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Inleiding 
 
Dit profieldocument is bedoeld om predikanten die geïnteresseerd zijn in een vacature binnen 
de Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert (afgekort: PGA-B) te informeren over 
de drie wijkgemeenten en de gemeente Amstelveen - Buitenveldert als geheel. De PGA-B 
bestaat uit drie wijkgemeenten, te weten de Kruiskerkgemeente, de Paaskerkgemeente en de 
Pelgrimskerkgemeente.  

Er worden in het lopende beroepingsproces twee full time wijkpredikanten beroepen één 
voor de Kruiskerk en één voor de Paaskerk. In de vacature voor de Paaskerk is recent voorzien, 
zij het dat de procedure nog niet volledig is afgerond. De vacature voor predikant in de 
Kruiskerk is nog niet vervuld. Er wordt geen wijkpredikant beroepen voor de wijkgemeente 
van de Pelgrimskerk. Toch is deze wijkgemeente wel degelijk betrokken bij dit proces, omdat 
op termijn -namelijk na het emeritaat van de huidige wijkpredikant- de dan werkzame 
predikanten binnen de PGA-B ook de wijkgemeente van de Pelgrimskerk gaan dienen. Hoe dat 
precies inhoud en vorm gaat krijgen, is momenteel nog niet te zeggen. Het is dus voor een 
nieuw te beroepen predikant van belang om hier vooraf kennis van te nemen.  

De in dit document beschreven gemeenteprofielen geven de situatie weer van de wijk-
gemeenten zoals ze op dit moment functioneren. Ze vormen de achtergrond waartegen de te 
beroepen predikanten hun werkzaamheden zullen gaan verrichten. Het is denkbaar dat er na 
verloop van tijd, bij een voortgaand proces van samenwerking tussen de wijkgemeenten, 
accentverschuivingen kunnen gaan optreden. Ook de inbreng van de twee nieuwe 
predikanten en de creatieve inzet van hun gaven kunnen tot veranderingen aanleiding 
geven. De wijkgemeenten van de PGA-B willen met dit document niet hun toekomst dicht-
timmeren, maar zich in hun verdere ontwikkeling afstemmen op de Heer van de kerk en zich 
laten leiden door zijn Geest. 
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1. Profiel van de Kruiskerkgemeente 
 
Algemeen 
 
Geschiedenis 
De Kruiskerkgemeente in Amstelveen Noord is ontstaan uit twee fusies, een fusie van de 
Pauluskerk (Gereformeerd) en de Kruiskerk (Hervormd) in 2003 en een fusie met de Samen-
op-Weg Bankraskerkgemeente in 2010.  
 
Wie we zijn 
De Kruiskerkgemeente is een pluriforme gemeente. De kerkelijke ligging is voornamelijk 
midden orthodox; sommigen herkennen zich in meer of mindere mate in modaliteiten als 
vrijzinnig, orthodox, liturgisch, evangelisch etc., anderen laten zich liever niet in een hokje 
plaatsen.  
 
Wie we willen zijn 
Boven de deuren van ons kerkgebouw staat ‘Jezus Christus is Heer'. Bij de laatste bezinnings-
dag van de kerkenraad werd dit het meest gekozen als belangrijk voor onze gemeente. Andere 
belangrijke punten zijn voor ons dat we hopen op de komst van Gods rijk van vrede en 
gerechtigheid, dat de bijbel centraal staat en dat het werk in de kerk gedragen wordt door 
gebed. Wat ons bindt is dat we een gemeenschap volgelingen van Jezus willen zijn. Dat brengt 
ons in beweging, zowel in de kerk als in de wereld. 
Daarbij heeft de Kruiskerkgemeente kort na de laatste fusie (2010) de volgende richting 
gekozen: “We willen gastvrij en in contact met de buurt(en) zijn, omdat we boodschap aan 
onze naasten hebben en hopen dat het Evangelie een kans krijgt gehoord en verstaan te 
worden als nieuwe levensoriëntatie.” 
Dat geldt nog steeds. We kiezen ervoor om open te zijn en ruimte te bieden voor diversiteit. 
 
Vieringen 
De gemeente heeft een basis-liturgie, waarop wordt gevarieerd. Op het punt van de liturgie 
leven er verschillende voorkeuren binnen de gemeente. De één geeft de voorkeur aan een 
hoog-liturgische eredienst, van de ander mag het persoonlijker en informeler.  
Het liedboek is de belangrijkste - maar niet enige - bron voor de gemeentezang. De 
Kruiskerkcantorij verleent regelmatig haar medewerking in diensten. Daarnaast is er een 
nieuwe zanggroep voor specifieke projecten.  
De gemeente viert maandelijks het avondmaal. Er is jaarlijks een ‘manteldienst’ waarin 
bijzondere aandacht is voor zieken en hun mantelzorgers en zij een zegen kunnen ontvangen. 
 
Hoewel de zondagse kerkgangers gemiddeld genomen waardering hebben voor de vieringen 
realiseert de kerkenraad zich dat diezelfde diensten minder goed aansluiten bij de leefwereld 
van tieners en van rand- en buitenkerkelijken. In het kader van “De Jonge Kruiskerk” worden 
vieringen gehouden - gericht op de doelgroep kinderen en hun (groot)ouders - die hieraan 
deels tegemoetkomen, wat niet wegneemt dat dit ook voor de gewone vieringen een 
aandachtspunt voor de predikant zal zijn. 
Het gemiddeld aantal zondagse kerkgangers is ongeveer 120. Het kerkbezoek is vergrijsd. Er 
zijn geregeld nieuwe bezoekers, van wie er per jaar enkele blijven komen. 
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Pastoraat 
Pastoraal werk wordt gedaan door de predikant, ouderenpastor, ouderlingen en 
bezoekmedewerkers. De gemeenteleden worden bezocht als zij dat willen of als een ander 
doorgeeft dat iemand  daar behoefte aan zou hebben. Daarvoor is er een contacttelefoon: 
“Contact Kruiskerk”. Gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden bezocht bij verjaardagen 
en jubilea. Naast de predikant en de ouderenpastor zijn er ook twee gemeenteleden die een 
begrafenisdienst kunnen leiden. Ook herbergactiviteiten (zie ouderenwerk) en kringen 
hebben mede een pastoraal karakter.  
 
Diaconaat 
De Kruiskerk heeft een actieve wijkdiaconie, die een belangrijke functie heeft in de zondagse 
diensten (in het bijzonder bij de viering van het Heilig Avondmaal) en bij het ‘helpen waar 
geen helper is’. De diaconie organiseert veel ‘sociale’ activiteiten, met name voor (oudere) 
gemeenteleden. Hieronder vallen onder meer de SAT (SamenAanTafel) maaltijden, de 
organisatie van de inkoop en verdeling van de Paasattenties aan gemeenteleden die vanwege 
hun leeftijd of lichamelijke beperking niet meer de zondagse eredienst kunnen bezoeken en 
de jaarlijkse Septembertocht. Er wordt in overleg met de jongerenwerker van de PJR en de 
jeugdleiding gezocht naar mogelijkheden om jongeren bij de diaconale activiteiten te 
betrekken.   
 
Jeugdwerk en “De jonge Kruiskerk” 
Een aantal vrijwilligers leidt de kinderdienst, basiscatechese en tienerdienst met toewijding 
en enthousiasme. De opkomst van kinderen en tieners is wisselend. De tienerdiensten worden 
gedeeltelijk samen met de Paaskerk gehouden. Er is een jeugdwerker aangesteld voor werk 
onder jongeren in de gehele PGA-B. 
 
Onder de noemer “De jonge Kruiskerk” zijn in de Kruiskerk nieuwe werkvormen ontwikkeld 
met kinderen en hun (groot)ouders, jongeren (tieners), jongvolwassenen en mensen tussen 
30 en 50 jaar. De doelgroep aan de rand van en buiten de gemeente is in allerlei vormen goed 
bereikt. Te denken valt aan bezoekwerk gezinnen, werk met en in de basisscholen in de 
omgeving van de kerk, “Verhaal in de Kruiskerk”, “Grootste Bijbelverhaal van Amstelveen”, 
Kring 30-50. Bij al deze activiteiten, waaraan ook kinderen uit de kern van de gemeente 
deelnemen, zijn veel vrijwilligers betrokken, zowel uit de vaste kern van de gemeente als uit 
de nieuw bereikte doelgroep. Dit werk onder de jongere generaties, dat rekening houdt met 
de verschillen in mate van kerkelijkheid, is uitgeschreven in een pioniersplan, waarin de 
activiteiten en de intentie erachter zijn uitgewerkt. Dit pioniersplan is in 2018 geschreven. De 
situatie is inmiddels op verschillende punten gewijzigd en het pioniersplan zal niet meer in 
deze vorm uitgevoerd worden. Maar de intentie en visie blijven staan.1  De kern van het werk 
is namelijk niet gelegen in activiteiten maar in relaties: het is de bedoeling persoonlijke, 
informele relaties op te bouwen en onderlinge relaties binnen het netwerk te stimuleren door 
activiteiten te organiseren waar gezinnen elkaar regelmatig zien en met elkaar aan de slag 
gaan.  
De kerkenraad wil sterk inzetten op het werk onder deze doelgroep en het graag uitbouwen 
in de geest van het pioniersplan. Het is onze droom dat er niet alleen een netwerk ontstaat 
binnen de nieuwe groep jongeren en jonge ouders, maar ook een heel nieuwe gemeenschap 
waarin de bestaande (‘oude’) gemeente en nieuwkomers samen optrekken. Dit zal niet zonder 

 
1 Het Pioniersplan is beschikbaar bij de beroepingscommissie. 
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slag of stoot gaan en vraagt van beide kanten aanpassingsvermogen en een andere manier 
van denken over gemeente zijn.  
Het werk onder de doelgroep van de Jonge Kruiskerk is voornamelijk wijkgericht vanuit de 
gedachte dat het vormen van gemeenschap om nabijheid en vertrouwdheid vraagt. Daarnaast 
is er op verschillende gebieden ook samenwerking met de Paaskerk. 
 
Ouderenwerk 
In de afgelopen jaren is vernieuwend ouderenwerk opgezet. De centrale activiteit daarin was 
en is ‘De Herberg’. Hierin vinden verschillende soorten ontmoetingen en activiteiten plaats, 
zoals een open huis en een Sing Inn. In totaal is een groep van rond de 130 ouderen op de een 
of andere wijze en meer of minder intensief actief in De Herberg.  
In de zomer van 2019 is een ouderenpastor aangesteld voor maximaal twee jaar, die 
werkzaam is in de Paaskerk en Kruiskerk. 
 
Vorming en toerusting 
De Kruiskerk, de Paaskerk en de Pelgrimskerk hebben een gezamenlijk programma voor 
vorming en toerusting. Daarnaast vinden activiteiten plaats die alleen voor de Kruiskerk 
worden georganiseerd, zoals dit jaar een belijdeniskring. 
 
Andere activiteiten 

• Cantatediensten en concerten Er zijn maandelijks (met uitzondering van de zomer) 
cantatediensten onder de benaming 'Muzikale Vespers', onder verantwoordelijkheid van 
de wijkkerkenraad. Er is maandelijks een concert in de Kruiskerk.  

• Exposities 
De afgelopen jaren hebben regelmatig exposities plaatsgevonden.  

• Goede buren 
De Kruiskerk neemt samen met onder andere stadsdorp Elsrijk, zorgcentrum Nieuw 
Vredeveld en het Apostolisch genootschap deel aan het samenwerkingsverband “Goede 
buren” in de wijk Elsrijk.  

 
Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit de predikant, zeven ouderlingen – thans geen ouderling-
kerkrentmeester - en drie diakenen. Er is één diaconaal medewerker die feitelijk een deel van 
de taken van diakenen vervult en er is een notulist. De kerkenraad vergadert negenmaal per 
jaar. Er is jaarlijks een bezinningsdag onder leiding van een buitenstaander. Het vinden van 
ambtsdragers is niet eenvoudig.  
Het beleidsplan van de gemeente is in ontwikkeling.  
 
Oecumenische samenwerking  
Met de Rooms Katholieke kerk en het Apostolisch genootschap bestaan goede contacten, 
maar er vinden slechts op beperkte schaal gezamenlijke activiteiten plaats. Met andere 
kerkgenootschappen zijn er weinig contacten.  
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2. Profiel van de predikant voor de Kruiskerk 

Vanuit de belijdenis “Jezus Christus is Heer“ wil de Kruiskerk als gemeenschap van volgelingen 

van Jezus gastvrij en in contact met de buurt(en) zijn. Wij zijn een pluriforme gemeente, 

waarin de bijbel centraal staat, en de hoop op Gods rijk van vrede en gerechtigheid ons in 

beweging brengt, zowel in de kerk als in de wereld. 

De predikant die wij zoeken heeft er plezier in expliciet missionair en jongerenwerk te 

combineren met het ‘gewone gemeentewerk’ van eredienst, pastoraat en vorming, dat veelal 

gericht is op oudere gemeenteleden. De predikant heeft een bijzondere affiniteit met de 

doelgroepen van het pioniersplan en is in staat met hen persoonlijke relaties aan te gaan en 

te onderhouden. Met durf en creativiteit zoekt de predikant naar manieren om deze 

doelgroep te bereiken en te werken aan gemeen-schapsvorming met elkaar en met de 

bestaande gemeente. Hij/zij is een bruggenbouwer en zoekt naar wegen de verschillende 

groepen binnen de gemeente met elkaar te verbinden. 

Dat betekent dat de predikant niet alleen gericht is op de zondagse eredienst, maar ook open 

staat voor andere manieren om kerkzijn vorm te geven. De predikant weet zich geroepen het 

evangelie en de verhalen uit de bijbel op aansprekende wijze te verbinden met het dagelijks 

leven. Hij/zij beschikt over inspirerend leiderschap dat gemeenteleden enthousiasmeert om 

medeverantwoordelijkheid te dragen voor de opbouw van de gemeente en vervult daarin een 

coachende functie. Flexibiliteit om de verschillende taken te combineren en de kunst 

prioriteiten te stellen zijn onontbeerlijk. Er is geen vaste verdeling van de werktijd over de 

verschillende taken; wel wordt verwacht dat bij aanvang van de werkzaamheden het werk in 

de geest van het pioniersplan veel aandacht zal vergen. 

De veelkleurigheid van de gemeente vraagt het vermogen te kunnen omgaan met 

uiteenlopende opvattingen. Daarbij is visie nodig om samen met de kerkenraad en anderen 

koers te bepalen om tot een gezamenlijke invulling van het gemeentezijn te komen. En de 

wijsheid om weerstanden niet als bedreiging te zien, maar als kansen om plannen te 

verbeteren en iedereen in de plannen mee te nemen. 

De predikant werkt niet alleen in de wijkgemeente maar ook in de Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert als geheel, is breder inzetbaar en in staat op vruchtbare wijze met 

beroepskrachten en vrijwilligers samen te werken.  
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3. Profiel van de Paaskerkgemeente 
 
Wie zijn wij en waar we voor staan 
De Paaskerkgemeente in Amstelveen Zuid is ontstaan uit een samengaan van vier kerken. 
Sinds 2013 is de Paaskerk het gebouw waarin deze nieuwe wijkgemeente viert.  
De wijkgemeente is een pluriforme gemeente. In al onze verschillen willen we ieder op onze 
eigen manier het inspirerende verhaal van God met mensen een plaats in ons dagelijks leven 
geven. De zondagse eredienst is daarbij voor velen van ons van groot belang.  
Wij willen een open, gastvrije gemeente zijn. We blijven zoeken naar verschillende vormen 
van vieren, leren en dienen. Meer participatie van de gemeenteleden speelt hierbij een 
belangrijke rol.  
De gemeente is een betrokken en enthousiaste gemeente; er zijn zeker honderd vrijwilligers 
actief. Zoals veel gemeentes in de Randstad is de Paaskerk de laatste jaren 'ouder en grijzer' 
geworden, wat vooral zichtbaar is in de zondagse kerkdienst en het pastoraat. 
Op diverse manieren proberen we als kerk zichtbaar te zijn in Amstelveen. Er is door de 
predikant en jeugdwerker een goed contact opgebouwd tussen de Paaskerk en een aantal pc-
scholen (Basis- en Voortgezet onderwijs). Op maatschappelijk gebied is er contact met de 
gemeentelijke organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk.  
 
Wat we willen de komende jaren 

• De verschillende groepen binnen de gemeente met elkaar verbinden om zo de 
gemeenschap en betrokkenheid van het gemeente-zijn te versterken.   

• De participatie van de gemeente bij het vieren zal een belangrijkere rol spelen, met name 
om de betrokkenheid te bevorderen. Als je meedoet, ben je meer betrokken. 

• De verdere ontwikkeling van het pastoraat, zoals is ingezet: van aanbod gestuurd naar 
vraag gestuurd.  

• Onze diaconale taak serieus nemen door te helpen waar geen helper is, dit in 
samenwerking met de twee andere wijkgemeenten.  

• Een goede samenwerking tussen de predikanten in de PGA-B en de andere professionele 
krachten, om zo samen met de gemeente de uitdagingen van het gemeente-zijn te 
benoemen en aan te gaan.  

• Verdere ontwikkeling door de predikant(en) en jeugdwerker van de activiteiten in het 
kader van contacten met de scholen en de activiteiten buiten de kerkmuren. 

• Op bestuurlijk en missionair terrein, en ook op zondag en in de toerustingsprogramma's 
steeds meer samenwerken met de andere wijkgemeentes van de PGA-B. 

• Missionair werk steeds meer zien als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van 
predikanten, kerkelijk werkers, kerkenraden en wijkgemeenten. We willen het ingezette 
werk van stadsdominee, scholenwerk en “online inspiratie” graag verder uitbouwen, 
verdiepen en versterken.  

 
Vieringen 
In het vieren van de gemeente staat het verlangen naar de ontmoeting met God centraal. In 
een rondgang door de gemeente hebben we de vraag gesteld 'hoe willen we toekomst-
bestending vieren?'  
We zijn met elkaar gekomen tot drie woordparen die de kern van ons vieren weergeven: 
Gemeenschap & Ontmoeting, Rust & Reflectie, Voeding & Inspiratie. Daarbij hebben we de 
mogelijkheden onderzocht van een herinrichting van de kerkzaal. We hopen de herinrichting 
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komend jaar te voltooien, zodat de kerk nog meer geschikt wordt voor verschillende soorten 
vieringen. 

De pluriformiteit van onze gemeente komt onder meer tot uitdrukking in de diversiteit aan 
vieringen.  

• Iedere zondag wordt de ochtenddienst door ongeveer 200 mensen bezocht. Er is sprake 
van een vrij vaste Orde van Dienst, de cantorij verleent een aantal keren per jaar haar 
medewerking en eenmaal per maand wordt de Maaltijd van de Heer gevierd, waarbij 
iedereen mee kan doen. Een aantal (ongeveer 40-50) gemeenteleden en belangstellenden 
volgt de kerkdienst via de digitale kanalen.  

• Eenmaal per maand is er op zondagochtend -naast de viering in de Paaskerk- een 
themaviering. Deze vieringen worden bezocht door een betrekkelijk vaste groep (40-50) 
gemeenteleden. De diensten worden voorbereid en gevierd met gemeenteleden en de 
voorganger.  

• Eenmaal per maand is er op zondagavond een oecumenische Taizé viering in de Paaskerk. 
Ook deze vieringen worden voorbereid door een vaste groep gemeenteleden en worden 
door ongeveer 30 mensen bezocht.  

• Op Paas- en Kerstochtend hebben we twee vieringen. De eerste dienst is gericht op de 
‘traditionele’ kerkganger, de tweede dienst is gericht op en wordt gevierd met de jeugd.  

• Daarnaast is er een kinderkerstviering en zijn er Paas- en Kerstvieringen met de plaatselijke 
scholen. 

• Jaarlijks is er een liturgisch muziekproject waarvoor de teksten veelal worden geschreven 
door gemeenteleden en de muziek gecomponeerd door één van de organisten. 

 
Jeugdwerk 
Iedere week is er kinderkerk en eenmaal in de twee weken is er een 12+ dienst. Het aantal 
kinderen en jongeren dat regelmatig in de kerk komt, neemt af. Voor jonge kinderen blijft het 
belangrijk een plek in de eigen wijkgemeente te behouden. De jeugdwerker ondersteunt de 
vrijwilligers op inhoudelijk vlak. Voor de jongste kinderen is er elke week crèche en enkele 
malen per jaar is er kind op schoot en kliederkerk. 
 
Pastoraat 
Er is een ontwikkeling ingezet van verzorgingspastoraat gericht op aanbod, naar ontmoetings-
pastoraat gericht op vraag. Er worden op verschillende plekken in de wijken een aantal keren 
per jaar ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd voor mensen van 75 jaar en ouder. Dit 
ontmoetingspastoraat biedt gemeenteleden de kans elkaar regelmatig te ontmoeten en 
gesprekken te voeren over geloofsvragen en diverse levensthema’s. Individueel pastoraat 
wordt verleend door de predikant, de ouderenwerker, ouderlingen en pastoraal 
medewerkers. Ook wordt er door gemeenteleden onderling veel pastoraat verleend. 
Afgelopen jaar is er een groep gestart van theologisch geschoolde gemeenteleden die worden 
voorbereid op het voorgaan bij uitvaarten.  
 
Diaconaat 
Naast de individuele en collectieve hulpverlening verzorgt de diaconie binnen de 
Paaskerkgemeente onder andere de volgende activiteiten: ontmoetingsbijeenkomsten en 
zomerse ontmoetingen, de Adventspakjesactie voor Makom en Stichting Stoelenproject, twee 
diaconale zondagen en individuele hulpverlening.  
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Vorming en toerusting 
Sinds vorig seizoen 2018-2019 is er een gezamenlijk programma “Leren en Bezinnen” voor de 
gehele PGA-B. Het is de bedoeling dat V & T werk samen met de andere wijkgemeenten wordt 
georganiseerd. Daarnaast zijn er in de Paaskerk nog diverse groepen/kringen waar 
gemeenteleden met elkaar van gedachten wisselen over geloofs- en levensvragen. Er zijn 
leeftijdsgroepen die samenkomen en er is een gebedskring. 
 
Overige activiteiten  
Buurttafel 
Iedere maand met uitzondering van de zomermaanden wordt er door een zestigtal 
gemeenteleden en buurtbewoners gegeten in de Paaskerk. De maaltijd wordt bereid door een 
groep vrijwilligers; een gast (vaak van buiten de gemeente) verzorgt een korte inleiding. 
Bijeenkomst 2e Kerstdag 
Op 2e Kerstdag wordt een kerstdiner georganiseerd voor ongeveer 50 gemeenteleden. De 
bijeenkomst begint om 15.00 uur met spelletjes. Na een liturgisch gedeelte met zang, 
gedichten en een verhaal begint het feestelijk kerstdiner. 
Rommelmarkt  
Eén keer per jaar wordt in de Paaskerk een grote en gezellige rommelmarkt georganiseerd 
waar een vijftigtal vrijwilligers aan meedoen. De opbrengst komt ten goede aan diverse goede 
doelen, die ieder jaar opnieuw door de diaconie bepaald worden.  
Concerten 
Vier keer per jaar wordt er door onze cantor-organist een koffieconcert georganiseerd met 
een gevarieerd programma. In de adventstijd is er een zangdienst met koor en muziek. 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat per 1 januari 2020 inclusief de predikant uit 18 mensen. Sinds twee 
jaar hebben we drie verschillende typen ambtsdragers. Ambtsdragers die alle taken uitvoeren, 
ambtsdragers met als specifieke taak beleidszaken en ambtsdragers die hun taak voornamelijk 
uitvoeren tijdens de eredienst. Samen vormen zij de “grote Kerkenraad”. In deze 
samenstelling wordt twee keer per jaar vergaderd en staat er een inhoudelijk, verdiepend 
onderwerp op de agenda. De gewone kerkenraad bestaat uit de predikant, 7 ouderlingen en 
3 diakenen. De kerkenraad vergadert acht keer per jaar. Het moderamen vergadert 
maandelijks (uitgezonderd de zomermaanden) om beleidszaken en kerkenraads-
vergaderingen voor te bereiden.  
 
Oecumenische samenwerking  
De Paaskerk is vertegenwoordigd in het plaatselijke overleg van de Raad van Kerken. Ook 
bestaat er een samenwerking met de R.K. St. Urbanuskerk te Bovenkerk. Er is een 
gezamenlijke dienst in de Gebedsweek voor de eenheid.  
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4. Profiel van de Pelgrimskerkgemeente 

De Pelgrimskerkgemeente in Amsterdam-Buitenveldert is een hechte geloofsgemeenschap, 

die met beide benen in de samenleving staat. 

Stadsdeel 
Buitenveldert, een tuinstad in het stadsdeel Zuid van Amsterdam, is gelegen tussen het 
Amsterdamse Bos, de Kalfjeslaan, de Amstel en de Zuid-as. De wijk heeft ca 26.650 inwoners 
en groeit naar 40.000 inwoners. Er is een bloeiende Joodse gemeenschap en er wonen 
opvallend veel Aziaten. In de wijk wonen relatief veel hoogopgeleiden.  
 
Wijkgemeente 
De Pelgrimskerkgemeente is vergrijsd en krimpt. Aan de zondagse kerkdiensten nemen 
gemiddeld 45 kerkgangers deel. Een grotere groep dan enkel kerkgangers neemt actief deel 
aan het kringenwerk. De sterke betrokkenheid van de gemeenteleden op elkaar gaat gepaard 
met een open houding naar de bewoners in de directe omgeving. Mede voor hen organiseert 
de wijkgemeente een zomer- en een winterprogramma met activiteiten en excursies op het 
snijvlak van cultuur en geloof. Veel toerustings- en kringenwerk wordt samen met de RK-
parochie De Goede Herder gedaan. Jaarlijks zijn er zes gezamenlijke oecumenische vieringen. 
De wijkgemeente participeert in een interreligieus netwerk in Amsterdam Zuid. 
 
Predikant (nu en later) 
Aan de gemeente is momenteel een wijkpredikant voor 0,8 fte verbonden. De predikant gaat 
ruim 25 maal per jaar voor in de Pelgrimskerk. De predikant geeft mede leiding aan de opzet 
en de organisatie van gesprekskringen. Dit doet hij in samenwerking met De Goede Herder 
parochie en met de collega's uit de andere wijkgemeenten. De predikant versterkt het 
missionair en diaconaal bewustzijn van de gemeente. Hij heeft het vermogen verdiepende 
gesprekken te voeren met mensen van andere geloofsrichtingen. Hij is bereid om als predikant 
in te vallen in de andere wijkgemeenten van de PGA-B en taken te verrichten die de eigen wijk 
overstijgen. Hij heeft een goede collegiale relatie met de andere predikanten van de PGA-B. 
In de toekomstige situatie zal de predikant van de Kruiskerk en/of de Paaskerk ook als 
predikant gaan dienen in de Pelgrimskerkgemeente. De afgelopen jaren gingen predikanten 
uit Kruis- en Paaskerk al regelmatig voor in kerkdiensten in de Pelgrimskerk en vielen in bij 
ziekte en vakantie. Dat ging altijd heel goed. De wijkgemeente van de Pelgrimskerk verwacht 
dan ook geen problemen in het gaan samenwerken met een predikant die door een andere 
wijkgemeente is beroepen.  
 
Eredienst 
De wijkgemeente stelt prijs op verzorgde kerkdiensten met een van Bijbelstudie blijk gevende 
en op de actualiteit gerichte prediking en een zorgvuldige liturgie, zonder wars te zijn van 
verandering. Een gekwalificeerde cantor-organist zorgt voor een muzikaal hoogwaardige 
bijdrage aan de kerkdiensten. Zesmaal per jaar is er een cantatedienst op zondagmorgen. 
Daarnaast werkt de eigen cantorij regelmatig mee aan kerkdiensten. De wijkpredikant heeft 
gevoel voor muzikaliteit en werkt samen met de cantor-organist. 
 
Pastoraat  
Het pastoraat richt zich op de vele ouderen door in traditioneel een-op-een bezoekwerk, in 
toevallige ontmoetingen, in kringenwerk en in signalen via het netwerk van de gemeente oog 
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en oor voor hen te hebben. De predikant leidt per jaar 10-15 uitvaartdiensten of spreekt in de 
afscheidsbijeenkomst als gevolg van de leeftijdsopbouw van de gemeente.  
 
Diaconaat  
Diaconale activiteiten worden door een kleine, vaste groep mensen uitgevoerd.  
 
Missionair werk  
De wijkgemeente is in 2013 een vernieuwingsproject op de studentencampus Uilenstede 
begonnen. Dit project Ziel & Zaligheid is een zingevingsbroedplaats voor en door studenten. 
De wijkpredikant staat open voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerkzijn en 
pionieren en participeert in de klankbordgroep voor de werkers. 
 
Kerkgebouw 
De kerkzaal is ruim twintig jaar geleden gerenoveerd en verbouwd tot een flexibel in te richten 
kerkzaal en een kapel. In het kerkgebouw houden ook een Koreaanse gemeente, een 
Gemeente van Christus en een gemeente van de Zevende-dags Adventisten hun vieringen. 
Een groot deel van de nevenruimtes is ingericht voor en verhuurd aan kinderdagverblijf 
Mirakel. Verschillende koren en maatschappelijke organisaties zijn vaste huurders. De 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert heeft het kerkgebouw per 1 juli 2022 
verkocht. Op de plaats van de kerk zal nieuwbouw ontstaan, waarin voor nieuwe huisvesting 
voor de wijkgemeente wordt gezorgd. Het PGA-B beleid is er namelijk op gericht om als kerk 
aanwezig te blijven in Buitenveldert. 
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5. Profiel van de Protestantse Gemeente Amstelveen - Buitenveldert 
 
Algemene kerkenraad 
De drie genoemde wijkgemeenten werken - overeenkomstig de kerkorde - samen in de 
Algemene Kerkenraad (AK). Daar spreken we ook met de wijkgemeente van bijzondere aard 
Eben-Haëzer (Pauluskerk), die overigens verder zelfstandig is. Passend in de Protestantse 
traditie stimuleert de AK dat wijkkerkenraden het eigen beleid kunnen uitvoeren. De AK 
vermijdt om van bovenaf te regeren. Tegelijkertijd stimuleert de AK de samenwerking over de 
grenzen van de wijkgemeenten heen. Dat moet ertoe leiden dat de samenhang groeit in het 
omzien naar elkaar, in het sluiten van allianties met andere geloofsgemeenschappen, in het 
optreden als kerkgemeenschap naar buiten en in het missionaire werk. Ook wil de AK bereiken 
dat de onderlinge verschillen in vieringen en activiteiten leiden tot het gevoel dat er voor 
gemeenteleden en buitenkerkelijken iets te kiezen valt in Amstelveen - Buitenveldert.  
 
Samenwerking 
Er is sprake van een lange traditie van samenwerking tussen de wijkgemeenten en van 
coördinatie van wijk-overstijgende activiteiten in het College van Diakenen (CvD) en het 
College van Kerkrentmeesters (CvK). We zijn net gestart om het werk van de Protestantse 
Jeugdraad (PJR) en van de jongerenwerker te verbreden en te verbinden met het missionair 
jongerenwerk van de Kruiskerk, de Paaskerk en Ziel & Zaligheid onder studenten. 
Ook op het gebied van communicatie groeit de samenwerking, mede gestimuleerd door de 
verbindende inzet van een communicatieadviseur. De wijkgemeenten geven een gezamenlijk 
magazine Present uit. Vorig jaar zijn we begonnen met een gezamenlijk programma voor 
Vorming en Toerusting. Er wordt een gemeenschappelijk preekrooster opgesteld, waarin 
ruimte blijft voor preekvoorzieners in de wijkgemeenten om zelf gastpredikanten uit te 
nodigen.  
 
Professionals 
Naast wijkpredikanten, organisten en kosters die verbonden zijn aan de wijkgemeenten, 
werken de volgende professionals binnen de PGA-B: een jeugdwerker (0,9 fte), een 
ouderenwerker (0,6 fte), twee studentenwerkers (0,55 fte); een communicatieadviseur (0,7 
fte) en een administratief medewerker op het kerkelijk bureau (0,7 fte). De formatie wordt 
volgens een vastgesteld beleidsplan verminderd tot eind 2025 2. Hierin speelt met name 
natuurlijk verloop door pensionering een rol. Vertrek van een medewerker zal leiden tot een 
vermindering van de formatie. De huidige medewerkers weten dat de formatie op termijn 
moet verminderen. Elk jaar bekijken de Algemene Kerkenraad en het College van 
Kerkrentmeesters hoe de gemeente er financieel voor staat en sturen we bij waar dit mogelijk 
of nodig is. De kans dat er ruimte ontstaat voor nieuwe contracten is gering. Maar wellicht 
ontstaan er wel mogelijkheden voor nieuwe tijdelijke aanstellingen. De huidige predikanten 
zijn ds. Sieb Lanser in de Kruiskerk, ds. Werner Pieterse in de Paaskerk en ds. Harmen de Vries 
in de Pelgrimskerk. 
Het streven naar groeiende samenwerking tussen de wijkgemeenten betekent dat we van 
professionals steeds meer vragen om breed inzetbaar te zijn binnen de PGA-B als geheel en 
om op vruchtbare wijze met elkaar en met de vrijwilligers uit de wijkgemeenten samen te 
werken.  

 
2 Het PGA-B beleidsplan is te vinden op de website van de PGA-B: https://www.pga-b.nl/ 
 

https://www.pga-b.nl/
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6. Profiel van predikanten voor de PGA-B 
 
Gezien de te verwachten veranderingen in de PGA-B als geheel in de komende jaren vragen 
we van elke nieuwe predikant dat deze: 

• in een team wil werken waarbij het ministerie als 'basisteam' fungeert; het ministerie 
bestaat uit de predikanten en kerkelijk werkers binnen de PGA-B; 

• stevig staat en koersvast is, ook bij weerstand die veranderingen oproepen; 

• toekomstgericht en de wijkgemeente overstijgend kan denken en werken; 

• wat het voorgaan in vieringen betreft 2/3 daarvan in de eigen wijkgemeente invult en 1/3 
in de andere twee wijkgemeenten; 

• flexibel inzetbaar is. 
 
De predikanten verdelen in overleg met elkaar en aansluitend bij interesses en kwaliteiten: 

• de inbreng in het gezamenlijke programma voor Vorming & Toerusting; 

• de inbreng in gezamenlijke missionaire activiteiten binnen Amstelveen - Buitenveldert; 

• wie meewerkt aan de redactie van het gezamenlijke gemeentemagazine Present; 

• wie periodiek het ministerie vertegenwoordigt in de Algemene Kerkenraad. 
 
 

7. Enkele cijfers 

Aantal leden per wijkgemeente (per 31/12/2019) 

 

 

Leeftijdsopbouw van gemeenteleden per wijkgemeente (per 31/12/2019) 

 

In de cijfers van de Kruiskerk zitten 114 studenten (woonachtig op Uilenstede) in de leeftijd tot 30 jaar (9,2% van het totaal);  
in de cijfers van de Pelgrimskerk zitten 97 studenten (woonachtig in Buitenveldert) in de leeftijd tot 30 jaar (14,8% van het 
totaal). Dit geeft een vertekening van de leeftijdsopbouw van beide wijkgemeenten. In de wijkgemeenten Kruis- en 
Pelgrimskerk doen zij eigenlijk niet mee. Het missionaire project Ziel & zaligheid richt zich op deze groep en zoekt naar zinvolle 
verbindingen met de wijkgemeenten.  

 

Kruiskerk 562 46% 587 48% 84 7% 1233 939 404 43%

Paaskerk 937 48% 965 49% 58 3% 1960 1454 549 38%

Pelgrimskerk 211 32% 412 63% 32 5% 655 539 157 29%

PGA-B totaal 1710 1964 174 3848 2932 1110

44% 51% 5% 38%

Aantal 

pastorale 

eenheden

Aantal in 2019 

betalende 

pastorale 

eenheden

Per 31/12/2019

Totaal 

aantal 

leden per 

wijkgem.

Aantal 

belijdende 

leden

Aantal 

doopleden

Aantal overige 

leden

Leeftijd

0 - 19 71 6% 116 6% 4 1%

20-39 205 17% 224 11% 169 26%

40-59 255 21% 545 28% 108 16%

60-79 397 32% 684 35% 180 27%

80 - 305 25% 391 20% 194 30%

1233 100% 1960 100% 655 100%

Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerk


