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De vreemdelingen 
onderdak bieden 



In het gebouw Circl zijn papierkunst-
objecten van Annita Smit te zien, 
naast nieuwe gedichten van vijf 
eigentijdse dichters. Het thema tijd 
en eeuwigheid inspireerde Annita 
tot dertien nieuwe driedimensionale 
kunstwerken, gemaakt van 
ultradundruk, gered bijbelpapier 
– misdrukken en overdrukken – 
waar soms nog flarden teksten 
doorschemeren. Twee werken maakte 
Smit van gebruikte liedboeken, een 
ander van ‘total loss Bijbels’. 

Naast deze nieuwe werken zijn 
tien bestaande werken te zien die 
binnen het thema vallen en ook van 

bijbelpapier zijn gemaakt. Elk werk is 
opgebouwd uit minuscule gesneden 
en gekleurde stukken ragfijn papier, 
die als door de wind op hun plek zijn 
gewaaid. In haar werk speelt ze met 
optische illusies.

Niet alledaags
De tentoonstelling is niet alledaags 
ingericht. Er zijn geen bijschriften, 
sturende titels of analyses. Met alleen 
een introductietekst nodigt het Bijbels 
Museum bezoekers uit een verstilde 
ervaring te beleven: wat maakt de 
kunst in hen wakker? Welke gevoelens, 
vragen, ideeën of inzichten brengt die 
naar boven?

Gratis essay
Bij de tentoonstelling verschijnt een 
op dundrukpapier gedrukte publicatie 
met een nieuw essay van filosofe 
Joke Hermsen, een introductie en de 
vijf gedichten. Gratis voor museum-
bezoekers.

Waar en wanneer
De tentoonstelling is tot en met 29 
juli te zien in Circl, Gustav Mahlerplein 
1b, te Amsterdam. Vanaf vrijdag 20 
mei zijn er zes vrijdagmiddagen tussen 
12.00 en 17.00 uur gratis rondleidingen 
door Tijd en Eeuwigheid. Op 3 juni gaat 
een groepje gemeenteleden vanuit de 
Pelgrimskerk naar de tentoonstelling. 
U kunt nog aansluiten. Zie pagina 33.
Meer informatie over de tentoonstelling 
op www.bijbelsmuseum.nl. 

De reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum, Tijd en Eeuwigheid. 

Poëzie in beeld en woord, doet de Amsterdamse Zuidas aan.

Tijd en 
eeuwigheid in Circl 
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Toen we als redactie de thema’s voor dit 
jaar kozen, hadden we niet kunnen denken 
hoe actueel het thema van deze Present - 
de vreemdelingen onderdak bieden - op dit 
moment in ons land zou zijn. Maar voordat 
Oekraïners met tienduizenden onze kant 
op kwamen, vonden al velen hun weg naar 
ons veilige (en welvarende) land. Marleen 
Jongeneel schrijft in het gastartikel hoe 
we in Nederland met deze vreemdelingen 
omgaan en hen (tot nu toe) een alles behalve 
hartelijk welkom bieden. Hoe zou dat kunnen 
veranderen? In mijn column betoog ik dat de 
wijze waarop we vreemdelingen tegemoet 
treden en bereid zijn hen te helpen in grote 
mate samenhangt met hoe we ze zien. Onze 
xenofobie speelt ons parten als het gaat om 
vreemdelingen gastvrij te ontvangen, meent 
Cor Ofman in het hoofdartikel. Hij ziet voor 
de kerken een bijzondere rol weggelegd bij 
de opvang van vluchtelingen, gebaseerd 
op xenofilie en ‘diakonia’. Maar misschien 
is het alleen voor heiligen weggelegd om 
vreemden, die zo van je verschillen als een 
bewaker van een concentratiekamp van zijn 
gevangenen, met respect te behandelen. 
Lees het artikel over Titus Brandsma van 
Renger Prent. 
Is de aarde geschapen als onderdak voor de 
mensen of is de mens onderdeel van het 
leven op aarde? In Zorg voor de schepping 
vertelt Lilli-Jan Rohoff hoe zij dat ziet en hoe 
dat haar omgang met de natuur bepaalt. 
Op weg naar Pinksteren wens ik u allen dat 
de heilige Geest die vreemd is aan onze 
eigen natuur desondanks woning/onderdak 
vindt in uw hart. 

Van de redactie

Anita 
 Winter
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l Kerkdiensten  Avondmaalsdienst  Muziek tijdens de kerkdienst

ZONDAG 

22 mei

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Anna Poot
2e collecte: Kerk, Missi-
onair werk: oog voor 
kinderen in pioniersplekken

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Prins, Ede
18.30 uur: ds. E.C. de 
Waard
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries, cantatedienst 

Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk

DONDERDAG 

26 mei 
Hemelvaartsdag
1e collecte: Diaconie, 
Zorg- en hulpverlening 
Amstelveen - Buitenveldert
2e collecte: Kerk, Eredienst 
en pastoraat in onze 
gemeente

Kruiskerk
09.30 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
geen dienst, zie bij 
Kruiskerk
Pauluskerk
09.30 uur: prop. H.J. 
Teeuwissen, Huizen
Pelgrimskerk
geen dienst, zie bij 
Kruiskerk

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Lydia Meiling
’t Huis aan de Poel
Vr/ 27 mei, 14.30 uur: 
Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

ZONDAG 

29 mei

1e collecte: Diaconie, 
Diaconaat, ook voor 
jongeren
2e collecte: Kerk, vormings- 
en toerustingswerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Elizabeth 
Post
Pauluskerk
10.00 uur: prop. M. van 
Genderen, Leerdam
18.30 uur: ds. E.C. de 
Waard
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Roel Knijff

Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock
’t Huis aan de Poel
Vr/ 3 juni, 14.30 uur: 
Pastor Jan Adolfs

ZONDAG 
5 juni 
1e Pinksterdag
1e collecte: Diaconie, 
Stichting Wereldhuis
2e collecte: Kerk, Zending 
Zuid-Afrika: Bijbel brengt 
arme boeren in actie

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot, themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. 
Lammers, Nijkerk
18.30 uur: ds. J.P. 
Ouwehand, Ilpendam
De Goede Herder
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries, Oecumenische dienst 
in de Goede Herder met 
Eucharistie 

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Ouden-
ampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Pauluskerk
Ma/ 6 juni, 2e 
Pinksterdag, 9.30 uur: 
ds. E.C. de Waard
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 9 juni, 10.30 uur: 
Hans Dornseiffen
’t Huis aan de Poel
Vr/ 10 juni, 14.30 uur: 
Geestelijk verzorger 
Wouter van den braak

ZONDAG 

12 juni

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Edukans
2e collecte: Kerk, Lande-
lijke Raad van Kerken

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger 
Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de 
Waard
18.30 uur: ds. C.H. Hogen-
doorn, Lelystad
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Roel Knijff

Kapel VU mc
10.00 uur: ds. Arianne 
Geudeke
’t Huis aan de Poel
Vr/ 17 juni, 14.30 uur: ds. 
Anneke Buitenbos

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 641 38 26
Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Locaties

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
06 - 51 794 420
Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

Kapel VUmc
De Boelelaan 1117
't Huis aan de Poel
Populierenlaan 21
Vreugdehof 
De Klencke 111
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand 9

vanaf 1 juli kerkdienst 
in De Goede Herder, 
Van Boshuizenstraat 420
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ZONDAG 

19 juni
 
1e collecte: Diaconie, 
Wijkdoel
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: prop. Ardin 
Mourik
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de 
Waard, voorbereiding 
Heilig Avondmaal
18.30 uur: prop. M. van 
Genderen, Leerdam
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries, laatste dienst in de 
Pelgrimskerk

Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: Ushi Janssen
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 23 juni, 10.30 uur: 
Lydia Meiling
’t Huis aan de Poel
Vr/ 24 juni, 14.30 uur: 
Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

ZONDAG 

26 juni

1e collecte: Diaconie, 
Binnenlands diaconaat: 
hulp en perspectief voor 
mensen zonder papieren
2e collecte: Kerk, 
Eredienst en pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Harmen de 
Vries
16.30 uur: Muzikale 
Vesper 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de 
waard 
18.30 uur: ds. E.C. de 
Waard
Pelgrimskerk
10.30 uur: geen dienst 
i.v.m. sluiting Pelgrimskerk

Kapel VU mc
10.00 uur: Maria Berends 
– van Hoek
’t Huis aan de Poel
Vr/ 1 juli, 14.30 uur: 
Pastor Jan Adolfs

ZONDAG 

3 juli

1e collecte: Werelddia-
conaat Inda: onderwijs 
geeft kansarme kinderen 
een toekomst
2e collecte: Kerk, Vormings- 
en toerustingswerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. 
Schipaanboord, Rotterdam
18.30 uur: ds. E.C. de 
Waard
Pelgrimskerkgemeente
10.30 uur: ds. Harmen 
de Vries, oecumenische 
dienst in De Goede Herder

Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 7 juli, 10.30 uur: 
drs. Renger Prent
’t Huis aan de Poel
Vr/ 8 juli, 14.30 uur: 
Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

ZONDAG 

10 juli

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Lettie 
Oosterhof
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de 
Waard
18.30 uur: ds. E.C. de 
Waard
Pelgrimskerkgemeente
Let op! 9.30 uur: ds. Roel 
Knijff, 1e protestantse 
dienst in De Goede Herder

Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock
’t Huis aan de Poel
Vr/ 15 juli, 14.30 uur: 
geen dienst

ZONDAG 

17 juli

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Voedselbank 
Amstelveen
2e collecte: Kerk, 
Eredienst en pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: Ouderenpastor 
Eric Citroen
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.B. 
Verspuij, Otterlo
18.30 uur: ds. J.N. Zuijder-
duijn, Oosterwolde
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de 
Vries in De Goede Herder

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Ouden-
ampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Data inleveren en 
verschijnen Present
05 – De gevangenen bezoeken 
inleveren kopij: 27 juni
op de mat: 16 juli
06 – Zorg voor de schepping
inleveren kopij: 29 augustus
op de mat: 17 september
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Het is een zo op het oog wat vage 
tekst uit de eerste Petrusbrief uit het 
Nieuwe Testament. 
Vaag, omdat de tekst wat versluierd 
vertaald is. Christenen worden 
opgeroepen om, zegt de Petrusbrief, 
‘gastvrij’ te zijn (herbergzaam) zegt de 
oude Statenvertaling. 
Nou, zou je denken, die gastvrijheid is 
natuurlijk bedoeld voor de ‘broeders 
en zusters in Christus’. Mis! In de 
Griekse tekst staat een woord dat 
‘xenos’ (vreemd) in de stam heeft: 
Wees ‘filo-xenoi’: wees ‘mensen-die- 
vreemdelingen-liefhebben’. 

Nu kennen we in het Nederlands 
inmiddels wél het woord ‘xenofobie’: 
angst voor vreemdelingen. Angst voor 
mensen met een andere cultuur of 
godsdienst. Angst, die je niet alleen 
tegenkomt in grote stadswijken, maar 
zelfs in dorpen waar ze nog nooit 
een vreemdeling hebben gezien, laat 
staan gastvrij ontvangen. 
De bijbeltekst plaatst daar ‘xenofilie’ 
tegenover: de liefde voor de 
vreemdeling. Juist de volgelingen van 
Christus worden opgeroepen om de 
ander gastvrij te aanvaarden in al z’n 
vreemdheid. 

Dat is niet vanzelfsprekend. Moet 
je die opdracht uit de Petrusbrief 
dan zo persoonlijk opvatten? Of gaat 
het eerder om een opdracht aan 
de overheid om ruimhartig asiel te 
verlenen? Maar wat doe je als de 
overheid niet verder over de brug 
lijkt te komen dan de bereidheid 
750 uitgenodigde vluchtelingen 
op te nemen en alle anderen die 
onuitgenodigd op de stoep staan 
aan een streng regiem onderwerpt 
en ze het liefst de deur zou willen 
wijzen, zolang dat niet in strijd is met 
internationale afspraken? 

De woorden van Jezus in het 
evangelieverhaal uit Matteüs 25, over 
de werken van barmhartigheid (‘wat 
je aan de minsten van mijn broeders 
en zusters hebt gedaan, heb je mij 
gedaan’, of niet) lijken in eerste 
instantie weliswaar niet gericht tot 
het individu, maar tot de verzamelde 
volken, de ‘Verenigde Naties’! 
Maar iemand moet een begin maken, 
ergens moeten er mensen zijn die het 
voortouw nemen. 
Hoe? Stel je voor dat we als kerken in 
Nederland zouden zeggen: wij zijn niet 
xenofoob, wij zijn xenofiel: wij hebben 

de vreemdelingen lief, want wij zijn 
zelf een beetje vreemd. 
‘Laat ieder van u de gave die hij van 
God gekregen heeft, gebruiken om 
anderen daarmee te helpen’, vervolgt 
de Petrusbrief. Bij het woord ‘helpen’ 
lezen we in het Grieks ‘diakonos’ (waar 
het woord diaken vandaan komt). En 
dat betekent niet alleen ‘helpen’, maar 
ook ‘pendelen’: Je bent een ‘pendelaar’ 
tussen de kerk en de overheid. Stel je 
voor dat alle kerken zouden aanbieden 
om te zorgen voor de opvang van 
kwetsbare dakloze asielzoekers. Maar 
tegelijk zouden de kerken aankloppen 
bij de burgemeesters, met de 
maatregel van het Europese Comité 
voor Sociale Rechten in de hand, 
en het verzoek om die gastvrijheid 
verder te faciliteren. Om, zoals in de 
Petrusbrief staat, anderen te helpen, 
‘zoals het goede beheerders van Gods 
veelsoortige gaven betaamt.’ 
Opnieuw merk ik dat er een woord in 
de nieuwe vertaling anders is vertaald: 
goede ‘beheerders’ is de vertaling 
van het Griekse woord: ‘oikonomoi’, 
‘rentmeesters’ (‘economen’). 
Rentmeesterschap is een term die we 
in de christelijke en christendemocra-
tische traditie veelvuldig gebruiken: 

Gastvrijheid
COR OFMAN, PASTOR-COUNSELOR BIJ STAP VERDER

Weest gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.

Laat ieder van jullie de gave, die hij van God gekregen heeft,  

gebruiken om de anderen daarmee te helpen, 

zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

 1 Petrus 4, 8-10 
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dat we goede rentmeesters moeten 
zijn van de schepping en Gods 
schepselen. 
Nu komt het woord ‘rentmeester’ 
weinig in de Bijbel voor. Ik dacht altijd 
dat het alléén maar voorkwam in een 
negatief gebruik: in het verhaal van 
de onrechtvaardige rentmeester uit 
het evangelie van Lucas. Maar in de 
Petrusbrief heeft het juist een positieve 
betekenis! Het gaat vóór alles om 
liefde en xenofilie: gastvrijheid. Het is 
een oproep om xenofobie, de angst 
voor de vreemdeling, te doorbreken, 
en de mitsen en maren aan de kant te 
schuiven.

Kort voor de opheffing van de 
boekwinkel in de Kalverstraat, die 
vroeger De Slegte heette, vond ik 
in de uitverkoop een boek van Jim 
Wallis, een Amerikaanse evangelical, 

bekend vanwege zijn opvattingen over 
gerechtigheid en vrede. Het boek heeft 
als titel God’s Politics, de politiek van 
God. 
Jim Wallis beschrijft in zijn boek hoe 
hij aan studenten de opdracht gaf om 
in de Bijbel te zoeken naar gedeelten 
waarin het over de armen ging en 
over Gods antwoord op onrecht. Ze 
vonden duizenden teksten over de 
armen. Eén van hen pakte een oude 
Bijbel en knipte met een schaar alle 
teksten die over armen gingen eruit. 
Van de profetenboeken bleef niet 
veel heel. Amos, Jesaja, Micha. 
Allemaal teksten over onrecht tegen 
de armen. Van de Psalmen bleef 
weinig over. Alles over het Jubeljaar, 
vanaf Leviticus, werd weggeknipt. Dat 
slaven in vrijheid moesten worden 
gesteld, dat schulden moesten 
worden kwijtgescholden, dat het land 

teruggegeven moest worden aan de 
oorspronkelijke bezitters. 
De Lofzang van Maria werd eruit 
geknipt, het eerste optreden van 
Jezus in de synagoge in Nazareth. De 
hele Bergrede. De gemeentevorming 
uit het boek van de Handelingen 
der Apostelen waar stond dat er zó 
gedeeld werd dat niemand onder hen 
behoeftig was. En ook teksten van 
Paulus, Petrus, Jacobus en Johannes. 
Het was een Bijbel zo vol met gaten 
dat die uit elkaar viel. 
Wat restte was een boek zonder 
sociaal gezicht. Wie de arme links laat 
liggen, maakt van de Bijbel een boek 
met gaten. 

Ik kan vandaag aanvullen: wie de 
vreemdeling aan zijn lot overlaat, 
maakt van de Bijbel een boek vol 
gaten. 
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Bitter
MARLEEN JONGENEEL

Vluchtelingen willen graag meedoen in ons land, ze zijn hoopvol, maar het systeem en de 

mensen daarbinnen werpen telkens nieuwe obstakels op. Dat levert bittere en ervaringen 

op. Ben je welkom, of hoor je er toch gewoon niet bij? Kun je een leven opbouwen en krijg 

je kans om bij te dragen aan dit mooie land, of is het eigenlijk niet zo mooi? Hieronder 

enkele kale ervaringen die ik zelf van dichtbij meemaakte of ontleen aan antwoorden op 

Tweede Kamervragen en aan een boek van een vluchteling die burger werd.1

1 Kiza Magendane “Met Nederland in therapie”.

Bureaucratie
Je woont niet in een AZC, maar moet je daar wel 
wekelijks melden. Een AZC ver weg, zodat je elke 
week een lange treinreis maakt. Je post wordt 
daar bezorgd en die moet op een bepaald moment 
opgehaald worden. Tussen melden en afhalen zitten 
uren tijd. Verzoeken om je bij een AZC in de buurt te 
mogen melden worden afgewezen, verzoeken om de 
post buiten de uren op te halen eveneens. Niet omdat 
de mensen die jouw melding registeren of jouw post 
geven niet aanwezig en beschikbaar zijn, maar er is nu 
eenmaal een tijdstip voor.

Onzekerheid en spanning
Je hebt asiel aangevraagd in Nederland en krijgt 
onderdak in een asielzoekerscentrum (AZC). Je leeft 
tussen mensen die in grote onzekerheid verkeren en 
niet zelden door traumatische ervaringen in de war 
zijn. Het is leven op een kleine, vieze en lawaaierige 
ruimte met veel mensen, met veel spanning. Het 
knaagt aan je gezondheid. Ondertussen weet je 
niet hoe jouw procedure verloopt, wanneer is jouw 
interview, waaraan toetst men je aanvraag? 

Stilstand
Hoewel er groot gebrek is aan werknemers in o.a. 
de zorg, mag je tijdens je aanvraagprocedure niet 
werken en kun je geen opleiding of taalcursussen 
volgen. Je leven staat stil. De IND heeft grote 
achterstanden. Veel asielzoekers gaan aan de 
spanning en onzekerheid onderdoor. 

Eindeloze asielprocedure
Hoewel je asielaanvraag goed onderbouwd is en 
je in aanmerking komt voor toekenning, wordt 
deze afgewezen. Jouw eigen verklaringen en die 
van anderen, worden als ongeloofwaardig terzijde 
geschoven. Niet alleen jijzelf maar ook je Neder-
landse kennissen worden in feite tot leugenaar 
bestempeld. Je gaat in beroep. De rechter luistert 
aandachtig en wijst de IND op gebreken. De rechter 
stelt de IND evenwel in het gelijk. Je gaat in hoger 
beroep. Je wacht al een jaar op een uitspraak. Is deze 
negatief, dan moet je terug naar een land waar het 
inmiddels nog veel gevaarlijker voor je is geworden. 
Is deze positief, dan moet de IND opnieuw een 
beslissing nemen. Jij zult opnieuw in een interview je 
asielaanvraag moeten onderbouwen. Dit zal weer een 
jaar of meer in beslag nemen. 
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Tweederangsburger
Je bent 22 jaar oud. Vijftien jaar geleden werd je 
toegelaten tot Nederland, vanwege een generaal 
pardon. Maar je beschikt niet over de Nederlandse 
nationaliteit omdat je daarvoor een geboorteakte 
of paspoort nodig hebt. Daar beschik je echter 
niet over en in je land van herkomst kun je (ook 
daarvoor) niet terecht. Je kunt niet stemmen, niet 
reizen en niet werken bij de overheid. Je bent een 
tweederangsburger. Je voelt je Nederlander, maar 
mag het niet zijn. 

In de schulden
Na een lange, onzekere asielprocedure ontvang je 
een verblijfsvergunning. Nu begint een periode van 
inburgeren. Binnen een aantal jaren moet je de taal 
leren, een reeks taal- en inburgeringsexamens doen 
en in je onderhoud kunnen voorzien. Als je door 
zorgen en ziekte het laatste examen te laat aflegt 
overschrijd je de inburgeringstermijn. Je moet de 
volledige lening van € 10.000,- terugbetalen en krijgt 
een boete. Je raakt in de schulden. Je wilt graag aan 
de Nederlandse samenleving deelnemen, maar wil 
die samenleving jou?

Starre regelgeving 
Je bent als tiener uit Congo uitgenodigd om als vluchteling naar Nederland te komen en hebt een vergunning 
gekregen. Nadat je jaren later – denk je – aan alle inburgeringseisen hebt voldaan, vraag je de Nederlandse 
nationaliteit aan. Vol hoop en trots ga je naar het gemeentehuis. Een domper. Het blijkt dat je een maand niet 
ingeschreven bent geweest in de Basisregistratie Personen. Het was toen het huis waar je woonde werd gesloopt. 
Hoewel je die maand gewoon naar school ging, moet je bewijzen dat je onafgebroken in Nederland woonde. Dat 
valt niet mee. Na lange tijd kun je alsnog de Nederlandse nationaliteit aanvragen.
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Grenzen overbruggen

‘Ik ben geboren in Sofia, in de tijd 
dat Bulgarije communistisch was’, 
begint Elena te vertellen. ‘Mijn ouders 
woonden in een klein dorpje bij de 
Donau, driehonderd kilometer van 
de hoofdstad, waar mijn vader als 
veearts werkte en mijn moeder als 
farmaceut in een apotheek. Mensen 
die in Sofia waren geboren kregen 
meer privileges. Daarom zorgde mijn 
moeder ervoor dat ze kon bevallen 
in een ziekenhuis in de hoofdstad. 
Eerst heette ik Swetelina, bloemetje, 
vernoemd naar mijn oma. Maar 
mijn moeder veranderde dat na drie 
dagen in Elena, naar mijn andere 
oma. Zij was operazangeres en een 
sterke vrouw. Toen ik twee jaar was, 
verhuisden mijn ouders naar Sofia. 
Tot ik op mijn vierde naar school kon, 
woonde ik bij mijn oma, mijn ouders 
kwamen af en toe langs.’

Spook 
‘Bulgarije was een communistisch 
land. We moesten bijvoorbeeld 
verkleed als lieveheersbeestje in 
een parade meelopen en naar de 

partijleider zwaaien. Op de basisschool 
was je verplicht lid te zijn van een 
soort scoutinggroep. Er waren 
verschillende groepen en uiteindelijk 
kon je dan doorstromen naar de 
communistische partij. Het was 
niet de bedoeling dat je zelf andere 
ideeën had. Je mocht ook niet gelovig 
zijn. Mijn ouders waren gematigde 
gelovigen. Als wij met Pasen naar de 
kerk gingen, dan waren er speciale 
mensen die opletten wie er naar 
de kerk gingen en daar werden dan 
aantekeningen van gemaakt. 
Mijn oma was zwaarder gelovig en 
wilde mij jong laten dopen. Zij dacht 
dat ik anders niet in de hemel kon 
komen. Ze heeft een paar keer de 
priester in het dorp geroepen om 
langs te komen, maar elke keer als hij 
met zo’n lang gewaad binnen kwam 
dacht ik dat er een spook stond en 
verstopte ik mij onder het bed. Toen 
ik filosofie ging studeren en ging 
nadenken over allerlei geloofszaken 
en ethische kwesties besloot ik dat ik 
gedoopt wilde worden. Ik was toen 
twintig jaar.’ 

Beloofd
‘Omdat mijn moeder uit een niet-
communistisch gezin kwam, stonden 
we op een lijst als ‘niet betrouwbaar’. 
Mijn vader overwoog om lid te worden 
van de communistische partij om 
haar meer bescherming te bieden. Ik 
ontdekte steeds meer over de situatie 
in Bulgarije. Dat er vijftig kampen waren 
waar niet-betrouwbare mensen zwaar 
werk moesten verrichten. Ik vond het 
heel erg om in een leugen te leven 
en besloot op mijn drieëntwintigste 
Bulgarije te verlaten. Ik vroeg asiel aan 
in Nederland en kwam in een kamp in 
Oosterbeek terecht, daarna in Zwolle. 
Via een vrouw met wie ik in de trein 
aan de praat raakte, kreeg ik het adres 
van ouders van een vriend van haar 
met wie ik contact kon opnemen 
voor taalles. Mijn asielaanvraag 
werd afgewezen, maar die mensen 
adviseerden mij om mijn asielaanvraag 
te veranderen in een studievisum en 
stonden garant voor mij. Toevallig ben 
ik goede, eerlijke mensen op mijn pad 
tegengekomen.’
‘In Nederland houden mensen zich 
aan hun woord als ze iets beloven. 
De mensen die beloofden mij te 
helpen bij mijn studie deden dat 
ook. In Bulgarije kan je iets beloven 
en dan ’s avonds niet meer weten 
dat je iets hebt beloofd’, vertelt ze 
lachend. ‘Nederlanders zijn eerlijker, 
maar wel erg direct. Bulgaren zijn 
wat diplomatieker in wat ze zeggen. 

WILLEKE KOOPS

Elena Makedonkska verliet als 23-jarige het 

communistische Bulgarije en bouwde in Nederland 

een nieuw leven op. Inmiddels woont ze hier 31 

jaar. Ze viert tweemaal Pasen: op protestantse 

wijze in de Paaskerk en volgens de tradities van het 

orthodoxe Pasen met Bulgaarse vrienden. 
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Bulgaren zijn ook enorm gastvrij, we 
staan open voor mensen en tonen 
onze emoties. Nederlanders zijn meer 
berekenend en ingetogen, er is altijd 
een grens zichtbaar en voelbaar.‘ 

Kerkwoning
Wie de woonkamer van Elena binnen-
stapt, kan niet om de iconen heen, 
stille getuigen van haar Bulgaarse 
achtergrond. ‘Mijn moeder zegt dat ik 
een soort kerkwoning heb. Sommige 
iconen zijn gemaakt door vrienden die 
kunstenaar zijn. Het drieluik hier met 
Maria in het midden komt uit de kelder 
van mijn oma en is gemaakt door een 

onbekende amateur. En op deze icoon 
staat Constantijn, de stichter van het 
Byzantijnse rijk, en zijn moeder Elena, 
die veel aan cultuur en fi losofi e deed’, 
legt ze uit over haar naamgenoot. Maar 
er hangt nog meer: een icoon met de 
naamgenoot van haar broer, een icoon 
van Sint-Nicolaas, de beschermheer 
van zeevaarders én vreemdelingen, 
een kruis en een Bulgaarse broodplank 
met verwijzingen naar de cyclus van 
het leven.

‘Vandaag is het Goede Vrijdag volgens 
de orthodoxe kalender. Ik vier Pasen in 
de Paaskerk, maar ook het orthodoxe 

Pasen met vrienden. Dat is meer 
traditie. We verven eieren, bakken 
paasbroden, delen dat uit en houden 
een soort eierengevecht.’ 
‘Het geloof vind ik belangrijk, en het 
maakt niet uit of je daar een joods, 
islamitisch of christelijk kleed bij 
hebt. Er is hier bij de protestante 
manier van geloven ook ruimte 
voor mijn orthodoxe traditie. Ik 
ben geïnteresseerd in fi losofi e en 
fundamentele vragen. Ik hou ervan 
om met mensen te praten. In de 
Paaskerk vind ik rust, verbinding met 
mensen en leer ik in gesprekken over 
een andere geloofstraditie.‘ 
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Elena Makedonska
Elena met haar zoon Constatijn, 
stichter van het Byzantijnse rijk
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Jaarrekening 2021
ANDRIES SMEDING

Zoals uit de weergegeven samen-
vatting blijkt, is het tekort uit kerkelijke 
activiteiten in 2021 uitgekomen op 
€ 612.117. Dit is een verslechtering 
ten opzichte van 2020 met € 42.807, 
die een aantal oorzaken kent. In 
2021 namen de vrijwillige bijdragen 

met 7,8% (€ 33.108) af. Dit komt 
voornamelijk door daling van het aantal 
betalende leden met 6,8% van 1.084 
naar 1.010. De gemiddelde bijdrage 
nam met 1% af tot € 389 per lid.
De baten uit onroerend goed namen 
met € 26.841 af tot € 111.112. 

De belangrijkste reden hiervoor is 
de coronacrisis waardoor de verhuur 
van onze kerkgebouwen verder is 
teruggelopen.

De lasten uit kerkelijke activiteiten 
namen per saldo af met € 36.520. De 
pastoraatskosten daalden als gevolg 
van het minder inzetten van ambulante 
predikanten na het benoemen van 
twee nieuwe predikanten. Verder deed 
zich een daling voor bij de kosten van 
beheer, administratie en communicatie 
(€ 12.088), investeren in de toekomst 
en vernieuwende activiteiten (€ 9.271) 
en van kerkdiensten en kerkelijke 
activiteiten (€ 11.731).

Het resultaat uit beleggingen (exclusief 
koersresultaten) nam met € 54.729 toe 
tot € 346.116. De verhuuropbrengsten 
voor een volledig jaar van ‘t Open Hof 
was hiervoor de belangrijkste reden. 
Deze hogere opbrengsten werden ten 
dele tenietgedaan door lagere interest- 
en dividendopbrengsten (€ 48.492).

De resultaten uit de beleggingen 
waren niet voldoende om het tekort 
op de kerkelijke activiteiten te dekken. 

De jaarrekening over 2021 is opgesteld en door het College van Kerkrentmeesters 

besproken. De accountant heeft zijn beoordelingsverklaring afgegeven. Kortom, tijd om 

u op hoofdlijnen te informeren over de financiële positie van onze kerkgemeenschap. 

Voor de liefhebbers is, nadat ook de Algemene Kerkenraad er mee heeft ingestemd, de 

gehele jaarrekening terug te vinden op de website.
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Het behaalde financiële resultaat over 2021 en 2021

Omschrijving
(alle bedragen in euro's)  2021  2020

Baten uit kerkelijke activiteiten 571.832 651.159
Lasten uit kerkelijke activiteiten 1.183.949 1.220.469
Saldo kerkelijke activiteiten -612.117 -569.310

Baten uit beleggingen 513.978 473.913
Lasten uit beleggingen 167.862 182.526
Saldo beleggingen 346.116 291.387

Operationeel resultaat -266.001 -277.923

Incidentele baten en lasten 1.792.125 490.216

Bestemmingsreserves en -fondsen -683.641 -504.911

Resultaat totaal 842.483 -292.618
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We kijken terug aan de hand van het 
jaarverslag en de jaarrekening 2021 
van het College van Diakenen en 
het College van Kerkrentmeesters. 
Op de pagina hiernaast geeft 
Andries Smeding een samenvatting 
van de fi nanciële positie van onze 
kerkgemeenschap in 2021. 
Verder informeren we u over de 
actualiteit van dat moment binnen 
onze kerkgemeenschap. Eerder in mei 
hebben de moderamenleden van de 
wijkkerkenraden en van de AK in een 
open brainstorm besproken wat we 
belangrijk vinden voor de komende 
jaren. Wat willen we doen en hoe 
organiseren, bemensen, we dat? 

Voor uitgewerkte plannen is het nog te 
vroeg.

Alle stukken vindt u op de website: 
www.pga-b.nl. Met een e-mail 
aan Pieter Licht, scriba van de AK, 
(scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje 
naar Ankie Harte op het Kerkelijk 
Bureau (020 - 641 36 48) krijgt u de 
stukken opgestuurd. De vergadering 
begint om 20.00 uur.

Uw aanwezigheid, betrokkenheid 
en inbreng helpt en inspireert 
de gemeenteleden die zo goed 
mogelijk leidinggeven aan het 
kerkelijk leven.

Na twee jaar afstand houden en twee gemeentevergaderingen 

via een scherm en de telefoon ben ik blij u te kunnen uitnodigen 

voor de gemeentevergadering op dinsdag 24 mei in de Kruiskerk. 

U kunt ook op afstand deelnemen aan deze gemeentevergadering 

via kerkdienstgemist.nl. Kies dan voor Kruiskerk. 
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Het operationele resultaat van de 
kerkgemeenschap kwam voor 2021 
uit op een verlies van € 266.001 (2020: 
verlies van € 277.923).

De categorie incidentele baten en 
lasten bestond voornamelijk uit 
het positieve koersresultaat op 
de beleggingen (€ 1.014.829) en 
herwaardering van de onroerend 
goedbeleggingen tegen de 
WOZ-waarde (€ 698.999). Deze 
laatste bate is toegevoegd aan de 
herwaarderingsreserve.
Aan schenkingen en legaten werd 
€ 82.500 ontvangen.

De incidentele resultaten waren 
voldoende om het operationele tekort 
te dekken. Het totale resultaat van de 
kerkgemeenschap kwam voor 2021 
uit op een winst van € 842.483 (2020: 
verlies van € 292.618).

Het eigen vermogen van de 
kerkgemeenschap per jaareinde 2021 
is als gevolg van de winst in dat jaar 
gestegen naar € 18,3 miljoen. De 
winst van 2021 is toegevoegd aan de 
algemene reserve.

Voor 2022 verwachten we 
opnieuw een tekort uit kerkelijke 
activiteiten. Deze tekorten worden 
naar verwachting niet gedekt door 
opbrengsten van beleggingen. Als 
gevolg van het verwachte positieve 
resultaat op de verkoop van de 
Pelgrimskerk, voorzien we voor 
2022 een positief resultaat voor de 
kerkgemeenschap als geheel. Dit 
bedrag zal worden toegevoegd aan 
de algemene reserve.

Uitnodiging 
24 mei

NELLY VERSTEEG
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Titus Brandsma 
(1881-1942) 
heiligverklaard

Jeugdjaren en opleiding
Anno Sjoerd Brandsma wordt op 
23 februari 1881 als vierde van zes 
kinderen geboren op een boerderij 
in Oegeklooster bij Bolsward. Vijf 
van de zes kinderen kiezen voor een 
kloosterleven. Hij kan goed leren, maar 
heeft een kwetsbare gezondheid. Op 
elfjarige leeftijd gaat hij naar Megen 
in Brabant, waar hij het Franciscaner 
gymnasium doorloopt. Hij wil priester 
worden en treedt in 1898 toe tot de 
Karmelorde in Boxmeer, omdat in hun 
spiritualiteit de mystiek een belangrijke 
rol speelt en zij naast studie en gebed 
ook maatschappelijk actief zijn. Hij 
krijgt de kloosternaam Titus. In 1905 
wordt hij priester gewijd. In Rome 
studeert hij filosofie en sociologie en 
promoveert in 1909 tot doctor in de 
Wijsbegeerte.

Docentschap en maatschappelijke 
activiteiten
Hij wordt docent aan het studiehuis 
van de Karmelieten in Oss. In 1923 
wordt hij hoogleraar Geschiedenis 

der wijsbegeerte en mystiek aan de 
Universiteit van Nijmegen. Hij heeft 
op systematische wijze de grondslag 
gelegd voor de studie van Nederlandse 
en Karmelitaanse mystiek. In de 
dertiger jaren geeft hij colleges over 
mystiek en spiritualiteit in Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Spanje en Amerika.
In 1932 wordt hij rector magnificus 
en zet zich in voor de ontwikkeling 
van de katholieke journalistiek en het 
katholiek middelbaar onderwijs en in 
brede zin voor vrijheid van journalistiek 
en onderwijs. Daarvoor doorkruist hij 
onvermoeibaar het hele land. Godfried 
Bomans schreef over hem: ‘Hij was de 
enige mysticus op het vasteland van 
Europa, die een algemeen spoorweg-
abonnement bezat en in treincoupés 
zalig is geworden’. 
In 1935 wordt hij geestelijk adviseur 
van de Nederlandsche Rooms-
Katholieke Journalisten-Vereeniging, 
een functie die hij nog bekleedt bij het 
uitbreken van de oorlog, ook is hij dan 
bisschoppelijk adviseur in perszaken. 
In december 1941 wordt het de 

Nederlandse pers verboden om 
advertenties van de NSB te weigeren. 
In overleg met de behoudende, maar 
moedige en tegenover de bezetter 
standvastige kardinaal De Jong wordt 
besloten dat Titus aan alle katholieke 
dagbladredacties een brief zal sturen 
waarin aangegeven wordt dat deze 
advertenties niet geplaatst moeten 
worden. Ook zou Titus persoonlijk aan 
hoofdredacties en directies van de 
katholieke bladen komen toelichten 
waarom dit besluit was genomen.

Arrestatie en gevangenschap
Titus weet dat hij daarmee gevaar 
liep, weigert echter om onder te 
duiken en ziet zijn aankomende 
gevangenschap als een delen in 
het lijden van Christus. In januari 
1942 besluit de Sicherheitsdienst: 
‘Pater Brandsma dient wegens 
systematische voorbereiding van een 
tegen de Duitse bezettingsoverheid 
gerichte verzetsbeweging 
onmiddellijk gearresteerd en naar 
een concentratiekamp gestuurd 
te worden.’ Op 19 januari wordt hij 
gearresteerd en in Scheveningen 
gevangengezet. De SS-er die hem 

RENGER PRENT

Titus Brandsma, waarnaar een kerk vernoemd is in Amstelveen, 

is heiligverklaard. Alle reden om zijn levensloop te schetsen.
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ondervraagt adviseert om Brandsma 
in ‘Schutzhaft’ te nemen. Titus 
probeert zijn cel als een kloostercel te 
beleven: ‘Nooit was Onze lieve Heer 
mij zo nabij’, zegt hij later. Na zeven 
weken wordt hij overgeplaatst naar 
het strafkamp Amersfoort. Hij komt op 
een slaapzaal en wordt onderworpen 
aan kou, honger en vernederingen. In 
het kamp is voor velen zijn bijzondere 
persoonlijkheid en vroomheid 
opvallend. Een medegevangene 
schrijft: ‘Hij was indrukwekkend om 
zijn geestelijke onaantastbaarheid. Ik 
begreep onmiddellijk met iemand van 

doen te hebben, die in het gewone 
leven ver boven de gewone maat 
moest uitsteken.’

Concentratiekamp Dachau.
Na zeven weken in Amersfoort wordt 
hij teruggebracht naar Scheveningen 
en opnieuw verhoord, hij neemt niets 
terug van zijn eerdere stellingname. 
Vanuit Berlijn wordt een vonnis naar 
Scheveningen gestuurd: deportatie 
naar Dachau. Op 16 mei wordt hij naar 
een gevangenis in Kleef gebracht, 
daar schrijft hij een verzoekschrift om 
niet naar Dachau gestuurd te worden 

vanwege zijn gezondheid. Op 13 juni 
wordt hij echter op transport gesteld, 
na zes dagen komt hij in Dachau 
aan. Ook daar is hij weer een steun 
voor velen en maakt zijn respectvolle 
benadering van anderen, zelfs van 
zijn bewakers, grote indruk op zijn 
medegevangenen. Door ondervoeding 
en mishandeling neemt zijn zwakke 
weerstandsvermogen snel verder af. 
Op 26 juli overlijdt hij, drie dagen later 
wordt hij gecremeerd.
De Kapucijner pater Othmarus zegt 
over hem: ‘Een eeuwige glimlach 
vol geduld en innerlijke rust, een 
glimlach van mystieke gelatenheid in 
alle lijden. Hij werd zo mishandeld dat 
zijn tanden los in zijn mond stonden. 
Hij vergold dat met het gebed van 
Christus: ‘Heer, vergeef het hun’’. 
En ds. J. Overduin: ‘Professor Titus 
Brandsma, onze oprechte, vrome 
broeder in Christus. Naar het lichaam 
afgemat en uitgeleefd, naar de geest 
ongebroken, altijd vriendelijk en 
blijmoedig in de Heer.’

Zaligverklaring en heiligverklaring
In 1985 wordt hij zaligverklaard. Zijn 
heiligverklaring door paus Franciscus 
mag gezien worden als een terechte 
bevestiging van de grote eerbied en 
het diepe respect dat zijn leven en 
zijn Godsvertrouwen bij velen hebben 
opgeroepen en nog steeds oproept. 

N.B. In Nijmegen staat het Titus 
Brandsma memorial. Ook is daar het 
Titus Brandsma Instituut voor de 
academische studie van de spiritualiteit 
in het licht van de christelijke traditie in 
verleden en heden.
In de Titus Brandsmakerk van 
Amstelveen staat een borstbeeld van 
Titus en een urn met as uit Dachau. 
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‘In de groep Vrouw en Geloof spraken 
we laatst over hoe wij de plaats van 
de mens in de natuur zien en hoe je 
de kerk groener en duurzamer maakt. 
Ik ben van huis uit bioloog, daar is 
mijn beeld door gevormd. De mens 
is onderdeel van de natuur, van het 
geheel. De natuurwetten die voor 
planten en dieren gelden, gelden 
ook voor de mens. De natuur streeft 
naar evenwicht, niet te veel en niet te 
weinig. Dat evenwicht is al heel lang 
zoek, omdat de mens de aarde uitput. 
Dat loopt niet goed af als we niet op 
tijd tot bezinning komen. 

Voor mij is de natuur heel belangrijk. 
Gelukkig kunnen we ervan genieten, 
het is ons gegeven. Maar je moet er 
als een rentmeester mee omgaan. Wat 
dat precies inhoudt, daarover zijn de 

meningen verdeeld. De een zegt ‘in 
stand houden’, de ander zegt ‘beheren’. 
Dat laatste gaat een stap verder. Ga 
je in sommige natuurgebieden in 
Nederland bomen kappen of laat je 
ze juist staan? Wat is eigenlijk natuur, 
daarover gaat de discussie. Vaak heeft 
het economisch belang de overhand en 
is natuur een ondergeschoven kindje. 
In een land waar al weinig groen is, is 
dat wel jammer. 

Ik ben nu met pensioen, maar kom uit 
het onderwijs. Ik wil mensen inzicht 
geven in hoe de natuur werkt, wat er 
zo waardevol is en wat de risico’s zijn. 
Dat heb ik mijn hele werkende leven 
als biologiedocente gedaan en daar 
ben ik nu nog steeds mee bezig als 
coördinator van een IVN-werkgroep 
voor kinderactiviteiten. Ik ga met de 

kinderen op pad naar een park of het 
Amsterdamse Bos, prikkel ze met 
vragen en laat ze ruiken en proeven. 
In de hoop dat ze er meer waardering 
voor krijgen. Dat werkt vaak wel goed. 
Ook ben ik vrijwilliger bij de Hortus in 
Amsterdam. 

De aarde en alles wat geschapen is, 
daar mogen we aan deelnemen. Ik 
kan er enorm van genieten!’ 
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Zorg voor 
de schepping

WILLEKE KOOPS

‘God gaf ons een prachtige tuin, maar die hebben wij veranderd in een 

troosteloze woestenij van afval en vuil’, aldus Paus Franciscus. In deze 

rubriek komen gemeenteleden aan het woord over hun zorg voor de 

schepping, het achtste werk van barmhartigheid. Dit keer Lilli-Jan Rohof, 

al vele jaren betrokken bij de werkgroep Vrouw en Geloof van de Kruiskerk.

Lilli-Jan Rohof
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ERIC CITROEN

Wel, laat ik het hier nog maar eens 
doen. Sinds februari ben ik de 
ouderenpastor binnen de PGA-B. Voor 
zowel de Paaskerk als de Kruiskerk 
mag ik oudere gemeenteleden 
bezoeken, de ontmoetingsmiddagen 
meehelpen organiseren en verder 
meedenken over het samenwerken 
van de beide wijkgemeenten.

Het woord pastor komt van het Latijnse 
woord voor herder. Ja maar, wij hebben 
al een herder, namelijk de dominee, 
zult u misschien zeggen. Die is toch 
herder? Jazeker, maar er zijn ook heel 
veel schapen. Oude schapen, zo u 
wilt. In mijn vorige gemeente werd ik 
wel vergeleken met een herdershond. 
Niet zozeer eentje die de boel blaffend 
opjaagt, maar enfi n, u begrijpt het denk 
ik wel. Nou ja – zo bezien... – als het 
gaat om mensen bij elkaar brengen, 
dan zie ik dat wel als mijn missie.

Ik mag dus langsgaan bij mensen en 
dat doe ik graag. Zo’n bezoekje kan 
over van alles gaan. De belangrijkste 
vraag daarbij is eigenlijk: ‘Hoe gaat 
het met u?’ Vaak gaat het natuurlijk 
over de familie, over de kinderen, 
over de gezondheid. Dan zijn er al 
heel veel verschillen tussen mensen. 
De één is nog zeer vitaal, de ander 
maakt zich de nodige zorgen. En ook 
al ben je zelf nog gezond, hoe ouder 
je wordt, hoe meer mensen om je 
heen wegvallen. Het zijn dingen die 
horen bij het leven, maar het gemis 
kan groot zijn. Ook de relatie met de 
kinderen kan verschillen. De één heeft 
de kinderen dichtbij, de ander heeft 

kinderen die ver weg wonen. En dan 
kan het zomaar gebeuren dat je van 
alles moet regelen. Want ja, kinderen 
hebben het druk met hun eigen leven. 

En de kerk? Wel, ook daarover kunnen 
de gesprekken zeer verschillen. Ik 
kom bij mensen die nog wekelijks de 
dienst trouw bezoeken, en bij mensen 
die daar bijna hun hele leven nog nooit 
zijn geweest. Het gaat mij maar om 
één vraag: ‘Hoe gaat het met u?’ En 
oh ja, ik bijt niet....

Wilt u ook een bezoek? 
Belt u mij gerust: 06 – 50 67 74 03. 

‘Zeg... Wie is toch die man in 

de Present? Is dat een nieuwe 

dominee of zo?’ Ik vrees dat ik 

bezoekmedewerkers met een 

lastige taak heb opgescheept: zij 

moeten uitleggen wie ik ben en 

wat ik kom doen in Amstelveen. 

Een beetje een variant op dat oude 

reclamespotje ‘Wie is toch die man 

die ‘s zondags het vlees snijdt’. 
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‘Zeg... Wie is toch die man in 

de Present? Is dat een nieuwe 

dominee of zo?’ Ik vrees dat ik 

bezoekmedewerkers met een 

lastige taak heb opgescheept: zij 

moeten uitleggen wie ik ben en 

wat ik kom doen in Amstelveen. 

Herdershond
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De school vroeg ons naar adressen 
waar de kinderen met hun stokken 
naartoe zouden kunnen gaan, om 
te groeten. Prachtig natuurlijk! Maar 
weten de kinderen wel wat het 
verhaal is waarover de palmpasenstok 

vertelt!? Ik was van harte welkom om 
dat op school te komen uitleggen. 
Het was vroeg beginnen om alle zes 
kleuterklassen te kunnen bezoeken. 
De kinderen vaak (weer) in de kring, 
zoals ze de dag beginnen. En de 

dominee vertelt. Wat is een dominee? 
Ja je moet beginnen bij het begin. En 
zoals kinderen zijn: de vragen blijven 
komen. Eén morgen is natuurlijk veel 
te kort. Maar er zijn nog veel meer 
verhalen te vertellen. Dus tot ziens! 

DS. ROEL KNIJFF 

Palmpasen op de Brede 
School Rembrandt 
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In de dagen voorafgaand aan Pasen 
zijn er in totaal meer dan vierhonderd 
kinderen van Het Palet (hele school), de 
Roelof Venemaschool (groepen 4) en 
de Willem-Alexanderschool (groepen 
3 en 7) naar de Kruis- en Paaskerk 
gekomen om het paasfeest te vieren! 
In aanloop naar de vieringen is er op 
de scholen hard gewerkt aan mooie 
kunstwerken (van donker naar licht, 
lente en het paasverhaal), gedichten 
over een nieuw begin, een boom vol 
met blaadjes waarop stond waarvoor 
kinderen dankbaar zijn (familie, een 
leuke klas, vrienden) en ontzettend veel 
prachtige zelfgemaakte bloemen. 

DS. WERNER PIETERSE EN JEUGDWERKER NIENKE VAN DER HEIDEN 

Paasvieringen 
scholen 

Paasviering 
Het Palet
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Voor de Goede Week hebben 
jeugdwerker Nienke van der Heiden 
en dominee Werner Pieterse, drie 
korte films gemaakt. Al jaren vertellen 
zij bijbelverhalen aan schoolklassen 
tijdens verhalenmiddagen in de 
kerk en bij de grote kerst- en 
paasvieringen. Inmiddels nemen zij 
deze verhalen ook op, zodat ze in de 
klas vertoond kunnen worden. Ze 
vertellen sober, eigentijds en trouw 

aan het bijbelverhaal. De verhalen zijn 
gemaakt voor kinderen vanaf groep 
5 en zijn ook te gebruiken in de kerk 

of gewoon thuis. Na het kerstverhaal 
(Op weg naar Kerst 2021) vertellen zij 
nu het paasverhaal. 

Het verhaal van Pasen 

Natuurlijk is het al Pasen geweest, maar mocht je het leuk vinden, 
dan zijn de verhalen hier te vinden: 
• Palmpasen: www.youtube.com/watch?v=ydUM0Y18RaM
• De maaltijd, de tuin, Pilatus www.youtube.com/watch?v=e9e1tQ0mzW8
• Het paasverhaal www.youtube.com/watch?v=WdswGaMNv6o 

Ook hadden alle klassen liedjes 
ingestudeerd, die Leo Kramer 
begeleidde op piano en orgel. Tijdens 
de vieringen hebben we gezongen, 
het verhaal van Pasen verteld, de tijd 
genomen voor alles wat de kinderen 
gemaakt hadden en voor in de kerk 
een heuse tuin gemaakt! Met dank 
aan de vrijwilligers van Team Scholen 
voor het mede mogelijk maken van 
deze mooie vieringen! 

Paasviering 
Willem Alexanderschool

Paasviering 
Roelof Venemaschool
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Studentenwerkers de Kas Uilenstede 

André: andrevandergalien@outlook.com, 06 - 23 37 96 85

Froukje: froukje@eikelboom.com, 06 - 82 67 80 67

De Kas Uilenstede

Andre van der Galiën en Froukje van Lieshout

Er gebeurde veel in de Kas Uilenstede in de 
maand april! 
Studentenverenigingen maakten een avond 
gebruik van de Kas voor hun Passionweek. Dit 
is een week die jaarlijks door de christelijke 
studentenverenigingen wordt georganiseerd met 
lunch-talks en avondlezingen over het christelijk 
geloof om zo met hun medestudenten in gesprek 
te gaan. Het thema dit jaar was ‘Boundless: is 
the sky your limit?’. Als promotieactie deelden 
we samen met studenten van de Navigators
bloemen uit en stelden we studenten van 
Uilenstede de vraag: ‘waar droom je van?’ 

Vanuit de Kas

Op woensdag 13 april wandelde André met 
studenten van Uilenstede met ouderen van het 
verzorgingstehuis Beth Shalom. Hiervoor werkten 
we samen met stichting Present. Froukje kon er 
vanwege een opgelopen coronabesmetting helaas 
niet bij zijn. Het was een mooie wandeling. De zon 
scheen en tijdens de pauze op een terras gingen 
studenten en ouderen met elkaar in gesprek. 

WandelenWandelen
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Op woensdag 20 april was de stekjes-/plantjesruil-
avond. Samen met Famke, een Uilenstede studente 
die veel van plantjes weet, heeft Froukje studenten 
van Uilenstede ontvangen. Er konden plantjes 
verpot worden, stekjes geruild en Famke gaf advies 
de verzorging van plantjes. Het was een gezellig 
avond en het was mooi om te zien hoe begaan 
studenten met hun planten zijn en hoe enthousiast 
ze worden van nieuw leven. 

Plantjesruilavond

Niet alleen wij organiseren activiteiten in de Kas, veel 
andere groepen en organisaties maken ook gebruik 
van onze ruimte. In volgende nummers van Present 
lichten we er elke keer één uit. We beginnen met de 
organisatie @Ease. Deze organisatie biedt een luisterend 
oor voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. De opzet is 
laagdrempelig, gratis en anoniem. @Ease is een soort 
equivalent van wat we binnen de kerk pastoraat noemen. 
Sinds september maken ze elke donderdagmiddag 
gebruik van onze ruimte. Op Uilenstede richten ze zich 
in het bijzonder op (internationale) studenten. Meer 
informatie is te vinden op hun website: www.@ease.nl 

Activiteiten in de Kas 

Plantjesruilavond

Ook de situatie in Oekraïne is op Uilenstede dichtbij. In 
twee hotels naast Uilenstede zijn Oekraïense vluchtelingen 
gehuisvest en in de voormalige gebouwen van de Griffi oen 
is dagopvang en basisschoolonderwijs. Op het plein voor 
de Kas zien we vaak Oekraïense kinderen spelen. Tijdens 
de bloemenuitdeelactie gaven we hen de overgebleven 
bloemen. Dit leverde vrolijke gezichten op. We zijn nog aan 
het onderzoeken hoe we verder kunnen bijdragen. 

Oekraïense kinderen

Meer weten of ons volgen?

Wil je meer weten over wat we doen? Volg ons dan op 
Instagram: DeKasUilenstede of stuur ons een bericht via: 
froukje@eikelboom.com, André: 06 - 23 37 96 85.

Activiteiten in de Kas 
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Op zondag 27 maart was er Kliederkerk! Deze keer 

stond de middag in het teken van het verhaal van 

Noach. Tijdens het Kliederuur doken we met elkaar 

in het verhaal. Door proefjes konden we zelf een 

regenboog en wolken maken. Natuurlijk hebben 

we allerlei soorten dieren geknutseld. En omdat 

we maar één aarde hebben en daar goed voor 

moeten zorgen, maakten we samen van afval een 

kunstwerk. Tijdens de viering zongen we, vertelde 

dominee Barbara het verhaal en vouwden we 

vredesduiven. Het eten was de perfecte afsluiter 

van de middag: het werd geserveerd in bamboe 

bootjes en er was goed nagedacht over alle 

kleuren van de regenboog. Het was heel � jn om 

weer met zoveel kinderen, ouders en vrijwilligers 

samen te komen. Op naar volgend seizoen! 

KliederkerkKliederkerk
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Jeugdwerker 
Nienke van der Heiden
Contactgegevens
06 – 37 22 76 76
nienke@pga-b.nl 
www.pjramstelveen.nl

Zaterdagmiddag 9 april maakten kinderen samen met hun ouders een palmpasenstok in de Kruiskerk. Na een welkomstwoord legde ds. Roel Knijff uit wat de betekenis is van alles wat er op de palmpasenstok gaat. Vervolgens gingen alle vierentwintig kinderen aan de slag met hun eigen stok. Na a� oop stonden er pannenkoeken voor alle kinderen en hun ouders klaar dankzij vier bakkers/ gemeenteleden. Op palmzondag liepen de kinderen trots met hun stok door de kerk. 
Antoinette Kamsteeg

Palmpasen Kruiskerk 

Agenda
22 mei 10.00 uur KruisPaas Tienerdienst (Paaskerk)
29 mei 12.00 uur Kerk op Schoot (Paaskerk)
1 juni  Groepen 8 Roelof Venemaschool naar de Kruiskerk 
5 juni 10.00 uur KruisPaas Tienerdienst (Kruiskerk)
19 juni  10.00 uur KruisPaas Tienerdienst (Paaskerk)
  Overvliegdienst(en) (datum en tijdstip volgen) 

Palmpasen Kruiskerk 
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Hoi, hoi, 
In de vorige Present meldden we dat we bezig waren met een diaconale actie. Dit is een succesvolle cakejesactie geworden. De jongeren bakten voor deze actie zelf cakejes of taartjes en verkochten ze voor een goed doel. Dat is Stichting Derde Wereldhulp, een stichting met weeshuizen in India (www.sdwh.nl). Op zondag 10 april vond deze actie plaats in de Kruiskerk. Tijdens de jongerendienst werden de baksels mooi op de tafels uitgestald en werd er uitleg gegeven over het doel waar het geld naar toe gaat. Na de palmpasendienst werd alles succesvol verkocht! De opbrengst was ruim driehonderd euro. Met dank aan de bakkers en verkopers! 

FilmEten is helaas door corona niet doorgegaan. Dit zullen we op een later tijdstip inhalen.

De laatste keer hebben we in de jongerendienst het thema ‘schuld’ behandeld, waarbij we het nummer De Dieptevan S10 beluisterden en bespraken (S10 vertegenwoordigt dit jaar Nederland op het Eurovisie Songfestival). We namen deel aan de avondmaalsviering en maakten kennis met de ‘nieuwe’ dominee van de Kruiskerk Roel Knijff. Het was een leuke verrassing dat hij aanwezig was. Kortom een rijkgevulde, gevarieerde jongerendienst. 

Zin om mee te doen? 
Volgende keer is op 22 mei in de Paaskerk. Welkom!!!

Liesbeth, Anko, Geert-Jaap & Hans

KruisPaas Tienerdienst 

Tijdens deze dienst voor kinderen, 
jongeren en hun ouders hebben 
we paaskaarsen aangestoken voor 
de Kinderkerk, de gezamenlijke 
TienerDienst en de gebedsgroep. 
Jeugdwerker Nienke vertelde het 
verhaal van Pasen, Leo speelde de 
muziek, dominee Barbara preekte 
met een rugzak vol stenen op haar 
rug over de ruimte die ontstaat als 
je ‘stenen’ in je leven weghaalt of 
neerlegt. Tijdens de preek maakten 
de kinderen van de kinderkerk met 
mozaïeksteentjes een kruis met 
levensboom! Tijdens het gebed mocht 
iedereen die dat wilde een steen of 
bloem bij het kruis neerleggen. Een 
mooie dienst! Het gemaakte kruis 
krijgt nu een voeglaagje en daarna 
wordt er een mooie plek voor gezocht 
in de Paaskerk. 

Tweede 
Paasdienst 
Paaskerk 

KruisPaas Tienerdienst 

Tijdens deze dienst voor kinderen, 
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Jezus heeft makkelijk praten over 
vreemdelingen onderdak bieden. 
Wanneer heeft Hij zelf vreemdelingen 
in huis genomen? Waarschijnlijk heeft 
Hij vaker als vreemdeling onderdak 
gekregen dan als gastheer gegeven. 
Het is de vraag of Hij dat laatste 
überhaupt wel eens gedaan heeft. 
Welke ervaringen heeft Hij met 
vreemdelingen die getraumatiseerd, 
psychisch in de kreukels – en daardoor 
onberekenbaar – voor onbepaalde tijd 
gebruik maken van jouw woning, jouw 
ruimte, jouw energie (zeker met de 
huidige energieprijzen)? Of die door 
een hersenbeschadiging voortdurend 
achterdochtig zijn en alles wat je voor 
ze probeert te doen wantrouwen en 
je er tenslotte van beschuldigen dat je 
uit bent op hun geld? 

Maar de NBV spreekt in tegenstel-
ling tot andere vertalingen niet 
over ‘huisvesten’(NBG’51), 
‘herbergen’(Statenvertaling) of ‘in 
huis nemen’(BGT). En zelfs niet over 
‘gastvrij onthalen’ zoals de Herziene 
Statenvertaling, maar over ‘opnemen’. 
Dat is zo’n vaag woord, dat ik 
benieuwd ben wat er in het Grieks 
staat. Daar vind ik een werkwoord dat 
dezelfde stam heeft als synagoge, 

letterlijk: een verzamelplaats, een 
plek waar dingen of mensen worden 
samengebracht of samenkomen, 
meer specifi ek een plek waar de 
gemeente samenkomt. Een afgeleide 
betekenis van het werkwoord in 
Matteüs 25 is: iemand verwelkomen 
of ontvangen als gast. En dat 
geeft een heel andere insteek dan 
‘onderdak bieden’.
Natuurlijk mogen we daklozen en 
vluchtelingen in Nederland niet aan 
hun lot overlaten en dienen we te 
zorgen voor een zo goed mogelijk 
onderkomen. Maar belangrijker dan 
dat is de manier waarop we naar 
een vreemdeling kijken. Want die 
bepaalt uiteindelijk of we in actie 
komen. Zien we een vreemdeling 
met zijn andere uiterlijk, andere 
gewoonten en kleding, andere religie 

als potentiële vijand of als een gast? 
Het verschil wordt pijnlijk zichtbaar in 
de verschillende wijzen waarop we 
in 2015 met tegenzin zo min mogelijk 
vluchtelingen uit Syrië in Nederland 
toelieten en waarop we nu Oekraïners 
in groten getale als gewaardeerde 
gasten in ons land en – soms zelfs in 
ons huis – ontvangen.

‘Ik was een vreemdeling en werd één 
van jullie’ vs. ’Ik was vreemdeling 
en jullie sloten mij buiten in een 
vluchtelingenkamp’.

Het is geweldig als het je lukt 
vreemdelingen onderdak te bieden, 
maar het helpt al een heel stuk als we 
elke vreemdeling leren zien als niet 
anders dan wij zelf zijn, een door God 
geschapen mensenkind.

‘Ik was vreemdeling en 

jullie namen me (niet) op’ 

(Matteüs 25: 35/43, NBV)

Eén van 
jullie

Anita Winter
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Anita Winter

De Geest
Vijftig dagen onderweg naar Pinksteren. 
Ik kan me nu al verheugen op de 
viering, die ongetwijfeld feestelijk zal 
worden vanwege de doopaanvragen. 
We gaan de viering natuurlijk samen 
met de doopouders voorbereiden, 
zodat het een onvergetelijke viering 
voor ons allen en voor hen persoonlijk 
kan worden. Nadere informatie hierover 
volgt in de Kruispuntjes.
De vijftig dagen volgen op de veertig, 
die we samen voor Pasen met elkaar 
doorleefden. Omdat we gaandeweg 
die tijd weer zonder beletsel de 
kerk mochten bezoeken, voelde het 
alsof we steeds verder uitbotten. De 
palmpasenviering was een echt feest; 
die zondag, maar ook de voorbereiding 
op zaterdag. Gevolgd door een 
prachtige Goede Week, die ons weer 
bracht bij de kern van ons geloof. 
Toch werd de veertigdagentijd ook 
dramatisch overschaduwd door de 
inval van Rusland in de Oekraïne. We 
kunnen collectief niet bevatten dat dit 
in onze tijd nog weer kon gebeuren. 
Zoveel geweld. Zo primitief. En ook zo 
zinloos. Hoe kan iemand ooit gedacht 
hebben dat daaruit iets goeds kan 
voortkomen!? 
Het lijkt de meest schokkende variant 
op de vele voorbeelden van ontspoorde 
mannen die denken dat zij zelf in het 
vanzelfsprekende middelpunt van 
de aandacht mogen staan en zonder 
kritiek anderen kunnen offeren voor 
hun eigen wellust. Juist het verhaal van 
Pasen staat hier haaks op. Het mag 
de spiegel zijn voor ieder die het nog 
steeds niet begrepen heeft.

Het verhaal van Jezus is het ultieme 
beeld dat duidelijk maakt hoe ware 
leiders zichzelf opofferen voor hun 
volk. Natuurlijk zijn de Oekraïners geen 
heiligen, maar door de minachting 
waarmee ze door de Russen behandeld 
worden, worden ze wel martelaren. 
Daarmee gebeurt precies het 
omgekeerde van wat door de Russen 
beoogd werd. 
Hoe wrang is het dat zij hun handelen 
legitimeren met woorden die 
voortkomen uit de tijd van de vorige 
grote oorlog, die wij herdenken 
op het moment dat ik dit schrijf. 
Afschrikwekkende kwalificaties die 
anderen worden toegedicht – alsof 
zij de agressor met boosaardige 
motieven zijn – en steeds treffender 
van toepassing lijken op Rusland en 
haar leiders. 
Van rabbijn Soetendorp mochten we 
leren dat we moeten blijven geloven 
in vrede. Dat doen we niet op grond 
van onze ervaring, maar dat doen we 
op grond van ons geloof. Er komt een 
einde aan de ellende en er komt een 
moment – veel later in de tijd – dat 
we weer naar elkaar kunnen kijken 
met andere ogen. Zoals we nu al heel 
anders kijken naar de Oekraïners, dan 
nog niet zo lang geleden...
De wijze waarop hij ons meenam 
in zijn denken is de andere geest 
waaraan ook aan denken onderweg 
naar Pinksteren: hoe beschermen 
wij onszelf te oordelen over de ander 
zonder die ander te kennen. Het was 
indrukwekkend en ontroerend hoe hij 
beschreef zelf verrast te zijn door zijn 
eigen woorden over het volk van de 

daders na de moed van Angela Merkel 
als ‘mein geliebtes Volk’. 
Tijdens de voorbereidende gesprekken 
op de dienst van 1 mei vertelde hij over 
ervaringen die hij grensoverschrijdend 
met Russen had, ver voor de recente 
inval. Daaruit put hij het vertrouwen dat 

Kruiskerk
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ook in de kerk daar het geloof de weg 
kan wijzen naar een ander handelen. Zij 
worden niet geholpen met ons oordeel, 
maar mogelijk wel met onze spiegel. 
De Geest die wij verwachten, is 
dezelfde Geest die Titus Brandsma 
bezielde. Hij, die in alle eenvoud de 
rug recht hield. Niet met geweld, maar 
minstens zo doeltreffend door niet toe 
te geven aan de druk iets te doen dat 
haaks staat op ons geloof. Met zijn 
zuiver geweten was hij een spiegel van 
medemenselijkheid. Zo werd hij een 
martelaar en daarmee heilig. Die taal 
verstaat iedereen!

ds. Roel Knijff

Kerkenraad
We kijken terug op de recente diensten 
en constateren dat het na twee jaar 
zonder of met een beperkt aantal 
kerkgangers een (extra) feest is om de 
dagen rond Pasen met de gemeente 
te vieren: op Palmpasen de vrolijke 
intocht van een groep kinderen met 
palmpasenstokken, de diensten op 
de drie dagen voor Pasen elk met zijn 
eigen karakter en muziek van (een 
deel van) de cantorij en natuurlijk de 

feestelijk dienst op paasmorgen met 
de zanggroep en een trompettist. 
We spreken ook over de eerste 
dienst na Pasen, waarin tijdens en 
naar aanleiding van de preek onrust 
ontstond en de ouderling van dienst 
kort het woord nam om de onrust weg 
te nemen. Tijdens ons gesprek blijkt 
hoe verschillend ieder de (aanleiding 
voor de) commotie heeft ervaren en 
blijkt maar weer eens hoe pluriform 
onze gemeente is. We denken nog na 
over de vraag of en zo ja, hoe we op 
een rustig moment dit gesprek ook 
met de gemeente kunnen voeren.

We besluiten dit jaar het seizoen weer 
af te sluiten met een gemeenteavond 
met gezamenlijk eten en een 
avondprogramma en denken vast na 
over de invulling van de startzondag in 
september.
Mareke Kniep deelt mee dat de 
vorming van de taakgroep pastoraat 
gestaag vordert en dat er op 17 mei 
een bijeenkomst is gepland voor alle 
bezoekwerkers in de PGA-B om elkaar 
beter te leren kennen en van elkaar te 
leren. 

De taakgroep Jeugd en Jongeren is 
geïnstalleerd en komt binnenkort voor 
de eerste keer bij elkaar. Antoinette 
Kamsteeg merkt op dat er een groepje 
vrijwilligers nodig is om het kinderwerk 
in onze gemeente voor te bereiden en 
uit te voeren, bijvoorbeeld bij Verhaal 
in de Kruiskerk of palmpasenstokken 
maken. Bent u iemand die niet van 
vergaderen houdt, maar wel incidenteel 
voor en met kinderen wilt werken, 
meldt u zich dan aan bij één van de 
kerkenraadsleden.
Nu er weer meer mensen in de kerk 
komen die na de dienst gezellig 
met elkaar blijven praten, kan het 
collectegeld pas geteld worden als 
zo’n beetje alle kerkgangers de kerk 
verlaten hebben. Daarom besluiten 
we de mandjes achterin de kerk te 
vervangen door drie mensen met twee 
collectezakken aan het eind van de drie 
gangpaden die zo nodig bij pratende 
achterblijvers langs kunnen gaan. 
We stellen de notitie ‘taakdrager’ 
vast, waarin staat wat we onder een 
taakdrager verstaan: een taakdrager is 
iemand die verantwoordelijk is voor 
een specifieke taak – zonder verant-
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IN MEMORIAM
Nicolaas Westerhof
Na een periode van ziekte overleed op 25 april Nico 
Westerhof; hij is 84 jaar geworden. Zijn leven stond 
in het teken van de wetenschap. Vele decennia 
was hij hoogleraar Fysiologische Fysica aan de Vrije 
Universiteit. Na zijn emeritaat heeft hij nog een 
aantal jaren onbezoldigd doorgewerkt op de afdeling 
Longziekten. Verschillende onderscheidingen zijn 
hem ten deel gevallen. Zo is hij benoemd tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Naast een 

eminent wetenschapper was Nico ook een beminnelijk 
mensenmens. Voor veel studenten en promovendi 
was hij een inspirator. Ook in de Kruiskerk was hij een 
bekend gezicht; samen met zijn vrouw Bea was hij een 
trouw bezoeker van de kerkdiensten.
De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 3 mei 
in Uitvaartcentrum Bouwens. Er waren bijdragen van 
familie en vrienden en we lazen uit Prediker 3. Prediker 
was net als Nico een onderzoekend mens. Maar het 
leven blijft – in de woorden van Huub Oosterhuis – een 
geheimenis, waarvan God het begin en einde is. 

Sieb Lanser
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woordelijk te zijn voor kerkenraadswerk 
– en daartoe in het midden van de 
gemeente de belofte van geheimhou-
ding uitspreekt en een zegen ontvangt. 

Ds. Roel Knijff heeft de verheugende 
mededeling dat er op Eerste Pinkster-
dag tenminste één kind gedoopt 
wordt, maar hij is nog in gesprek met 
twee andere ouderparen, dus wellicht 
worden het twee of drie kinderen. In 
deze dienst wordt ook Marijke van 
der Meulen herbevestigd als diaken 
en treedt Antoinette Kamsteeg af 
als jeugdouderling en Cor Omta als 
diaken. Antoinette had een bijzondere 
– bovenwijkse – taak als voorzitter van 
de Protestantse Jeugdraad die nu is 
opgegaan in de taakgroep Jeugd en 
Jongeren. In deze functie was ze lid van 
de algemene kerkenraad en in eerste 
instantie alleen op afstand betrokken 
bij de wijkkerkenraad, maar hoe dan 
ook altijd betrokken. In de tijd dat onze 
jeugdwerker Nienke van der Heiden 
ziek was heeft Antoinette veel van haar 
taken zo goed mogelijk overgenomen. 
Het is goed als iemand na meer dan 
tien jaar het ambt neerlegt, maar wat 
zullen we je missen, Antoinette. We 
danken je voor het vele werk dat je in 
ons midden hebt verzet en je inbreng 
in de vergaderingen, altijd genuanceerd 
en zoekend naar compromissen! Cor 
was de laatste jaren penningmeester 
van de wijkdiaconie – een taak die hij 
consciëntieus vervulde – en lid van 
het College van Diakenen. Cor, we 
danken jou voor je inzet en werk op 
het diaconale vlak, vaak wat meer op 
de achtergrond, en je inbreng in de 
wijkkerkenraad: een man van weinig 
woorden, maar vaak met een andere, 
verfrissende kijk op de dingen!

Anita Winter

Van de diaconie
Nu de coronamaatregelen opgeheven 
zijn, kunnen we in de kerk weer de 
zondagse kerkdienst vieren. Eén van 
de dingen die we ook weer vrijuit 
kunnen vieren is het avondmaal. Dit 
doen we op een manier die recht doet 
aan de afgelopen jaren, maar dan 
gemengd met de manier waarop we 
het avondmaal vierden vóór corona. 
We mogen weer naar voren lopen en 
een stukje brood in ontvangst nemen, 
alleen dopen we het brood in een 
beker met wijn of druivensap. Daarna 
lopen we weer naar onze plaats en tot 
slot zullen de ambtsdragers en overige 
medewerkers bij de tafel bediend 
worden door de dienstdoende diaken. 
De diaken wordt bediend door de 
voorganger. Op deze manier hopen we 
een mooie mix van oud en nieuw te 
hebben gevonden. Tot nu toe bevalt het 
goed en zijn de reacties positief.

Verder hebben we SAM’s kledingactie 
gehad op zaterdag 23 april. Bij de 
Kruiskerk werden maar liefst 156 
zakken met kleding, schoenen en 
brillen gebracht, een geweldig resultaat 
waar we met ons allen trots op 
mogen zijn! Vanaf deze plek willen we 
Anne-Mieke Steensma heel hartelijk 
bedanken voor de coördinatie!

Jellie Snijders

Zie ook de folder ‘Leren en Bezinnen’.
Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld. 

Mei
Zo 22 16.30 uur Muzikale Vesper 
   (zie muziekpagina)
Di 24 20.00 uur Gemeentevergadering in 
   de Kruiskerk of online via 
   kerkdienstgemist.nl
Wo 25 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 25 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m. 
   de oorlog in Oekraïne 

Juni
Wo 01 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 01 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m. 
   de oorlog in Oekraïne
Zo 05 10.00 uur Pinksterdienst
Wo 08 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 08 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m. 
   de oorlog in Oekraïne
Ma 13 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 15 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 15 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m. 
   de oorlog in Oekraïne
Wo 22 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 22 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m. 
   de oorlog in Oekraïne
Zo 26 16.30 uur Choral Even Song 
   (zie muziekpagina)
Wo 29 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 29 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m. 
   de oorlog in Oekraïne 

Juli
Wo 06 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 13 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)

AGENDA
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Nieuwe ruimte en inspiratie
Als de steen is weggerold, ontstaat 
er nieuwe ruimte, waar iets kan 
gaan groeien en bloeien. Daar ging 
het over in de tweede viering op 
paasmorgen. Stenen zijn er soms ook 
in je eigen leven, waar je tegenaan 
loopt of over struikelt. Een steentje 
in je schoen bij het wandelen kan 
ook al veel hinder geven. Tijdens de 
dienst beplakten de kinderen en de 
leiding van de kinderkerk samen met 

jeugdwerker Nienke een houten kruis 
met mozaïeksteentjes. Met subtiel 
zichtbaar in het midden het symbool 
van de levensboom. Een oud symbool 
van de verrezen Christus.
Het was fi jn om in de vieringen van 
de Goede Week en Pasen – goed 
begonnen met het maken van 
palmpaasstokken – weer met de hele 
gemeente te kunnen samenkomen. 
We merken wel dat er, ondanks de 
liturgische beweging van de jaren ‘80 

en ‘90, geen vanzelfsprekendheid 
is om naar álle diensten te komen. 
Goede Vrijdag en Pasen zijn dan toch 
de diensten die voor protestanten het 
meest vertrouwd voelen. 
En nu leven we toe naar Pinksteren, 
feest van de Geest, feest van 
inspiratie, adem en vuur. Ook de 
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predikanten
ds. Werner Pieterse, 
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Amstelveen, tel. 06 - 41 50 81 35, 

dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
Ds. Barbara de Groot,

Jane Addamslaan 71, 1187 DA Amstelveen 
tel. 020 - 239 02 93 / 06 - 40 733 684
 dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

voorzitter kerkenraad
Elly Merckel-Timmer, tel. 020 - 647 80 04. 

voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Kees Elfferich, 

Kastanjelaan 199, 1185 MV Amstelveen
scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 

tel. 020 - 641 63 95
ouderenpastor Eric Citroen, 

tel. 06 – 50 67 74 03, 
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wijkkas NL05 RABO 0392 3145 25 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 

inleveren kopij Present
present@paaskerk-amstelveen.nl
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Geest van de Parakleet: een trooster, 
iemand die het voor je opneemt. Op 
5 juni vieren we dit feest. De invulling 
van de dienst kan nog alle kanten op, 
maar ja, de Geest waait waarheen zij 
wil, dus dat komt wel goed.
Na Hemelvaart en Pinksteren 
breekt duidelijk de zomerperiode 
aan. We verwelkomen een 
aantal gastvoorgangers en het 
'vergaderseizoen' loopt ten einde. 
Als team van predikanten en kerkelijk 
werkers denken we na over wat 
voor verdieping en bezinning we na 
de zomer willen organiseren. Heb 
jij of heeft u een goed idee? Een 
film gezien, over een boek gelezen, 
een onderwerp bedacht, zin in een 
activiteit? Iets voor een 'doelgroep' of 
juist verbindend tussen de generaties? 
Laat het vooral weten. Uiteraard 
hebben we zelf ook ideeën, maar altijd 
goed als er meegedacht wordt.

Ds. Werner Pieterse 
en ds. Barbara de Groot

Vanuit de wijkkerkenraad
In gesprek met ds. Arianne Geudeke
In de kerkenraadsvergadering van april 
was ds. Arianne Geudeke, geestelijk 
verzorger ziekenhuis Amstelland, 
bij de kerkenraadsvergadering op 
bezoek. Zij aanvaardde de uitnodiging 
graag, zij het ziet als een teken van 
verbondenheid met de PGA-B en met 
de Paaskerk in het bijzonder. 
Haar werk wordt gevoed, zoals u ook 
in Present heeft kunnen lezen, door 
de tekst uit Mattheüs 25: Ik was ziek 
en jullie bezochten mij. Zij gaf ons 
een impressie van haar werk door te 
vertellen over drie bezoeken die zij de 
afgelopen week bracht aan patiënten. 
Wij waren onder de indruk van de 
verhalen die zij vertelde en van 

de omstandigheden waaronder 
zij haar werk moet uitvoeren. De 
contacten zijn vaak eenmalig, zij 
krijgt regelmatig maar één keer de 
kans om met patiënten te spreken, 
de opname duur van patiënten is in 
de loop van de jaren immers sterk 
verminderd. Op de vraag hoe zij 
weet welke patiënten er prijs op 
stellen om bezocht te worden door 
een geestelijk verzorger, antwoordt 
zij dat zij de namen doorkrijgt van 
verpleegkundigen of artsen. Maar 
dit is zeker niet vanzelfsprekend, de 
geestelijk verzorgers - er zijn er drie 
in het Amstelland ziekenhuis - doen 
er veel aan om zich bekend te maken 
bij de zorgverleners. Helaas komt de 
emotionele kant van de patiënten 
vaak niet op de eerste plaats! 
Er is een goed contact tussen 
de predikanten van de PGA-B en 
de geestelijk verzorgers van het 
ziekenhuis. Ook is er onlangs contact 
geweest tussen de geestelijk 
verzorgers van het Zonnehuis en het 
Amstelland ziekenhuis. 

Evaluatie themavieringen
In kleine kring zijn de themavieringen 
geëvalueerd. Er was afgesproken 
dat de themaviering altijd op de 
eerste zondag van de maand zou 
plaatsvinden, geconstateerd is dat dit 
niet altijd goed uitkomt. In het nieuwe 
preekrooster zullen de themavieringen 
voor het hele jaar worden ingepland, 
dan zal er ook gekeken worden naar 
de frequentie. Verder is het streven 
de voorbereidingsgroep uit te breiden, 
het is goed om te zien dat er naast de 
vaste voorbereidingsgroep ook andere 
gemeenteleden bereid zijn om een 
keer mee te helpen. De inhoud is tot 
nu toe vrij divers geweest, waarbij het 

thema ‘zuivere koffie’ het beste uit de 
verf kwam. Eén van de doelen is om 
de sfeer wat informeler te houden, 
wat kan door interactie tussen de 
kerkgangers. We realiseren ons dat dit 
minder aantrekkelijk kan zijn voor de 
‘thuisvierders’. Thuisvierders kunnen 
ervoor kiezen die zondag naar een 
andere kerkdienst te luisteren. Ook is 
er een plan om de themaviering een 
keer in de middag te houden met als 
afsluiting een aangeklede borrel of 
een maaltijd. 

Pauluskerk Amstelveen
Na een lange vacature tijd is er weer 
een predikant in de Eben Haëzer- 
gemeente te Amstelveen. Op 24 april 
is de heer E.C. de Waard bevestigd als 
predikant. Wij feliciteren de gemeente 
en ds. de Waard van harte en wensen 
hem en de gemeente veel heil en 
zegen toe in deze gemeente. 

Mei
Di 24 20.00 uur Gemeentevergadering 
   in de Kruiskerk of online 
   via kerkdienstgemist.nl
Wo  25 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(De Bolder)
Do  26 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Dignahoeve)

Juni
Di 7 20.00 uur Kring Wie is Christus? (1)
Di 14 20.00 uur Kring Wie is Christus? (2)
Do  16  15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Kastanjeflat)
Do  16 15.00 uur  Kring romans over ‘Raam, 

sleutel’ van Robert Welagen
Di 21 20.00 uur Kring Wie is Christus?7 (3)

AGENDA
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Taakgroep jeugd en jongeren
Vanuit de Algemene Kerkenraad komt 
het bericht dat de taakgroep Jeugd en 
Jongeren geïnstalleerd is. Hiermee 
komt een eind aan het bestaan 
van de Protestantse Jeugdraad en 
de begeleidingscommissie Ziel en 
Zaligheid, nu beter bekend als De Kas. 
Het doel van deze taakgroep is om 
het aansturen van het Jeugd- en 
Jongerenwerk door een vertegen-
woordiging vanuit alle drie de wijk-
kerken binnen de PGA-B te laten 

uitvoeren. Namens de Paaskerk zullen 
Dorien Keus en Hans Wesdorp in deze 
taakgroep plaatsnemen. 
We vertrouwen op een vruchtbare 
samenwerking tussen de drie wijken 
op het gebied van het Jeugdwerk. 

Elly Merckel-Timmer

Vakanties met aandacht
Voor senioren en mensen met een 
zorgvraag biedt het vakantiebureau 
van de protestantse kerk volledig 
verzorgde vakanties aan. Genieten 

van rust, mooie omgeving, goed 
hotel, heerlijke maaltijden, leuke 
programma’s, uitstapjes en 
ontmoeten van nieuwe mensen. 

Maar ook veel aandacht van de 
vrijwilligers die dag en nacht voor u 
klaarstaan. Mochten de kosten voor u 
een bezwaar zijn, neem dan contact 
op met een van de diakenen. De 
vakantiegids ligt in de folderkast in het 
benedenhuis. Of kijk op: 
www.hetvakantiebureau.nl. 
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IN MEMORIAM
Wim Coeveld
Op zondag 20 maart overleed Wim Coeveld heel 
onverwacht. Wim was nog maar 74 jaar oud. Bij velen was 
hij bekend als trouw kerkganger, eerst in de Handweg-  
en daarna in de Paaskerk. Hij dacht en deed mee in 
de themavieringen en bezocht vaak de Taizévieringen. 
Ook las hij voor op de zondagochtenden. Wim was 
geen mens voor grote abstracte geloofswoorden. In 
de afscheidsbijeenkomst lazen we een fragment uit 
de bergrede. Daarbij waren er ook goede woorden en 
mooie muziek, en kunstwerken van de kleinkinderen. We 
wensen Nienke, de kinderen en de kleinkinderen veel 
sterkte toe met dit grote verlies.

Ds. Werner Pieterse

Greet Ket
Op 26 maart overleed op 91-jarig leeftijd, na een kort 
verblijf in verpleeghuis Groenelaan, Grietje Ket-de Jong 
- Greet. Een bekend Paaskerker en bewoonster van de 
Plesmansingel. Decennialang was ze een graag geziene 
gast op de zondagen en de kerkelijke activiteiten, niet in 
de laatste plaats de rommelmarkt. Greet was niet alleen 
een sociale, maar ook heel sterke vrouw. Moedig sloeg ze 
zich door haar meer sombere tijden. Daarom de tekst bij 
het afscheid uit Spreuken 31: een vrouw van kracht. Op 
de kaart stond het mooie woord van Augustinus: Onrustig 

is ons hart, tot het rust vindt bij U. Greet wist immers 
zowel van die onrust als het diepe verlangen naar rust. 
We wensen Greet en allen die haar missen, in het 
bijzonder de kinderen en schoonkinderen Kees en Marina, 
Anneke en Rob en Wijnand, alle goeds en Gods zegen toe.

Ds. Werner Pieterse

Greta van Schaik-Winkel
Op 8 april is een dag na haar 93e verjaardag overleden 
Greta van Schaik-Winkel (Greet). Met haar man Willem 
woonde zij aan de Amsteldijk waar al jaren door de 
familie een boerenbedrijf wordt voortgezet. Haar 
gezondheid was kwetsbaarder geworden, en na een korte 
ziekenhuisopname kwam ze nog thuis, maar merkte ze 
dat haar lichaam op was.
In de Paaskerk stonden we stil bij haar leven waarin 
haar drie kinderen hun moeder herdachten als iemand 
die altijd zorgzaam en gastvrij was, zonder oordeel over 
anderen, en graag had doorgeleerd. Haar talent vond een 
weg in het leren kaasmaken en daar les in geven, een 
koor oprichten en dirigeren, en veel kennis opdoen over 
wat het land opbrengt en daar wat van weten te maken. 
Woorden uit Psalm 8 gaven stem aan de verwondering 
over die rijke schepping, waarin de mens een bijzondere 
plek inneemt.
We bidden om Gods nabijheid en troost voor Willem, 
kinderen en kleinkinderen. 

Ds. Barbara de Groot
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
In de cantatedienst van zondag 22 
mei, de zesde paaszondag, zal het 
vocaal ensemble Linguae atque Cordis 
‘O sing unto the Lord’ van de Britse 
componist Henry Purcell (1659-1695) 
ten gehore brengen. 
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, 
is er geen dienst in de Pelgrimskerk, 
maar een gezamenlijke dienst in de 
Kruiskerk voor de wijkgemeentes 
van Amstelveen en Buitenveldert. 
Aanvang 9.30 uur.
Zondag 29 mei komen we bijeen voor 
een dienst van Schrift en Tafel, waarin 
ds. Knijff zal voorgaan.
Zondag 5 juni, Pinksteren, vieren we 
de uitstorting van de Heilige Geest 
op Christus’ volgelingen. We doen dat 
niet samen met onze rooms-katholieke 
geloofsgenoten van De Goede Herder, 
zoals we dat in het verleden enkele 
keren gedaan hebben, maar in de 
eigen gemeente, aangezien we enkele 
weken later reeds onze eerste dienst 
na de verhuizing in oecumenisch 
verband zullen houden (zie beneden).
Zondag 19 juni zal de laatste dienst 
zijn in ons huidige kerkgebouw. Aan de 
dienst wordt muzikale medewerking 
verleend door zangers van Linguae 
atque Cordis. Na de dienst is er koffie 
en gebak. Daarna nemen we afscheid 
van onze koster, Sicco Doolaard, die 
ons 14 jaar lang als koster-beheerder 
trouw gediend heeft. Rond 13.00 uur 
wordt ons samenzijn afgesloten.
Zondag 26 juni is er geen dienst.
Zondag 3 juli komen we voor het 
eerst bijeen in onze voorlopige locatie, 

de Goede Herderkerk. Deze eerste 
dienst zal, op hartelijke uitnodiging 
van de rooms-katholieke parochie, 
een oecumenische dienst zijn, die om 
10.30 uur begint. Ik hoop zelf in deze 
dienst voor te gaan bij de bediening 
van het Woord.
Zondag 10 juli komen we in De Goede 
Herder samen in eigen kring. Deze 
dienst vangt, evenals de diensten die 
daarna zullen volgen, aan om 9.30 
uur. De rooms-katholieke parochie, 
die om ons tegemoet te komen de 
gebruikelijke aanvangstijd van haar 
eigen vieringen heeft opgeschoven, 
zal steeds na ons samenkomen om 
11.00 uur.

Afscheidsconcert
Zondag 12 juni vindt in de Pelgrimskerk 
een afscheidsconcert plaats met 
vocaal ensemble Linguae atque Cordis 
o.l.v. Bert ’t Hart. Op het programma 
staan de cantate ‘Nach Dir, Herr, 
verlanget mich’ (BWV 150) van J.S. 
Bach en kamermuziek van Bach en 
tijdgenoten. Het concert is voor ieder 
die belangstelling heeft toegankelijk. 
Aanvang 15.15 uur. 

Kanselbijbel
Sinds de verschijning van de herziene 
Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV21, 
waarin t.o.v. de vorige editie vele 
welkome correcties zijn aangebracht, 
lezen we tijdens onze erediensten 
uit deze vertaling. Op de lezenaar die 
we plegen te gebruiken vindt u nog 
geen kanselbijbel in de gecorrigeerde 
vertaling, maar een kleinere uitgave. 

De kerkenraad heeft besloten om de 
aanschaf van een nieuwe kanselbijbel 
uit te stellen tot we zijn teruggekeerd 
op onze huidige locatie, aangezien we 
een kanselbijbel geen vaste liturgische 
plek zullen kunnen geven in De Goede 
Herder.

Nieuwe predikant Pauluskerk
De Pauluskerkgemeente, die behoort 
tot het verband van de kerken van 

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 scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 6609 04 

t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 

inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  

jeanette.present@gmail.com

Pelgrimskerkgemeente per 1-7-2022
p/a Van Boshuizenstraat 420, 

1082 BA Amsterdam
postadres: Zeelandstraat 25, 

1082 BV Amsterdam
tel. 020 - 642 08 43
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de PGA-B, heeft sinds 24 april een 
nieuwe voorganger, ds. E.C. de Waard. 
We zijn blij dat de gemeente van de 
Pauluskerk weer een herder en leraar 
heeft en wensen ds. De Waard alle 
goeds toe in zijn nieuwe gemeente.

Kringen
Nelly Versteeg houdt haar gespreks-
kring op de dinsdagmiddag, steeds 
in de even weken, van 15.30 
tot 16.30 uur. De eerstvolgende 
kringbijeenkomst zal zijn op dinsdag 
31 mei. Na 19 juni wordt de kring met 
een tweewekelijk ritme voortgezet in 
De Goede Herder, eveneens op de 
dinsdagmiddag.
De bijbelkring zal verdergaan na de 
zomer, in de pastoreskamer van De 
Goede Herder. U hoort daar later 
meer over.
Op kortere termijn zijn er onder 
mijn leiding drie bijeenkomsten 
in de Paaskerk, die openstaan 
voor gemeenteleden uit alle 
wijkgemeentes. We willen ons tijdens 
deze samenkomsten verdiepen in de 
vraag wie Christus volgens het bijbels 
getuigenis is en wat de aard is van 
het werk dat Hij is komen doen. De 
bijeenkomsten worden gehouden op 
dinsdagavond 7, 14 en 21 juni, van 
20.00 tot 21.30 uur. Hartelijk welkom!

Ds. De Vries

Uit de wijkkerkenraad
De vergadering in april werd vooral 
gewijd aan allerlei praktische regelingen 
rond de verhuizing van de gemeente 
naar De Goede Herder. Het nieuwe 
adres ziet u op pagina 31. Naast de 
hoofdingang met traptreden is er in de 
Zeelandstraat een zij-ingang met een 
helling voor mensen met een rolstoel 
of rollator.

Bij het schrijven van dit verslag is er 
nog niets bekend over een parttime 
koster, die we in de nieuwe locatie 
bij diensten en bijeenkomsten nodig 
hebben.
De kaart met een groet van de 
gemeente bij bloemen wordt voorzien 
van een nieuwe foto met het drieluik 
van Ruud Bartlema.

Op 19 juni is er na de kerkdienst 
een ‘nazit’ met koffi e en een drankje 
met hapjes. We nemen dan helaas 
ook afscheid van onze bekwame en 
geliefde koster-beheerder-kok Sicco 
Doolaard. Met weemoed zullen we 
het glas heffen en toosten.
Het is noodzakelijk dat u zich opgeeft 
voor de dienst en/of de nazit. Dit van-
wege de organisatie van een en ander. 
Opgave voor 5 juni bij mw. Coby van 
Zanten, tel. 020 – 646 56 23 of per 
mail: jmvanzanten@12move.nl.

Ondanks alles wat er dichtbij en ver 
weg gebeurt, klonk ook hoop in onze 
vergadering door een gedicht van 
Henri Nouwen:

Hoop
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in Zijn handen houden. 

Pelgrim of vluchteling
De gemeente van de Pelgrimskerk 
gaat in juli verder in de Goede 
Herderkerk.
De pelgrimstocht gaat dus door. Een 
pelgrim heeft een doel voor ogen en 
kiest er zelf voor om hitte of koude, 
honger of dorst en zo nodig andere 
ongemakken daarvoor te doorstaan.
Hoe anders is dat voor vluchtelingen! 
Niet zelfgekozen, maar verjaagd 
door oorlog, geweld of honger 
gaan zij op weg naar een meestal 
onbekend einddoel. Behalve door 
eerdergenoemde ongemakken 
kunnen ze onderweg getroffen 
worden door geweld en de dood.
De vluchtelingen uit Oekraïne, 
geschat op totaal acht miljoen in de 
komende tijd, krijgen alle aandacht. 
Maar hoe is dat met de minstens 
82 miljoen vluchtelingen over de 
hele wereld al vóór deze crisis? We 
kunnen niet alles op ons nemen, maar 
dreigt hier wereldwijd een vorm van 
discriminatie?

Mieke Hellema
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Op naar Ilpendam
Acht gemeenteleden uit de Pelgrims-
kerk reisden met metro en bus in drie 
kwartier naar de historische dorpskern 
van Ilpendam. De koffi etafel stond 
al klaar op ‘t zonnige terras van café/ 
restaurant ‘Het wapen van Ilpendam’. 
Koffi e mét!!
De torenklok luidde en lokte ons de 
hervormde kerk in. De voorzitter van 
de oudheidkundige vereniging van 
Ilpendam vertelde zeer boeiend over 
het rijke verleden van de kerk.
Die middag was er een oecumenische 
huwelijksinzegening. Mooie liturgieën 
lagen al klaar. We zagen de lange 
stokken aan de collectezakken, de 
dooptuin, het prachtige orgel, de 
burgemeestersbank tegenover de 
preekstoel. Daarop zaten honderden 
jarenlang de Amsterdamse 
burgemeesters als zij in de zomer in 
kasteel Ilpenstein verbleven. Er staat 
nu alleen nog een oude boerderij. De 
erfgenamen denken na over herbouw 
van het kasteel! O.a. Frans Bannink 
Cocq, bekend van de Nachtwacht 
was ooit één van de regelmatig 
kerkgangers. Buiten aan de linkerkant 
van de kerk werden we gewezen op 
de deuren van de oude grafkelder waar 
nog elf personen begraven liggen. De 

begraafplaats is nu achter en meer 
rechts van de kerk. We hielden links, 
zagen de door vrijwilligers bijgehouden 
moestuin mét insectenhotel met een 
mooi opslag- en ontvangsthuisje. Er 
werd verteld dat je bij de ringvaart in 
de verte de oude boerderij van Slot 
Ilpenstein kon zien.
Na een kort rondje wandelen door het 
park – waar soms ook een openlucht 
kerkdienst gehouden wordt – hoorden 
we de vogels vrolijk fl uiten op deze 
mooie voorjaarsdag!
We bezochten de twee prachtig 
verzorgde witte kippen bij de woonark 
in de ringvaart. Kochten geitenkaas en 
een kaart bij de enige supermarkt in 
het dorp, die alles had. En toen voor 
een late lunch stond de tafel voor 
acht personen binnen alweer klaar 
met prachtige placemats over de rijke 
historie van deze gemeente onder de 
rook van Amsterdam. 
Wat hadden we veel gehoord, gezien, 
geleerd, eigenlijk zomaar met een 
rondje dorpsplein in de polder! We 
lieten ons de lunch goed smaken, en 
gingen voldaan naar huis. 

Namens de acht gemeenteleden, 
Wil Kruijswijk

PS. Dit komt ook in het kerkblad van 
de kerk Ilpendam

Tentoonstelling Bijbels Museum Zuidas
Op vrijdag 3 juni bezoeken we de tentoonstelling 
‘Tijd en eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord’. Deze 
is vanaf 10 mei t/m 29 juli te bezoeken in Circl aan 
het Gustav Mahlerplein (op de Zuidas). Meer over de 
tentoonstelling op pagina 2 van dit nummer.
Na de tentoonstelling eten we samen op de Zuidas of 
elders op loopafstand. We verzamelen om 16.00 uur 
op het Gustav Mahlerplein 1b. Dat is op loopafstand 
van bus 62, tram 5 of de Gelderlandpleinbus 461 (halte 
Zuidas, Gerswinlaan).

Opgeven en inlichtingen bij: Irene, Janny of Wil.
De dag na onze laatste kerkdienst in juni staat de 
wereld vluchtelingendag op de agenda. Het lijkt de 
wijkdiaconie passend om de diaconale collecte op 19 
juni te houden voor
Vluchtelingenwerk. Een extra gift – temeer waar wij 
geen vluchtelingen zijn, maar pelgrims met een goed 
onderkomen – kan een druppel zijn op de gloeiende 
plaat!

De Wijkdiaconie
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Mei
Zo  22 10.30 uur Cantatedienst
Di 24 20.00 uur Gemeentevergadering 
   in de Kruiskerk of online 
   via kerkdienstgemist.nl
Di  31 15.30 uur Gesprekskring met Nelly 

Versteeg (tot 16.30 uur)

Juni
Vr 03 16.00 uur Kannen en kruiken: tentoon-

stelling Bijbels Museum, 
aansluitend samen eten

Di 07 20.00 uur  Kring met ds. De Vries, 
   in de Paaskerk (tot 21.30 uur)
Zo 12 15.15 uur Afscheidsconcert, georgani-

seerd door Bert ’t Hart
Di  14 15.30 uur Gesprekskring met Nelly 

Versteeg (tot 16.30 uur)
Di 14 20.00 uur Kring met ds. De Vries, 
   in de Paaskerk (tot 16.30 uur)
Zo 19 10.30 uur laatste kerkdienst in de 

Pelgrimskerk
Di 21 20.00 uur Kring met ds. De Vries, 
   in de Paaskerk (tot 21.30 uur)
Zo 26  Geen dienst
Di  28 15.30 uur Gesprekskring met Nelly 

Versteeg (tot 16.30 uur), 
   in De Goede Herder

Juli
Vr 01 16.00 uur Kannen en kruiken buiten
Zo 03 10.30 uur Oecumenische dienst in 
   De Goede Herder
Zo 10 9.30 uur  Protestantse dienst (om 11 

uur rooms-katholieke dienst)
Di  12 15.30 uur Gesprekskring met Nelly 

Versteeg (tot 16.30 uur), 
   in De Goede Herder

AGENDA

‘Ik heb een heel leuke herinnering, 
die teruggaat tot december 1998 en 
meteen de aanleiding was tot mijn 
lidmaatschap van de Pelgrimskerk.’

Staande bij basisschool De Ark zag 
ik mijn oudste dochtertje Irene (7 
jaar) enthousiast zwaaien met een 
groen papiertje, terwijl ze met een 
stralend koppie op me toe vloog. 
Er ontstond het volgende gesprek. 
‘Mama, mama! Ik wil toneelspelen!!’ 
‘Leuk. Waar?’ ‘In de kerk!’ ‘Welke 
kerk, lieverd?’ ‘DIE daar! ‘Ze wees 
richting van Boshuizenstraat. ‘Op die 
hoek!’ ‘Oh. Staat daar óók een kerk?’ 
‘Ja, en daar mag ik toneelspelen voor 
de Kerst!’ ‘Leuk.’ Ik keek naar mijn 
jongste dochtertje Jolanda (5 jaar), die 
intussen ook bij me was gekomen. ‘En 
jij? Wil jij ook?’ Ik had gezien dat zij net 
zo'n papiertje had als haar zusje. ‘Ik wil 
misschien wel, maar ik weet niet of ik 
het kan,’ kwam er verlegen uit. ‘Geeft 
niet. Dan mag jij vast wel een herder 
zijn. Dan hoef je alleen de liedjes maar 
mee te zingen. En die ken je wel!’

De vrijdag erna gingen we naar de 
repetitie met Wil Kruijswijk, Irene 
Hillers en dominee Kroese. Het ging 
er zó gezellig speels aan toe, dat we 
ná die bewuste kinderkerstdienst ook 
eens een gewone dienst bijwoonden. 
Er was ook een kindernevendienst, 
dus het viel mijn ‘ukken’ niet te zwaar. 
En zo zat ik daarna regelmatig met 
aan weerskanten een klein meisje 

naast me in de Pelgrimskerk, waar ik 
zo’n tien jaar later in volle overtuiging 
samen met Peter Abrahams, Brenda 
Haan, Martin Voskuil en Bob McGill 
belijdenis deed. Ook kwam ik bij de 
cantorij terecht, waarvoor ik later ook 
de koffie en thee voor de repetities 
ging verzorgen.

Henny van der Sluijs, Uithuizen

52 jaar geleden
‘In al die jaren dat wij nu onderdeel 
van de gemeente zijn, is er veel 
gebeurd.’

Toen wij 52 jaar geleden in 
Amsterdam - Buitenveldert kwamen 
wonen, was het een heel rustige 
wijk. Met drie kerken aan de Van 
Boshuizenstraat. Wij gingen naar de 
Pelgrimskerk met ds. Boonstra en 
Herman Blekkenhorst als organist. De 
heer Kempe was de koster. Twee van 
onze kinderen zijn hier gedoopt. Als 
je binnenkwam stonden er eindeloze 
rijen kapstokken, op de plaats waar nu 
de Ontmoetingsruimte is. Die waren 
echt nodig. De kerkzaal, toch vrij groot, 
zat iedere zondag vol. En in de zaaltjes 
werd kinderkerk gehouden. Jarenlang 
heb ik met plezier als vrijwilliger aan 
allerlei commissies deelgenomen. 
Toen het aantal kerkgangers minder 
werd, vond een verbouwing plaats en 
werd de kerkzaal de helft kleiner. En 
nu is het einde van de Pelgrimskerk in 
zicht. Heel jammer.  

Janny Schuijt-ter Horst

Herinneringen aan 
de Pelgrimskerk
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Muziekagenda

Cantatedienst 
in de Pelgrimskerk
Zondag 22 mei
In de cantatedienst van de zesde 
paaszondag brengt het vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis ‘O sing 
unto the Lord’ van de Britse componist 
Henry Purcell (1659-1695) ten gehore. 
Liturg: Ds. Harmen de Vries. 
Aanvang: 10:30 uur; collecte voor 
muziek op de zondagmorgen bij de 
uitgang.

Muzikale Vesper 
in de Kruiskerk
Zondag 22 mei
Met medewerking van vocale solisten 
en een barokensemble, en onder leiding 
van Henk Trommel brengt onze eigen 
Vesperscantorij het feestelijk anthem 'O 
sing unto the Lord' (Psalm 96) van de 
veel te vroeg gestorven Henry Purcell, 
die zulke hemelse muziek kon maken. 
Liturg: Ds. Mirjam Buitenwerf.
Aanvang: 16.30 uur, toegang vrij, 
deurcollecte.

Afscheidsconcert 
in de Pelgrimskerk
Zondag 12 juni
Vanwege het aanstaande vertrek 
uit de Pelgrimskerk geeft vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis o.l.v. 
Bert ’t Hart een afscheidsconcert 
in die kerk. Op het programma 
staan de cantate ‘Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen’ (BWV 12) van J.S. 
Bach en de solocantate ‘O qui coeli 
terraeque serenitas' (RV 631) van 
Vivaldi, aangevuld met instrumentaal 
repertoire van tijdgenoten van Bach 
en Vivaldi.
Aanvang: 15.15 uur, toegang vrij.

Cantatedienst 
in de Pelgrimskerk
Zondag 19 juni
In 1994 begonnen Bert ’t Hart en 
ds. Schoch cantatediensten in 
kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ aan de 
A.J. Ernststraat. Na het samengaan 
van hervormde en gereformeerde 
gemeente en de verhuizing 

naar de Pelgrimskerk gingen de 
cantatediensten mee. In de laatste 
dienst in het huidige kerkgebouw 
werken zangers van Linguae atque 
Cordis mee. Het repertoire is nog een 
verrassing. 
Liturg: Ds. Harmen de Vries. 
Aanvang: 10:30 uur; collecte voor 
muziek op de zondagmorgen bij de 
uitgang.

Choral Evensong 
in de Kruiskerk
Zondag 26 juni
Geheel volgens de rite van de 
Anglicaanse kerk voert het Vocaal 
Theologen Ensemble onder leiding 
van Hanna Rijken deze evensong uit 
met hymnes, een anthem, gezongen 
en gesproken gebeden, een 
magnifi cat en een nunc dimittis. 
Liturg: Ds. Roel Knijff, organist: 
Sebastiaan 't Hart.
Aanvang: 16.30 uur, toegang vrij, 
deurcollecte.

Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerk
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Herdenken en Gedenken
Nu bomen staan te zingen met bloesem en blad,
dan ligt er toch van binnen een steentje in mijn hart.
Denkend aan treinen die naar het Oosten gingen,
niet wetend waarheen, geen vrijheid om te kiezen,
alles verliezen, geen antwoorden meer.
Herdenken de namen, zij kwamen nooit weer.

Nu bomen staan te zingen met bloesem en blad,
blijft dat steentje liggen verstopt in mijn hart.
Denkend aan treinen die naar het Westen gaan,
volgepakt met vluchtelingen, welk land mag ik blijven,
voor even bestaan.
Teruggaan is zeker, wanneer, ach wanneer?
In vrijheid te leven, herdenken, gedenken.
een steentje doet zeer.

 
Stijni Stoeckart, april 2022


