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Bezinning en verdieping
De Goede Herder
Van Boshuizenstraat 420
1082 BA Amsterdam

Kruiskerk
Van der Veerelaan 30A
1181 RB Amstelveen
020- 641 38 26

Paaskerk
Augustinuspark 1
1185 CN Amstelveen
020- 641 51 68

Welkom
Hoe ga je met geld om? Zijn er in de bijbel goede inzichten te 
vinden over het omgaan met geld? Zeker! Bij Mozes en Jezus 
vinden we een nieuwe manier van (samen)leven die verrijkend 
is. Theoloog en schrijver Alain Verheij (1989) schreef er het boek 
Geld en Go€d (ja, de ‘e’ als euroteken) over, waarin zeer gedegen 
kennis van de wereld van de bijbel samengaan met hedendaagse 
opvattingen van een millennial. Alain 
komt naar Amstelveen en vertelt 

over zijn boek op dinsdag 24 januari. Eerst deelt hij 
zijn inzichten, en na een korte pauze is er ruimte voor 
vragen en gesprek. 

Deelnemen aan de avond kan zonder het boek 
gelezen te hebben. 

Het komende half jaar is 
er genoeg te doen op het 
gebied van bezinning en 
verdieping. Per onderdeel is 
er een contactpersoon die 
desgewenst meer informatie 
kan geven.

www.pga-b.nl

Thema-avond ‘Dementie’

Veel mensen krijgen er mee te maken in hun leven: een partner, 
familielid, vriend(in) of jijzelf krijgt op een dag de diagnose dementie. 
Het is een ziekte die zich op verschillende wijze manifesteert, zoals door 
geheugen verlies en door persoons verandering. Op 7 februari laten we 
experts aan het woord over de ziekte en over het omgaan met dementie. 

Marga van Beek van Alzheimer Nederland zal een 
inleiding verzorgen en ook Wouter van den Braak, 
geestelijk verzorger bij Brentano deelt ervaringen. 

Geld en goed: hoe we wereld echt kunnen verrijken – met Alain Verheij

Locatie Paaskerk
Datum dinsdag 24 januari
Tijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30u
Informatie ds. Barbara de Groot, 020-2390293,  

dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
Kosten eigen bijdrage naar draagkracht

Locatie Paaskerk
Datum dinsdag 7 februari
Tijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Kosten vrijwillige bijdrage
Informatie Eric Citroen, ouderenpastor@pga-b.nl 

In het najaar 
wegens ziekte 

uitgesteld,  
nu alsnog!

Wat we doen: stil worden met gebruik van een 
woord en teksten uit de christelijke traditie.
Aansluiten kan op ieder moment na overleg  
met de begeleider. 

Ervaring in meditatie is niet vereist.

Christelijke Meditatie

Locatie Paaskerk
Datum elke woensdag vanaf 7 september
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Leiding Nico Sjerps, 06 21 25 46 99,  

nsjerps@ziggo.nl



Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk zijn er voor kinderen van  
4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders die door middel van creatieve, 
sportieve en gekke activiteiten, proefjes en spelletjes Bijbelverhalen 
willen ontdekken. Met korte viering en een gezamenlijke maaltijd. 

Meer informatie en opgave bij 
jeugdwerker Nienke van der 
Heiden, 0637227676,  
nienke@pga-b.nl 

Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk 

Kliederkerk in de Paaskerk
Zondag 29 januari en 16 april 2023
16.00 – 18.15 uur inclusief eten

Verhaal in de Kruiskerk 
Zondag 12 maart en 11 juni 2023
16.00 – 18.15 uur inclusief eten

Op de zondagen tot de Veertigdagentijd lezen we hoofdstukken 1 en 2 van de Eerste Brief van Paulus 
aan de Korintiërs. Hij schrijft aan een pluriforme gemeente over eenheid en wijsheid. Lees mee met 
de predikant, met de vinger langs de tekst, regel voor regel. Wat staat er nou precies? Het kan zomaar 
gebeuren dat je iets ontdekt wat je tot dan toe als lezer over het hoofd zag. De middagen werden in het 
najaar duidelijk beter bezocht dan de 
avonden, daarom is deze serie alleen op 
vijf woensdag middagen, om en om in de 
Paaskerk en de Kruiskerk. 

Eén van de predikanten uit het team leidt 
de middagen.

Meelezen met de dominee – wat staat daar nou?!

Thema-avond ‘Slavernij & kerk’

Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden 
en je voorstellen wat in een bijbelverhaal gebeurt. 
Merken dat het gaat over mensen als jij. Mensen die 
‘iets hebben’ met God. Herkennen wat zij meemaken, 
je daardoor getroost voelen. Uitgedaagd worden om 
anders te kijken naar jezelf en anderen. Uitgenodigd 
worden tot gebed. Doe mee, neem de tijd om te 
groeien in geloof. 

Dit seizoen jaar laten we ons inspireren door  
verhalen over vrouwen in de bijbel.

Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot leven! 

Op 19 december heeft premier Mark Rutte excuses aangeboden voor het 
Nederlandse slavernijverleden. De Raad van Kerken legde eerder al, in 2013, 
een verklaring af waarin werd benoemd dat de kerken een aandeel hebben 
in dit schuldige verleden.Maar hoe kunnen excuses recht doen aan het leed 
dat is aangedaan en kunnen excuses bijdragen aan volwaardige onderlinge 
verhoudingen tegenwoordig? Is herstel mogelijk en wat is daarvoor dan nodig? 

Hoewel de woorden van de premier goed zijn ontvangen, was er 
in het voortraject geen afstemming met de nazaten van tot slaaf 
gemaakten. Wat kunnen wij als kerk daarvan leren? En wat kunnen 
wij in dit kader aanbieden in samenspraak met zusterkerken en 
andere geloofsgemeenschappen? Wat kan dit betekenen voor onze 
gemeenschappelijke toekomst?

Locatie Paaskerk en Kruiskerk
Datum woensdag 18 januari PK, 25 januari KK,  

1 februari PK, 8 februari KK en 15 februari PK
Tijd 15.00 uur
Informatie ds. Barbara de Groot, 020-2390293,  

dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

Locatie en datum verschijnen  
in Present en op pga-b.nl. 
Informatie: ds. Roel Knijff,  
dsknijff@kruiskerk-amstelveen.nl

In voorbereiding…

Locatie Kruiskerk
Datum 13 februari, 13 maart,  

17 april, 8 mei, 12 juni 2023
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Begeleiding dr. Riëtte Beurmanjer,  

020 - 665 46 85
Opgave Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl
Kosten € 55,- (serie van 5 avonden)  

NL53 ABNA 0549 3165 23  
t.n.v. Protestantse Gemeente  
Amstelveen-Buitenveldert



De brief van Paulus aan de Romeinen is zijn 
enige brief waarin hij systematisch uiteenzet 
wat het evangelie van Jezus Christus 
inhoudt en wat het betekent voor ons 
bestaan van elke dag. We lezen in januari 
verder in deze voor de christelijke leer en 
levenswandel uitermate belangrijke brief. 

Paulus’ Brief aan de Romeinen

Bijeenkomsten voor vrouwen van 18-99 jaar, gelovig, twijfelend en ongelovig,  
die inspiratie zoeken en nadenken over zingeving in diverse werkvormen.
Thema dit seizoen: ‘Troost’, het gelijknamige boek van Michael Ignatieff. 
De inhoud van de hoofdstukken is gekozen uit de bijbel en uit de literatuur,  
zoals het boek Job en het boek van de Psalmen, de brieven van Paulus,  
Vaclav Havels Brieven 
aan Olga, Mahlers 
Kindertotenlieder.

Het thema ‘Troost’ 
komt terug in een 

programma, waaraan deelnemers in 
tweetallen zelf een aandeel leveren.

‘Vrouw en Geloof’ en Inspiratie

Ga jij deze zomer mee naar Taizé? 
Een week Taizé (kloostergemeenschap in Frankrijk) betekent een ontmoeting met 
duizenden jongeren van over de hele wereld en een week meeleven met de ± 100 broeders 
van Taizé. Daarbij ga je mee in hun ritme: drie keer per dag een viering en leven in eenvoud. 

In Taizé maak je nieuwe vrienden, voer je goede gesprekken, geniet je van een stressvrije omgeving, volg 
je (korte)Bijbelstudies, doe je ‘kampeer skills’ op en ontdek je wat stilte is. Een bijzondere week: voor veel 
jongeren een onvergetelijke ervaring! 

Taizéreis – 20 t/m 27 augustus 2023

Locatie Kruiskerk
Datum 9 februari, 9 maart, 11 mei 2023
Tijd 14.30 – 16.00 uur
Informatie Meta Schoonheim,  

m_schoonheim@hotmail.com, 06-48171563 
Marijke Touw, marijketouw@hotmail.com  
en Lili-jan Rohof, l_j_rohof@hotmail.com

Locatie De Goede Herder,  
Van Boshuizenstraat 420, Amsterdam. 

Datum 31 januari, 14 en 28 februari,  
14 en 28 maart 2023

Tijd 14.00 – (uiterlijk) 16.00 uur 
Informatie ds. Harmen de Vries, 020- 6869141,  

predikant@pelgrimskerk.nu 

Ben jij tussen 17 t/m 29 jaar en heb  
je zin om mee te gaan? Geef je dan  
nu op bij Jeugdwerker Nienke!  
(nienke@pga-b.nl of 0637227676) 

Thuis een boek lezen en dat samen 
bespreken. Dat is al jaren een beproefd 
recept voor goede gesprekken! In april 
wordt het boek ‘Bergen aan zee’ van 
Pauline Slot besproken. Op donderdag 
29 juni is er ook een bespreking, het te 
lezen boek wordt nog gekozen.

Kring Romans: nog twee boeken dit seizoen!

Locatie Paaskerk
Datum donderdag 20 april en  

donderdag 29 juni
Tijd 15.00 uur
Informatie Albert van Blaaderen, 

albertvanblaaderen@gmail.com,  
tel 06 25338624.


