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Ontmoeten en 

bezinnen 

De kerk zet mij in de 

ruimte van hoop en 

vertrouwen! 

Verbondenheid met 

elkaar vanuit 

verbondenheid met 

God 

Ik ga graag naar de 

kerk vanwege de 

kwaliteit van de 

kerkmuziek 

Met elkaar 

meeleven, 

belangstelling 

voor de ander 

Een huis van God en een huis 
van mensen, waar we de 

levensverhalen verbinden aan 
de Bijbelverhalen 

Fijn om in de kerk te komen. 

Veel mensen gebruiken hun 

gaven om Jezus te volgen, 

met vreugde vorm proberen 

te geven 

In de gemeente 

zijn veel 

initiatieven 

mogelijk 

De 

verscheidenheid 

van mensen die 

elke zondag naar 

de kerk gaan om 

samen te vieren 

Het contact met de 

mensen in al hun 

verschillendheid; goede 

preek; het zingen 

aanspreekbaarheid 

gemeenteleden én 

dominee 
Ik ben soms 

nieuwsgierig te horen 

hoe de predikant een 

‘weerbarstige’ 

Bijbeltekst gaat 

uitleggen 
Om samen met andere 

mensen, kerkleden, geloofs-
genoten, ’s zondags in de 
kerk God te ontmoeten en 

over de kern te horen, hem te 
loven en prijzen in lied en 

gezang 

openheid naar elkaar, 

positief contact 

Ik ga graag naar de 

kerk omdat ik het 

een prachtig 

gebouw vind 



Profiel te beroepen predikant 

 
Vind je het midden van de kerk aantrekkelijk en bijzonder genoeg om in te werken? Dan ben je bij ons 
van harte welkom! Met een open hart voor iedereen en de wil om ons te verhouden tot de 
samenleving, dichtbij en veraf, werken we gestaag door aan een vitale gemeente, die haar oorsprong 
ontleent aan de Bijbelse hoop en vertrouwen. Deze hoop vieren we iedere zondag en zien we graag 
terug in de gemeente van alledag en “door de week”.   
 
Werken in de Paaskerkgemeente, bovenwijks en aan kerkelijke presentie  
De Paaskerkgemeente is een pluriforme gemeente. Ieder op onze eigen manier willen we het 
inspirerende verhaal van God met mensen een plaats in ons dagelijks leven geven. De zondagse 
eredienst is daarbij een ankerpunt. We zoeken naar verschillende vormen van vieren, leren en dienen. 
Participatie van gemeenteleden speelt hierbij een belangrijke rol.   
 
De predikant zal - samen met de andere professionals - ook bovenwijkse taken uitvoeren. Zoals 
voorgaan in de andere wijkgemeenten en het vormings- en toerustingswerk. Verder vormt een 
aanzienlijk deel van de taak het werken aan de kerkelijke presentie in heel Amstelveen en 
Amsterdam-Buitenveldert.  De ideeën voor die presentie zijn in de afgelopen jaren al ontwikkeld en 
vragen om verdere verdieping en versterking.   
 
De predikant die we zoeken ….  
1. Weet vanuit de Schrift samen met ons gestalte te geven aan de roeping die wij als gemeente 

hebben om Christus te volgen en zorg te dragen voor elkaar, voor onze naasten en voor de 
schepping.  

2. Is in staat om voor jong en oud de Bijbelse woorden uit te leggen en daarbij een brug te slaan naar 
het leven van alledag. 

3. Draagt bij aan verschillende vormen van vieringen, al dan niet samen met gemeenteleden. 
4. Heeft een pastoraal hart en wil zich met de vrijwilligers bezinnen op de vraag hoe we het pastoraat 

kunnen organiseren. 
5. Heeft oog voor verschillende maatschappelijke verhoudingen en laat zich daarbij leiden door de 

roeping op te komen voor hen die niet gehoord worden. Geeft diakenen advies. 
6. Weet vorm te geven aan de kerkelijke presentie in heel Amstelveen-Buitenveldert door contact 

te leggen met stadsgenoten, docenten en leerlingen van scholen en andere professionals in het 
sociale netwerk. Ontwikkelt op basis daarvan initiatieven op het gebied van onder meer zingeving 
en diaconaat.  

7. Is bereid om steeds nauwer samen te werken met de andere wijkgemeenten en met andere 
organisaties. 

8. Is in staat te werken in een team van de PGA-B. 
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Inleiding 

Drie wijkgemeenten en een gemeente van bijzondere aard 
De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (afgekort: PGA-B) heeft een predikants-
vacature. In dit profieldocument geven we in het gemeenteprofiel per wijkgemeente en in het 
profiel van de PGA-B als geheel weer wie we zijn. In het predikantsprofiel geven we aan wat voor 
predikant wij zoeken. 
De PGA-B bestaat uit drie wijkgemeenten, te weten de Kruiskerkgemeente in Amstelveen - Noord, 
de Paaskerkgemeente in Amstelveen - Zuid en de Pelgrimskerkgemeente in Amsterdam - 
Buitenveldert. 
We hebben ook contact met de wijkgemeente van bijzondere aard Eben - Haëzer (Pauluskerk), 
die overigens verder zelfstandig is.  
  
Inspiratiebron 
Voor alle drie de wijkgemeenten geldt dat de Bijbel en de uitleg, bespreking en verbeelding van 
Gods Woord centraal staat als inspiratiebron voor wie we zijn en wie we willen zijn in de richting 
van God, de gemeente en onze medemens. 
 
Vacature 
In het beroepingsproces wordt een fulltime predikant beroepen, die zich zowel richt op de 
Paaskerkgemeente als op de PGA-B als geheel. De werkzaamheden voor de PGA-B als geheel 
vinden plaats in afstemming met de predikanten van de andere wijkgemeenten. 
  
Gemeente in beweging 
De in dit document beschreven gemeenteprofielen geven de situatie weer van de wijkgemeenten 

zoals ze op dit moment functioneren. Ze vormen de achtergrond waartegen de te beroepen 

predikant haar/zijn werkzaamheden zal gaan verrichten. Het is denkbaar dat er na verloop van 

tijd, bij een voortgaand proces van samenwerking tussen de drie wijkgemeenten, 

accentverschuivingen kunnen gaan optreden. Ook de inbreng van de te beroepen predikant en 

de creatieve inzet van haar/zijn gaven kunnen tot veranderingen aanleiding geven. De 

wijkgemeenten van de PGA-B willen met dit document hun toekomst open laten en 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 Paaskerkgemeente 
 

Wie wij zijn 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. We zoeken naar verschillende vormen 
van vieren, leren en dienen. Participatie van de gemeenteleden speelt hierbij een belangrijke rol.  
De gemeente is een betrokken en enthousiaste gemeente. Er zijn zeker tachtig vrijwilligers actief. 
Wel wordt het lastiger mensen voor het bestuur te vinden. 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 in 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 participatie van de gemeente bij het vieren krijgt een belangrijke rol, met name om de 
huidige betrokkenheid vast te houden.  

• De verdere ontwikkeling van het pastoraat, zoals is ingezet: van aanbod gestuurd naar vraag 
gestuurd. Mogelijke uitbreiding van ontmoetingspastoraat voor leeftijdsgroep 60-75 jaar. 
Daarnaast zoeken wij naar nieuwe wegen in het pastoraat.   

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

• Het actief participeren in de goede samenwerking tussen de predikanten in de PGA-B en de 
andere professionele krachten. De samenwerking zal de komende jaren op diverse 
werkterreinen steeds belangrijker worden. Te denken valt aan samenwerking op/in: 

o Bestuurlijk terrein 
o Zondagse erediensten 
o Vormings- en toerustingsprogramma’s 
o Missionair terrein. 

• Onderhouden  door de predikant(en) en jeugdwerker van de activiteiten in het kader van 
contacten met de scholen.  

• Initiatieven nemen om de PGA-B zichtbaar te houden in Amstelveen en Amsterdam-
Buitenveldert.  

 
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-bestendig 
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. De plannen hiervoor zijn in een 
vergevorderd stadium. We hopen komend jaar tot uitvoering over te kunnen gaan.  
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De pluriformiteit van onze gemeente komt onder meer tot uitdrukking in de diversiteit aan 
vieringen. 

• Iedere zondag wordt de ochtenddienst door ongeveer 120 mensen bezocht. Er is 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.  

• Ongeveer acht keer per jaar is er op zondagochtend een themaviering. Deze vieringen worden 
voorbereid door een wisselende groep gemeenteleden en de voorganger.  

• Eenmaal per maand is er op zondagavond een oecumenische Taizé viering in de Paaskerk. 
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. 

• Driemaal per jaar wordt er in de Paaskerk een kliederkerkviering gehouden. Deze viering 
wordt geleid door de jeugdwerker en een predikant. 

• Het streven is dat er jaarlijks een liturgisch muziekproject is. De teksten worden veelal 
geschreven door gemeenteleden en de muziek gecomponeerd door één van de organisten.  

 
Jeugdwerk 
Iedere week is er kinderkerk. Eenmaal in de  twee weken is er een 12+ dienst, die gezamenlijk 
wordt gehouden met de Kruiskerk. Er is een kleine vaste groep kinderen die regelmatig in de kerk 
komt. 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 kerk op schoot. 
 
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. 
 
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 
De Kruiskerk, de Paaskerk en de Pelgrimskerk hebben een gezamenlijk programma voor vorming 
en toerusting. Het programma wordt jaarlijks in onderling overleg vastgesteld.  
 In de Paaskerk zijn diverse groepen/kringen waar gemeenteleden met elkaar van gedachten 

wisselden over geloofs- en levensvragen.. Ook afzonderlijke  leeftijdsgroepen (dertigers, 

veertigers en zestigers) komen  bij elkaar voor onderlinge ontmoeting en gesprek.  In de oneven 

weken, in principe twee keer per maand, is er een gebedskring. 

Overige activiteiten  
Buurttafel: iedere maand met uitzondering van de zomermaanden wordt er door een veertigtal  
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: één keer per jaar wordt in de Paaskerk een 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 september 2022 inclusief de predikanten uit 17 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 predikanten, 6 ouderlingen en 2 diakenen. De 
kerkenraad vergadert acht keer per jaar. Het moderamen vergadert maandelijks (uitgezonderd 
de zomermaanden) om beleidszaken en kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden.  
Vanaf september 2022 vormen de drie moderamina van de wijkkerkenraden de PGA-B 
kerkenraad. Deze kerkenraad vervangt de Algemene Kerkenraad. Wij zien dit als eerste stap naar 
vorming van één kerkenraad voor geheel Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert.  
 
Oecumenische samenwerking  
Er bestaan goede contacten met de R.K Urbanuskerk te Bovenkerk. Met andere kerkgenoot-

schappen uit Amstelveen is in januari 2022 de jaarlijkse week van gebed voor eenheid digitaal 

gevierd. Verder komt de gebedsgroep maandelijks met de andere kerkgenootschappen bij elkaar 

in gebed voor Amstelveen.  
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2. Profiel van de Kruiskerkgemeente 
  

Algemeen 
 
Geschiedenis 
De protestantse wijkgemeente Kruiskerk is na eerdere fusies op 13 juni 2010 ontstaan uit de 
Bankraskerkgemeente en de Nieuwe Kruiskerkgemeente, en maakt deel uit van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
 
Wie we zijn 
De Kruiskerkgemeente is een brede gemeente, waarbij sommigen zich in meer of mindere mate 
herkennen in modaliteiten als vrijzinnig, orthodox, liturgisch, evangelisch etc. en laten anderen 
zich liever niet in een hokje plaatsen. Velen hebben in hun geloofsleven een ontwikkeling 
meegemaakt: oude zekerheden zijn vervangen door nieuwe vragen of perspectieven. 
 
Wie we willen zijn   
De Kruiskerkgemeente heeft bij haar ontstaan uitgesproken een gastvrije/missionaire gemeente 
te willen zijn. In lijn hiermee heeft het profiel van de vanaf 2010 beroepen predikanten een 
duidelijk missionair accent gekregen. De ideeën over het zijn van een gastvrije/missionaire 
gemeente zijn vervolgens door een commissie uitgewerkt tot het plan Gastvrij en in contact met 
de buurt(en) (juni 2011).  
In de kerkenraad is uitgesproken dat we open willen zijn en dat er ruimte moet zijn voor 
diversiteit. 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.  
Het gemiddeld aantal zondagse kerkgangers is ongeveer 100. De trouwe gemeenteleden zijn 
inmiddels op leeftijd. Wel zijn er geregeld nieuwe bezoekers, waarvan er ook enkele blijven 
komen.  
 
Vieringen 
Bij de fusie van de kerken zijn verschillende rijke tradities samengegaan. De gemeente heeft een 
basis-liturgie, waarop wordt gevarieerd.  De één geeft meer de voorkeur aan een hoog-liturgische 
eredienst, van de ander mag het persoonlijker en informeler.  
Het liedboek is de belangrijkste bron voor de gemeentezang; er worden ook regelmatig andere 
liederen gezongen. Er is een kinder-lied-canon samengesteld. Naast het orgel wordt de vleugel 
regelmatig gebruikt in diensten. We hebben een actieve cantorij en er is alle ruimte voor andere 
vormen van musiceren. 
 
Kinderen en jongeren 
We werken voor alle leeftijdsgroepen steeds meer samen met de andere kerken binnen de 
gemeente. Er is professionele ondersteuning van een jongerenwerker, studentenwerkers en de 
predikanten. Met succes is het contact gelegd met de scholen in de buurt, wat heeft geleid tot 
een programma waarbij de relatie tussen kerk en school op laagdrempelige wijze vorm krijgt.  
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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”. Er wordt ingezet op nieuwe vormen van pastoraat. Naast de predikant en de 
ouderenpastor zijn er ook gemeenteleden die een afscheidsdienst kunnen (bege)leiden. 
 
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’. We geven een praktisch of financieel steuntje in de rug als mensen door 
omstandigheden in een moeilijke situatie terechtkomen. Contact Kruiskerk (zie onder pastoraat) 
kan hierin een rol vervullen. Daarbij zoekt de diaconie ook naar samenwerking met andere kerken 
en organisaties in de buurt. 
 

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 het gesprek over de vraag wat we bij onze kerkgang beleven en 
hoe opvattingen daarover mogelijk veranderd zijn.  
 
Andere activiteiten 
Cantatediensten en concerten: er zijn maandelijks (met uitzondering van de zomer) cantate-
diensten onder de benaming 'Muzikale Vespers', onder verantwoordelijkheid van de 
wijkkerkenraad. Het bezoekersaantal is 80 à 100. Er is maandelijks (met uitzondering van de 
zomer) een concert in de Kruiskerk. Meestal gaat het om koffieconcerten na de ochtenddienst. 
Bij beiden is er een collecte bij de uitgang. Enkele keren per jaar is er een concert met een 
entreeprijs.  
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. In dat kader vindt gezamenlijke publiciteit plaats van activiteiten.   
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3. 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 30 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, waarin de huidige wijkpredikant met emeritaat zal zijn, zullen de 
predikanten van de Kruiskerk en/of de Paaskerk ook als predikant gaan dienen in de 
Pelgrimskerkgemeente. De afgelopen jaren gingen predikanten uit beide zustergemeenten 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. De wijkpredikant 
heeft gevoel voor muziek en werkt samen met de cantor-organist.  
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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 en 
oor voor hen te hebben. De predikant leidt per jaar 5-10 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 studentenwerk onder de naam De Kas is een zingevingsbroedplaats voor en door 
studenten. De wijkpredikant staat open voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerkzijn en 
pionieren.  
  
Kerkgebouw  
De Pelgrimskerk is verkocht en zal afgebroken worden. Het plan is om ter plekke een 
multifunctioneel centrum te bouwen met zalen en daarboven woningen. De Pelgrimskerk-
gemeente heeft de toezegging daar een zaal van 200 m2 terug te kunnen huren. Intussen is 
gastvrij onderdak verleend door de parochie De Goede Herder in hun kerkgebouw. Ondanks het 
bezwaar dat de kerkdienst dan om 9.30 uur gehouden moet worden in maximaal één uur was dit 
de enige haalbare mogelijkheid. Naast de zondagse diensten is er in De Goede Herder ruimte voor 
andere bijeenkomsten en vergaderingen. 
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4. Profiel van de PGA-B 
 
Bestuur 
Tot 1 september 2022 werkten de wijkgemeenten samen in de Algemene Kerkenraad (AK). Vanaf 
die datum hebben we ervoor gekozen om voor een jaar bij wijze van proef te gaan samenwerken 
in de PGA-B kerkenraad. In deze kerkenraad zitten de drie moderamina en een vertegen-
woordiger van de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters. We zien dit als een eerste stap 
naar vorming van één kerkenraad voor de gehele PGA-B.  
  
Samenwerking  
Passend in de protestantse traditie stimuleert de PGA-B kerkenraad dat wijkkerkenraden het 
eigen beleid kunnen uitvoeren. Hij vraagt aandacht voor de samenwerking over de grenzen van 
de wijkgemeenten heen. Dat moet ertoe leiden dat de samenhang groeit in het jeugd-, jongeren- 
en studentenwerk, in het pastoraat en diaconaat, in het sluiten van allianties met andere 
geloofsgemeenschappen, in het optreden als kerkgemeenschap naar buiten en in het missionaire 
werk. Ook willen we 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. 
In het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters bestaat er al een lange traditie 
van samenwerking tussen de wijkgemeenten. Afgelopen jaar is de Taakgroep Jeugd- en 
Jongerenwerk opgericht om het gezamenlijk jeugd- en jongerenwerk en studentenpastoraat 
binnen de PGA-B in afstemming op elkaar gestalte te geven. De instelling van de Taakgroep 
Pastoraat is komend jaar te verwachten. Al enkele jaren hebben we een gezamenlijk programma 
voor Vorming en Toerusting dat door de predikanten wordt opgesteld. Ook op het gebied van 
communicatie is er sprake van samenwerking o.a. in de vorm van het gezamenlijk magazine 
Present. Er wordt een gemeenschappelijk preekrooster opgesteld, waarin ruimte blijft voor de 
preekvoorzieners in de wijkgemeenten om zelf gastpredikanten uit te nodigen.  
   
Professionals  
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. 
Naast wijkpredikanten, organisten en kosters zijn binnen de PGA-B de volgende professionals 
werkzaam: een jeugdwerker, een ouderenwerker, twee studentenwerkers en een administratief 
medewerker. Voor de communicatie werken we samen met een extern bureau. Elk jaar bekijkt 
de PGA-B kerkenraad i.s.m. het College van Kerkrentmeesters hoe de gemeente er financieel voor 
staat. De huidige predikanten zijn ds. Roel Knijff in de Kruiskerk, ds. Barbara de Groot in de 
Paaskerk en ds. Harmen de Vries in de Pelgrimskerk. Ds. De Vries gaat in juli 2023 met emeritaat. 
Besloten is om deze opengevallen positie in ieder geval tot augustus 2025 in te vullen met een 
(ambulant) predikant of kerkelijk werker.  Zoals de zaken er nu voorstaan, gaan we na die periode 
verder met de drie predikanten die dan verbonden zijn aan de PGA-B. De predikanten zullen hun 
werkzaamheden t.b.v. de Pelgrimskerkgemeente dan afstemmen op elkaar. 
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5.  Profiel van de te beroepen PGA-B predikant 

Vind je het midden van de kerk aantrekkelijk en bijzonder genoeg om in te werken? Dan ben je bij ons 
van harte welkom! Met een open hart voor iedereen en de wil om ons te verhouden tot de 
samenleving, dichtbij en veraf, werken we gestaag door aan een vitale gemeente, die haar oorsprong 
ontleent aan de Bijbelse hoop en vertrouwen. Deze hoop vieren we iedere zondag en zien we graag 
terug in de gemeente van alledag en “door de week”.   
 
Achtergrond van het op de Paaskerkgemeente gerichte deel  van de taak   
De Paaskerkgemeente 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 een ankerpunt. We zoeken naar verschillende 
vormen van vieren, leren en dienen. Participatie van de gemeenteleden speelt hierbij een belangrijke 
rol. De gemeente is een betrokken gemeente. Er zijn meer dan tachtig vrijwilligers actief. Er is een 
goede samenwerking met de andere wijkgemeenten van de PGA-B. De komende jaren zal deze 
samenwerking zeker geïntensiveerd worden.  
 
Bovenwijks en kerkelijke presentie 
De predikant zal niet alleen in de Paaskerk werkzaam zijn. Zij/hij zal in samenwerking met de andere 
wijkpredikanten, de ouderenwerker en jeugdwerker bovenwijkse taken uitvoeren. Hierbij valt te 
denken aan het voorgaan in alle drie de wijkgemeenten en het vormings- en toerustingswerk. 
Daarnaast is een aanzienlijk deel van de taak om te  werken aan de kerkelijke presentie in heel 
Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert. De ideeën daarvoor zijn in de afgelopen jaren al ontwikkeld 
en vragen om verdere verdieping en versterking (zie verder de bijlage).   
 
De predikant die we zoeken ….  
1. Weet vanuit de Schrift samen met ons gestalte te geven aan de roeping die wij als gemeente 

hebben om Christus te volgen en zorg te dragen voor elkaar, voor onze naasten en voor de 
schepping.  

2. Is in staat om voor jong en oud de Bijbelse woorden op een heldere en inspirerende manier uit te 
leggen en daarbij een brug te slaan naar het  leven van alledag. 

3. Draagt bij aan verschillende vormen van diensten. Ook bij vieringen waarbij gemeenteleden 
participeren in de voorbereiding en de uitvoering ervan. 

4. Heeft een pastoraal hart en wil zich met de vrijwilligers bezinnen op de vraag hoe we het pastoraat 
kunnen organiseren, passend bij wat nodig en mogelijk is in de situatie die zich voordoet. 

5. Heeft oog voor verschillende maatschappelijke verhoudingen en laat zich daarbij leiden door de 
roeping op te komen voor hen die niet gehoord worden. Kan dit omzetten in denken, spreken en 
handelen. Steunt zo ook het College van Diakenen met advies. 

6. Weet vorm te geven aan de kerkelijke presentie in heel Amstelveen-Buitenveldert door met een 
luisterende, open houding contact te leggen met stadsgenoten, docenten en leerlingen van 
scholen en andere professionals in het sociale netwerk. Ontwikkelt op basis daarvan initiatieven 
op het gebied van onder meer zingeving en diaconaat.  

7. Is bereid om op zowel inhoudelijk, praktisch als bestuurlijk vlak steeds nauwer samen te werken 
met de andere wijkgemeenten van de PGA-B en met andere organisaties. 

8. Is in staat te werken in een team van predikanten, kerkelijke werkers en andere professionals 
binnen de PGA-B.   
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6. Enkele cijfers  
 
In deze paragraaf worden de volgende cijfers gepresenteerd: 

• Aantal leden per wijkgemeente 

• Leeftijdsopbouw van de leden per wijkgemeente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruiskerk 474 43% 554 50% 74 7% 1.102 805 375 47%

Paaskerk 778 46% 855 51% 51 3% 1.684 1.396 512 37%

Pelgrimskerk 145 28% 362 69% 18 3% 525 512 123 24%

PGA-B totaal 1397 1771 143 3.311 2.713 1.010 37%

42% 54% 4%

Aantal 

pastorale 

eenheden 

(PE's)

Aantal in 

2021 

betalende

PE's

Per 31/12/2021

Totaal 

aantal 

leden per 

wijkgem.

Aantal 

belijdende 

leden

Aantal 

doopleden

Aantal 

overige 

leden

Leeftijd Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerk

0-19 6% 5% 1%

20-39 15% 10% 28% (*)

40-59 20% 26% 14%

60-79 34% 39% 28%

80+ 25% 20% 29%

Leeftijdsopbouw van de wijkgemeenten

(*) het gaat hier voor ruim 80% om studenten
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BIJLAGE 
 
Kerkelijke presentie in Amstelveen – Buitenveldert, een verkennende notitie  
 
Landelijke ontwikkelingen  
Sinds midden jaren tachtig van de vorige eeuw zijn landelijk tal van initiatieven ontwikkeld om 
vorm en inhoud te geven aan kerkelijke presentie. Het evangelie of de kerk vertegenwoordigen 
in maatschappelijke contexten buiten de kerk werd actief verkend en uitgevoerd. Denk daarbij 
aan presentie in de industrie, oude wijken, de wereld van de detentie, migranten-
gemeenschappen, de geestelijke gezondheidszorg, het hoger onderwijs, nieuwe en eigentijdse 
vormen van spiritualiteit en zo maar door. Veel initiatieven zijn inmiddels geïnstitutionaliseerd, 
andere zijn voorbijgegaan en bleken geen bestaansrecht te hebben. De wetenschap volgde op de 
initiatieven: talloze publicaties, vaak na gedegen onderzoek. Samenvattend werd een 
‘presentietheorie’ ontwikkeld waarbij de trefwoorden ‘exposure’ (= je begeven in een niet-

kerkelijke context) en ‘een niet zendende houding’ verder uitgewerkt werden. 

 
Veel initiatieven kwamen voort uit bezorgdheid en betrokkenheid van lokale kerkgemeen-
schappen. Zij zagen om zich heen een sterk verminderende aanwezigheid van de kerk in de 
leefwereld van mensen en vroegen zich af of de kerk hier niet een slag ging missen.  
 
In de evangelische opdracht voor de kerk ligt de sterke wens en noodzaak om daar te zijn waar 
de kerk niet meer is of ontbreekt. In deze presentie kunnen de vragen, die er toe doen, beter 
gesteld worden. Daarmee verbreedt de kerk haar blik op de wereld. Deze blik leidt tot nieuwe 
inzichten over het eigen kerk-zijn en tot verdieping van de eigen spiritualiteit. 
 
Recente ontwikkelingen binnen de PGA-B 
In de afgelopen jaren heeft de PGA-B op in ieder geval twee terreinen presentie nader uitgewerkt.  

Het eerste terrein betreft dat van de leefwereld van basisscholen en het voortgezet onderwijs. 

Leerlingen en leerkrachten uit het onderwijs werden hartelijk ontvangen in de Paaskerk en de 
Kruiskerk. Wat ontstond was een kennismaking met de kerkelijke wereld, daar waar die voor 
velen onbekend was en een oefening in compassie (variërend van een kaarsje aansteken tot stil 
staan bij de nood van de wereld, dichtbij en veraf). Deze vorm van presentie heeft veel mensen 

aangesproken, niet in het minst om dat de kerkelijke vertegenwoordigers erin slaagden vooral 
het narratieve aspect te benadrukken: de kerk is allereerst een plek waar het verhaal gedeeld 
wordt.  
 

De andere en tweede vorm van presentie is die van de wereld van de stad, in de brede zin van 
het woord. Juist daar waar een stedelijke samenleving als Amstelveen behoefte heeft aan moreel 
beraad, reflectie op haar bestaanswijze buiten de geijkte kanalen (politiek, bestuur, instituties) 

om, is er behoefte aan en noodzaak voor een vorm van oorspronkelijke reflectie waarbij heilige 

huisjes niet geschuwd worden en men bereid is daadwerkelijk naar elkaar te luisteren en met 
elkaar op te trekken. In de spanningsvolle samenleving, zoals we die nu kennen, zijn de thema’s 
veiligheid,  compassie,  duurzaamheid,  armoede  enzovoort  te  belangrijk  om  als  kerk aan zich 
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voorbij te laten gaan. In de afgelopen jaren is vanuit het profiel stadspredikant geprobeerd om 
aan dit verhaal bij te dragen en zichtbaar te maken dat de kerk daar een eigen en belangrijk 

verhaal te melden heeft. Hier is het belangrijk dat de kerk actief kan deelnemen aan de 
verschillende gesprekstafels in de stad en daar ook verantwoordelijkheid in neemt.  
 
Hoe nu verder? 
Op een recent gehouden gemeentevergadering is het onderwerp van ‘kerkelijke presentie’ 
nadrukkelijk aan de orde geweest. Er was geen discussie over de vraag of de professionele 
krachten binnen de PGA-B wel aandacht en tijd moeten besteden aan ‘kerkelijk presentie’. Wel 
moet dit in de juiste balans zijn met de aandacht en tijd voor de eigen gemeenteleden. Uit de 
gesprekken werd heel duidelijk dat het voor de hand ligt om het ingezette spoor met het oog op 
het onderwijs voort te zetten en te versterken en verdiepen.  
Ook op mogelijke initiatieven als ‘het Bijbelse woord gaan vertellen buiten de kerkelijke kaders, 
bijvoorbeeld in buurthuizen, bibliotheken of buurtcafés’ en ‘we beginnen een spreekuur in een 
wijkcentrum om allereerst goed te luisteren en te horen wat de ander bezighoudt om in het 

vervolg van het gesprek mogelijk op levensvragen in te kunnen gaan’ werd positief gereageerd. 
Eén en ander zal niet eenvoudig zijn, maar het verdient de steun van de gemeente. De 
uiteindelijke invulling hangt natuurlijk ook af van de beschikbare competenties van de 
predikanten en kerkelijk werkers binnen de PGA-B. 
 
Wat betekent dit voor de te beroepen predikant? 
De vraag aan de (nieuwe) predikant(en) is of zij tot een werkverdeling willen komen waarbij recht 
wordt gedaan aan wat is opgebouwd én in samenspraak met de wijkgemeente van de 
Pelgrimskerk willen verkennen of en zo ja welke vormen van presentie daar ontwikkeld kunnen 
worden in de nabije toekomst. Het ligt daarbij voor de hand vooral de leefwereld van de buurt 
aldaar tot uitgangspunt te nemen: kleinschalige (inloop)voorzieningen waar mensen terecht 
kunnen, mensen opzoeken in hun isolement, gemeenschappen vormen van niet-kerkelijke en 
kerkelijke mensen, maaltijdvoorzieningen creëren, ingaan op sociale behoeften van mensen, daar 

waar de nood in de komende jaren alleen maar groter zal worden.  

 
Van de zijde van de kerkelijke gemeente van de PGA-B wordt verwacht dat zij dit werk én 
ondersteunt én er tegelijkertijd niet te veel van verwacht, dat wil zeggen afziet van de behoefte 

van kerkelijke groei en open staat voor een wereld die zich niet op voorhand laat vangen in vaste 
kerkelijke kaders, om zo recht te doen aan de woorden uit het evangelie, waar staat ‘waar twee 
of drie …. (….)’.  
Van de zijde van de predikanten wordt verwacht dat zij dit kunnen combineren met en integreren 

in hun bestaan als predikant, sociale verbanden creëren buiten de kerk en de kerkelijke gemeente 
regelmatig informeren over hun werk buiten de kerk.  
 

 


