twintigste eeuw en 
een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst 
kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en 
in de lezing belicht Hobson een aantal lopende 
projecten. De lezing is in het Engels.

15 maart, 20.00 uur, Geertekerk, 
Geertekerkhof 23, Utrecht.
Aanmelden via www.devrijzinnigelezing.nl.

Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij 
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Jij 
Gerrit Oud

Jij had het je heel anders voorgesteld. 
Jij deelt nu één toilet met honderden 
anderen. Jij wacht. En wacht. ’s 
Zomers is het heet en water is er 
nauwelijks. ’s Winters is het koud en 
het regent en dekens en onderdak is 
er nauwelijks. Wel is er een hek. En er 

is prikkeldraad. En voor mannen ben 
jij ook hier niet veilig. Wij kennen jouw 
naam niet. Vluchtelinge ben jij. Op 
Lesbos. Op Malta. Op Lampedusa.

Jij hebt het gered. Jij bent veilig. Nog 
wel. Jij vertelt jouw verhaal. Jij beleeft 
jouw lijden telkens weer, beantwoordt 
vragen, vermijdt blikken. Jij put hoop 
uit verhalen van anderen. Jij mist jouw 
familie, jouw vrienden, jouw land. Wij 
kennen jouw naam. Wij hebben jou 
toegelaten tot de procedure. Wij vellen 
het oordeel. In Europa. In Nederland. 
In Ter Apel.

Wij zijn Europa. Eromheen hebben 
wij muren gebouwd. Muren van 
vrijheid. Wie lopen er om die muren? 
Wanneer klinkt de ramshoorn voor het 
laatst? Wat kunnen wij daaraan doen? 

Bonhoeffer verwoordde dit in 1940 zo 
(mijn vertaling):

‘Ik ben schuldig aan ongebreidelde 
begeerte, ik ben schuldig aan laf 
zwijgen waar ik had moeten spreken, 
ik ben schuldig aan onwaarachtigheid 
en huichelarij ten opzichte van geweld, 
ik ben schuldig aan onbarmhartigheid 
jegens en verloochening van de 
armsten van mijn broeders en zusters, 
ik ben schuldig aan ontrouw aan en 
afvalligheid van Christus. Wat gaat het 
u aan of anderen ook schuldig zijn? 
Voor elke zonde van een ander kan ik 
vergiffenis vinden, alleen mijn eigen 
zonde blijft schuld waarvoor ik nooit 
vergiffenis zal kunnen vinden.’

Wat kunnen wij daaraan doen? 
Wie, ik? Ja, jij!

Jij zou nu vijf zijn. Bijna zes. Jij zou 

in groep 2 zitten. Prikken, knippen, 

plakken, spelen, zingen. Rood zou 

nog steeds jouw lievelingskleur zijn. 

Jij zou vriendjes hebben, voetballen, 

rennen, klimmen, lol maken, 

kattekwaad uithalen. Jij zou veilig 

zijn. Wij hebben jouw naam gehoord, 

gelezen. Aylan Kurdi. Wij hebben jouw 

foto op ons netvlies staan. 
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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. 

Overigagenda

Op pagina 26-27 een uitgebreid 
programma van de veertigdagentijd.

 Zo/ 03-03  Koffi econcert Organsax
Cees Verschoor (orgel) en Hans Boetje (alt- 
en sopraansaxofoon) maken muziek die ver 
voor de uitvinding van de saxofoon (1841) 
gecomponeerd is. van het hoboconcert 
van Marcello tot de Aria van Bozza, het 
Cantilène Pastorale. Aanvang: 12.00 uur.

 Za/ 09-03 Johannes Passion 
 (BWV 245) van J.S. Bach’
Uitgevoerd door het koor en orkest van 
Het Bach Ensemble Amsterdam. Dirigent 
Paulien Kostense en vocal coach Michiel 
Meijer. Entree: € 22,50 (jongeren € 20). 
Tickets te verkrijgen via de website van 
het Bach Ensemble Amsterdam en de 
Kruiskerk. Kerk open vanaf 19.45 uur. 
Aanvang 20.00 uur.

 Zo/ 17-03  Muzikale Vesper
Vocaal ensemble Voci Vivaci zingt 
o.l.v. Peter Ouwerkerk motetten 
van Mendelssohn. Liturg is ds. Jaap 
Doolaard, Henk Trommel is de organist. 
Aanvang: 17.00 uur.

 Ma/ 18-03  Film: Maria Magdalena
Het verhaal speelt zich af in het Heilige 
Land in de eerste eeuw. Een jonge 
vrouw laat haar vissersdorpje achter zich 
en sluit zich aan bij een radicaal nieuwe 
sociale beweging met aan het hoofd 
Jezus van Nazareth. Aanvang: 14.00 uur 
in De Goede Herder.

 Di/ 19-03  Liederen zingen
We zingen pelgrimsliederen. Met Nelly 
Versteeg. Aanvang 14.30 uur.

 Do/ 21-03  Religieuze kunst
Anique de Kruijf, hoofd afdeling 
‘Erfgoed in Kerken en Kloosters’ van het 
Catharijne Convent neemt ons mee op 
een rondgang langs ‘Hoogtepunten van 
museum het Louvre en ‘haar’ museum 
het Catharijne convent.’ Twee avonden, 
de 2e op 28 maar. Aanvng: 20.00 uur. 
Opgave: Renger Prent, rengerprent@
gmail.com of 020 - 643 94 18 of 06 
-26 26 04 52. Kosten € 12 voor beide 
avonden.

 Za/ 23-03  Jubileumconcert 
Samen met solisten en instrumentalisten 
brengt ‘Linguae atque Cordis’ dat 
vandaag 25 jaar bestaat, de Petite Messe 
Solennelle van Gioachino Antonio Rossini 
(1792-1868) ten gehore. Na afl oop wordt 
de dirigent en het koor een feestelijke 
receptie aangeboden. Entree: € 10.00. 
Aanvang: 15.00 uur.

 Zo/ 24-03  Afscheid ds. Marianne 
 Bogaard
Aanvang: 14.30 uur.

 Zo/ 24-03  Koffi econcert
Het Gassenhauertrio van Beethoven 
(opus 11), Studien in kanonischer Form
van Schumann en het poco allegretto
uit de Derde Symfonie van Brahms door 
klarinettrio Chimaera en Laurens de Man 
op piano. Aanvang: 17.00 uur.

 Do/ 28-03  Literatuurkring
We besrpreken debuutroman van 
Marieke Lucas Rijneveld ‘De avond is 
ongemak’. Aanvang: 15.00 uur. Als u het 
boek hebt gelezen maar nog niet eerder 
deelnam, graag opgave bij Gert Jan de 
Bruin (tel 6450616).

 Zo/ 31-03  Koffi econcert 
Delen uit de Deutsche Messe van 
Franz Schubert, het Gloria van Vivaldi 
en De Profundis van Christoph. W. von 
Gluck. Uitgevoerd door Koor C.O.V. 
Amstelveen met Elma van den Dool – 
sopraan, Marten Tilstra – begeleiding 
en Corné Mooibroek – dirigent. 
De toegang is gratis (deurcollecte). 
Aanvang; 12.00 uur.

 Zo/ 07-04  Koffi econcert
De Tweede suite voor cello solo van 
Johann Sebastian Bach (BWV 1008) en 
een orgel Prelude en Fuga in D-groot 
(BWV 532) en delen uit de tweede 
Franse suite van Bach (BWV 813 in 
c-dorisch). Door Laurens de Man en 
David Faber. Aanvang: 12.00 uur.

 Za/ 13-04  Sam’s Kledingactie
Van 9.30 – 12.00 uur. 

 Za/ 13-04 Palmpasenstokken 
 maken en maaltijd
Kruiskerk: zie pagina 18. 
Paaskerk: zie pagina 25.

 Zo/ 14-04 Palmpasenoptocht
Zie: Za/ 13-04

 Zo/ 14-04  Palmpasencantate: 
 Opdat wij zien
Het dertigste liturgische project van 
Gert Jan Slump en Nico Hovius. 
Uitgevoerd door de cantorij van de 
Paaskerk, Anthem en Alegría, met 
gastzangers en -zangeressen. Gert 
Jan de Bruin gaat voor in deze dienst. 
Aanvang: 10.00 uur.
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1922.
Europa droomt van blijvende vrede.

Rond de olijfboom 
klinken oude woorden 
vrede! recht!

Eromheen geen grote helden 
maar mensen van alledag; 
mensen die de oorlog kennen,
naar vrede verlangen. 

En een van hen is aan het woord:
Christus

Werner Pieterse

Beeld: 

Robin Guthrie 
(1902-1971) 
'De Bergrede' (1922)


