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Ontvang de vlam des Heren:

Hij heeft u rijp bevonden
om midden uit uw zonden
van Hem te profeteren.

En voel het blinde wonder
op uw tong preluderen:
gij kunt de taal schakeren
naar alle spraak en monden.

Onder het samenkomen
van klank en wezen moeten
zin en begrip verdwijnen;

onder het hete schijnen
van dit vuur Zijner dromen
laat God zich door u groeten.

GERRIT ACHTERBERG

uit: Thebe (1941)
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05 – Zeven
inleveren kopij: 7 juni
op de mat: 26 juni

06 – Twaalf 
inleveren kopij: 16 augustus
op de mat: 4 september

Het thema van deze Present - 9 - is een vreemde 
eend in de bijt van onze Bijbelse getallenreeks. 
Anders dan zeven of twaalf komt het getal negen 
in de Bijbel alleen voor als letterlijk telwoord. Wel 
treffen we in de Bijbel een paar negenvoudige 
reeksen aan zoals de zaligsprekingen. 
Twee andere reeksen van negen elementen 
houden verband met het werk van de heilige 
Geest. Welke dat zijn leest u in het hoofdartikel 
van Harmen de Vries. In zijn column kan 
Sieb Lanser vanwege het ontbreken van 
een symbolische betekenis niet goed uit de 
voeten met negen, maar gelukkig kun je een 
negen omkeren... Maarten Aalders heeft de 
herinneringen van ds. J. van Kuiken - oud-
predikant van de Dorpskerk - aan negen bijzondere 
jaren in Amstelveen samengevat. Lees het 
gastartikel. In het interview maakt u kennis met 
Barbara de Groot. Op 9 mei doet zij intrede in de 
Paaskerk.
Verder vindt u nog (minstens) negen andere items 
in deze Present: het CvK presenteert de jaarcijfers 
van 2020; het CvD laat weten hoeveel textiel er is 
opgehaald met Sam’s Kledingactie; de PJR blikt 
terug op alle jeugdactiviteiten rond Pasen; op de 
muziekpagina wordt u geïnformeerd over vespers, 
een concert en een cantatedienst; in ‘Kerk in de 
stad’ leest u over de goede contacten met de 
scholen in Amstelveen; op de V&T-pagina wordt 
een bijzondere lezing aangekondigd; er zijn een 
paar pagina’s nieuws; kunst op de achterpagina; 
en natuurlijk de wijkpagina’s. Lees ze (eens) alle 
negen!
Veel leesplezier en goede pinksterdagen! 

Van de redactie

Anita 
 Winter
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l Kerkdiensten

 Avondmaalsdienst 

 Muziek tijdens de kerkdienst

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 641 38 26

Vreugdehof 
De Klencke 111

ZONDAG

9 mei
 

1e collecte: Kerk in Actie: 
lichtpuntjes voor Syrische 
kinderen in Libanon en 
Jordanië
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: zie Paaskerk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse; bevestiging en 
intrede van ds. Barbara 
de Groot
19.30 uur: meditatieve 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. 
Overbeeke, Reeuwijk
18.30 uur: ds. G.D. 
Kamphuis, Ridderkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jacob 
Meinders

DONDERDAG 

13 mei 
HEMELVAARTSDAG

1e collecte: Diaconie, 
Zorg- en hulpverlening 
in Amstelveen - Buiten-
veldert
2e collecte: Kerk, 
Eredienst en pastoraat

Kruiskerk
09.30 uur: ds. Harmen de 
Vries
Pauluskerk
09.30 uur: Prop. E.C. de 
Waard, Driezum

ZONDAG 

16 mei

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, Neder-
lands Bijbelgenootschap

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Mirjam 
Buitenwerf 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
17.00 uur: mw. Nelly 
Versteeg, (digitale) 
themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.C. Borsje, 
Zwartebroek-Terschuur
17.00 uur: ds. C.H. 
Hogendoorn, Katwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. Nelly 
Versteeg

ZONDAG 

23 mei
1E PINKSTERDAG

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Beninami
2e collecte: Kerk in Actie 
zending, bijbelcompetitie 
stimuleert bijbellezen

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C. Blenk, 
Den Haag
18.30 uur: ds. G.C. Klok, 
Putten
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries 
Vreugdehof
10.30 uur: Uschi Janssen

MAANDAG 
24 mei 
2E PINKSTERDAG

Pauluskerk
09.30 uur: ds. A.A.A. 
Prosman, Amersfoort

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
06 - 51 794 420

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95
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ZONDAG 
30 mei

1e collecte: Diaconie, 
Jong Protestant – 
Jongeren in actie: kennis-
making met diaconaat
2e collecte: Kerk, Lande-
lijke Raad van kerken

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze de 
Vries
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.H. Vlijm, 
Nieuwer ter Aa
18.30 uur: ds. J.A.C. Olie, 
Delft
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. René van 
den Beld, Baarn

ZONDAG

6 juni

1e collecte: Kerk in Actie 
voor Oeganda: kwetsbare 
vrouwen en kinderen 
sterk maken
2e collecte: Kerk, 
Eredienst en pastoraat

Kruiskerk
10.00 uur: mw. ds. 
Arianne Geudeke
16.30 uur: muzikale 
vesper met ds. Niek 
Scholten, Aerdenhout 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
Pauluskerk
10.00 uur: ds. Ds. M. 
Maas, Dordrecht
18.30 uur: ds. A.C. Borsje, 
Zwartebroek-Terschuur
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries

ZONDAG

13 juni

1e collecte: Kerk in Actie 
Noodhulp, Opvang van 
gestrande vluchtelingen
2e collecte: Kerk, Missi-
onair werk, Kerk voor het 
dorp

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Arie Jan 
van der Bom, Schagen
Paaskerk
10.00 uur: ds. Elizabeth 
Post, Huis ter Heide
19.30 uur: meditatieve 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. L. 
Solleveld, Den Haag, 
voorbereiding heilig 
avondmaal
18.30 uur: Prop. H.A. 
Neervoort, IJsselmuiden
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. ds. 
Sietske van der Hoek

ZONDAG

20 juni

1e collecte: Diaconie, 
wijkdoel
2e collecte: Kerk, 
wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
16.30 uur: muzikale 
vesper met ds. Sytze de 
Vries 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Trinus 
Hibma, Amsterdam
17.00 uur: ds. Gert Jan de 
Bruin, themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.C. 
Breugem, Boven-
Hardinxveld 
18.30 uur: ds. M. van 
de Ruitenbeek, Wilnis, 
dankzegging heilig 
avondmaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: dhr. Kick 
Koldewijn, Badhoevedorp

ZONDAG

27 juni

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Anna Poot
2e collecte: Kerk, Jeugd- 
en jongerenwerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Bert 
Kozijn, Amstelveen
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, 
Zoetermeer
18.30 uur: ds. J.C. de 
Groot, Dordrecht
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries 

Data inleveren en verschijnen Present
05 – 7
inleveren kopij: 7 juni
op de mat: 26 juni

06 – 12   
inleveren kopij: 16 augustus
op de mat: 4 september
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Tweemaal negen

De eerste rij van negen betreft 
karakteristieken van een door de Geest 
aangestuurde levensstijl, de tweede 
rij heeft betrekking op charisma’s – 
geestesgaven die de Geest aan de 
enkeling schenkt ten dienste van de 
geloofsgemeenschap. Met het oog 
op de aanstaande viering van het 
pinksterfeest sta ik bij beide reeksen 
van negen een ogenblik stil.

Het negenvoudige fruit van de 
Geest
De eerste reeks van negen vinden we 
in de brief van de apostel Paulus aan 
christenen in de Romeinse provincie 
Galatia, een gebied in Klein-Azië 
dat zijn naam ontleent aan de vele 
immigranten uit Gallië, grofweg 
het huidige Frankrijk. De Galaten 
stonden bekend als onrustige en 
oorlogszuchtige mensen, die zich na 
hun beteugeling door de Romeinen 
graag verhuurden als soldaten. Het 
hoeft tegen deze achtergrond niet 
te verwonderen dat Paulus, met 
een zekere spot, over de onderlinge 
omgang van de Galatische christenen 
schrijft: ‘Indien u elkaar bijt en opeet, 
pas dan op dat u niet door elkaar 
verslonden wordt!’ (Galaten 5:15). 
De gelovigen uit Galatië zullen zich 

zeker herkend hebben in de tekening 
van de wereldse wijze van leven die 
Paulus hun in zijn brief voorhoudt en 
die, naast seksuele buitensporigheden, 
zaken bevat als twist, afgunst, woede-
uitbarstingen, egoïstische ambities, 
tweedracht, dronkenschappen en 
zwelgpartijen.
In een doorsnee PKN-gemeente wordt 
zelden gepreekt of gesproken over dit 
soort morele ontsporingen. Paulus doet 
dat wel. Hij acht het wezenlijk dat een 
christenmens in zijn of haar leefwijze 
steeds meer de karakteristieken van 
zijn of haar Heer gaat vertonen, en 
beklemtoont keer op keer dat daarvoor 
het vernieuwende werk van de Geest 
in het binnenste van de gelovige 
onontbeerlijk is.
De negen positieve kwaliteiten die 
hij in de brief aan de Galaten plaatst 
tegenover het geschetste donkere 
palet van ondeugden, vat hij samen in 
een beeldende omschrijving: ‘het fruit 
van de Geest’. Daarmee duidt hij het 
geheel aan van de kenmerken van een 
nieuwe levenswijze die de Geest doet 
groeien en rijpen aan de levensboom 
van een christenmens. ‘Fruit van de 
Geest’, schrijft Paulus, een collectief 
enkelvoud. Het meervoud ‘vruchten’, 
zoals we dat onder andere kennen uit 

Oosterhuis’ bekende dichtregel ‘Wat 
zijn de goede vruchten die groeien aan 
de Geest?’, komt in zijn beschrijving 
niet voor. Het gaat hem om één cluster 
van positieve morele kwaliteiten, die 
onderling samenhangen en die tot 
ontwikkeling komen wanneer wij ons 
in ons dagelijks leven voor de Geest 
openstellen: 

Het fruit van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
(Galaten 5:22)

De kenmerken spreken voor zich. 
Dat de liefde, voor God en voor 
de naaste, voorop staat, hoeft niet 
te verwonderen. Zij is immers de 
hoofdkwaliteit van het christelijk leven, 
waardoor al de andere kwaliteiten 
worden gekleurd.

Negen gaven van de Geest
De tweede Bijbelse reeks van negen 
elementen vinden we eveneens in 
Paulus’ brieven, nu in zijn eerste 
brief aan de Korintiërs, een Griekse 
pinkstergemeente pur sang, waar het 
werk van de Geest alle aandacht kreeg 
die het verdient, maar waar helaas de 

HARMEN U. DE VRIES 

Het getal negen is, anders dan de getallen zeven en twaalf, in de Bijbel geen bijzonder 

getal. Het mag toevallig genoemd worden dat we in het Nieuwe Testament tot 

tweemaal toe een reeks van negen elementen tegenkomen die beide in verband 

worden gebracht met het werk van de Heilige Geest. 
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zucht om te pronken met opvallende 
geestesgaven het bij sommigen won 
van de liefde. Dat Paulus uitgesproken 
aan deze gemeente zijn hooglied op 
de liefde, 1 Korintiërs 13, schreef, 
heeft alles met deze charismatische 
scheefgroei te maken.
Vlak vóór 1 Korintiërs 13, in hoofdstuk 
12, zet Paulus de charisma’s in 
het juiste perspectief: ze zijn niet 
bedoeld om anderen de ogen uit 
te steken, maar voor het algemeen 
nut (vs. 7). Na elkaar somt hij negen 
charisma’s op (zie 1 Korintiërs 12:8-
10), individuele gaven, gegeven 
door de ene Geest ten dienste van 
de ene geloofsgemeenschap: het 
woord van wijsheid en het woord van 
kennis, die beide te maken hebben 
met geschonken inzicht in de inhoud 
van het evangelie; geloof, gaven 
van genezingen en werkingen van 
krachten, die gerelateerd zijn aan het 
verrichten van wonderen; profetie 
en onderscheidingen van geesten, 
die staan voor respectievelijk het 
spreken van een openbaringswoord 

van God in een concrete situatie en 
het beoordelen daarvan; en soorten 
van tongen en vertolking van tongen, 
die betrekking hebben op het – in 
gerichtheid op God – voortbrengen 
van niet verstaanbare klanken, die 
vervolgens in verstaanbare taal worden 
omgezet.
Wie op het kerkelijk erf alleen ervaring 
heeft met een doorsnee protestantse 
of katholieke wijze van kerk-zijn, zal bij 
de genoemde lijst van negen wellicht 
de wenkbrauwen fronsen: de vermelde 
gaven zijn in de meeste gemeentes 
en parochies in onbruik geraakt en 
uit het zicht verdwenen. Wij voelen 
ons over het algemeen meer thuis bij 
‘nuchtere’ charisma’s als dienstbetoon, 
vrijgevigheid, onderricht en 
leidinggeven, die Paulus elders opsomt 
(Romeinen 12:6vv). Desalniettemin 
doet de genoemde reeks van negen 
een appèl op ons: hoe komt het dat 
charisma’s die boven het maaiveld 
van onze nuchterheid uitsteken bij 
ons uitgedoofd zijn geraakt? Zou 
ons persoonlijk geloofsleven en ons 

gezamenlijk kerk-zijn niet meer glans 
en verdieping kunnen krijgen, wanneer 
wij leren de Geest de ruimte te geven 
die Hem toekomt, ook in de volle 
breedte van de veelkleurige gaven die 
Hij voor ons in petto heeft?

Tweemaal negen: fruit en gaven
Tweemaal negen elementen die in 
de Geest hun oorsprong vinden, 
heb ik in kort bestek de revue laten 
passeren: negen aspecten van het 
levensveranderende fruit van de 
Geest en negen individuele gaven ten 
dienste van de geloofsgemeenschap. 
Beide reeksen zijn pinkstercadeaus, 
die vooruitwijzen naar de nieuwe 
schepping waarvoor de Geest ons 
gereed wil maken: een nieuwe 
samenleving van vernieuwde mensen. 
De Geest bereidt ons voor. Hij doet ons 
hier en nu reeds proeven van het leven 
van de herschepping waarnaar Christus 
ons is voorgegaan. Fruit en gaven zijn 
de instrumenten die de Geest ons op 
weg daarheen in handen geeft. Laten 
we ze dankbaar gebruiken! 

M
e

i -
 J

u
n

i 2
0

2
1

p
re
se

n
t 4

7



Negen bijzondere jaren 
in de Dorpskerk 

Toen Jelle van Kuiken, die in Groningen 
had gestudeerd, in 1937 het beroep 
naar Amstelveen aannam, had 
hij al twee standplaatsen gehad: 
Exmorra-Allingawier (Friesland) en 
Uithuizermeeden (Groningen). In 
Amstelveen (5600 lidmaten) trof hij een 
verdeelde gemeente aan. Vrijzinnigen, 
confessionelen en gereformeerde 
bonders lagen voortdurend met elkaar 
overhoop, en ook Van Kuiken kreeg 
er mee te maken. Voor hem stond 
vast dat de ‘rijke verscheidenheid 
van gezond geestelijk denken’ niet in 
kortzichtigheid ten onder mocht gaan. 
Wij zouden hem tegenwoordig een 
man van de ‘verbinding’ noemen, en 
het is dan ook niet toevallig dat hij 
een van de eersten was die de komst 
van een seminarie bepleitte, waar 

toekomstige predikanten van welke 
richting dan ook elkaar zouden kunnen 
leren kennen. Dat seminarie kwam er 
in de jaren vijftig. Ondanks dit nobele 
streven was het in zijn ambtsperiode, 
dat het gereformeerde bondsdeel zich 
losmaakte van de Dorpskerk en voor 
zichzelf begon. 

In de eerste plaats viel me op hoe 
verschrikkelijk veel werk deze man 
verzette. Van Kuiken en zijn vrouw 
hadden aanvankelijk geen kinderen. 
Hun dochter Nienke werd in 1946 
geboren. Er was dus alle gelegenheid 
om veel tijd aan de kerk te besteden, 
en ‘natuurlijk’ werkte zijn vrouw volop 
mee. In 1939, zo schrijft hij, waren er 
tweehonderd catechisanten, bracht hij 
meer dan tweeduizend bezoeken en 

moest hij drie keer preken op zondag, 
soms zelfs vier keer. En dan hebben 
we het nog niet eens over de vele 
kerkbode-artikelen of zijn schriftelijke 
bijdragen aan het evangelisatiewerk. 
Hij werkte vaak veertien tot zestien uur 
per dag, schrijft hij in zijn memoires. 
Er was zoveel werk, dat er een 
tweede predikant moest komen, en 
die kwam er, voor Amstelveen-Noord. 
Aanvankelijk kerkte die gemeente in 
het gebouw De Bosrand, na de oorlog 
kreeg men de beschikking over de 
Kruiskerk. Bovendien was er al die 
jaren een hulpprediker beschikbaar, er 
zijn er in zijn ambtstijd vijf geweest. 
Maar ondanks deze personele 
versterking was het hard werken. 

De kerkelijke troebelen – het tweede 
punt waarop ik wil wijzen – worden 
door Van Kuiken in zijn herinneringen 
slechts in beperkte mate aangeduid. 
Ongetwijfeld vanwege het 
ambtsgeheim waarvan predikanten 
nooit worden ontslagen, maar ook 
omdat hij van meet af aan besefte dat 
er in de wereld nog wel wat anders 
speelde dan de richtingenstrijd in de 
Nederlandse Hervormde Kerk. De 
echte strijd vond buiten Nederland 
plaats, zo wist Van Kuiken al voor de 
oorlog. Hij had zich verdiept in de 

MAARTEN J. AALDERS

In het najaar van 2020 kreeg de redactie van 

Present delen van een archief over het werk 

van ds. J. van Kuiken (1902-1994), die van 

1937-1946 predikant van de Dorpskerk was. 

De herinneringen, opgetekend tussen 1975 

en 1978, zijn inmiddels keurig opgeborgen in 

het archief van de kerk, maar niet dan nadat 

ondergetekende de herinneringen van zijn 

befaamde collega zorgvuldig had doorgenomen. 
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situatie in Duitsland, leefde mee met 
de Duitse Bekennende Kirche en ging 
zelfs een keer poolshoogte nemen in 
Duitsland. Hij hield zijn hart vast voor 
de toekomst van Europa, concludeerde 
hij na afloop van dat bezoek. Ook 
verdiepte hij zich in de plannen van de 
NSB en bezocht hij in dat kader zelfs 
een bijeenkomst van die partij. ‘Het 
maakte mij angstig’. Aan de bonders 
maakt hij in zijn herinneringen niet veel 
woorden vuil, aan de ‘duitsers’ (altijd 
met een kleine letter) des te meer. 

Van Kuikens sombere voorgevoelens 
werden op miraculeuze wijze bevestigd 
toen in maart 1940 een grote groep 
jonge mensen belijdenis van hun 
geloof aflegde. Een van hen stond 
na de plechtigheid op en begon te 
spreken in een taal die niemand 

kon verstaan. Men trachtte hem het 
zwijgen op te leggen door de organist 
te laten spelen, maar de jongeman gaf 
aan dat de organist moest stoppen 
en sprak nog zo’n vijf minuten verder 
in vreemde klanken. Daarna ging hij 
weer rustig zitten en kon Van Kuiken 
de dienst op de gebruikelijke wijze 
beëindigen. ‘Het kwam mij namelijk 
voor dat wij te maken hebben met 
het spreken in tongen’, aldus Van 
Kuiken. Een paar dagen later zocht 
de jongeman ds. Van Kuiken op en 
vertelde dat hij zelf ook niet wist wat hij 
had gezegd, maar dat hij later begrepen 
had wat de boodschap inhield. Hij 
had moeten zeggen dat een niets 
ontziende oorlog de Nederlanders van 
hun vrijheden zou beroven, maar dat 
‘wij niet beangst hoefden te zijn omdat 
wij uiteindelijk van deze plaag verlost 

zouden worden’. Van Kuiken heeft 
aan dit bericht veel steun gehad. ‘Ik 
wist wat ons stond te wachten.’ Was 
het daarom dat hij naar eigen zeggen 
nauwelijks of geen angst heeft gekend 
in de jaren die volgden? 

Toen kwam de oorlog. Van Kuiken 
was voorbereid. Het waren de 
jaren van intensieve interkerkelijke 
samenwerking en grote spanningen. 
Collega Hinlopen van het Hersteld 
Verband kwam in Dachau terecht, 
de gereformeerde H. Vogel in kamp 
Amersfoort, Van Kuiken zelf ontsnapte 
op wonderlijke wijze twee keer aan een 
gijzeling. 
Voor Van Kuiken gingen woord en 
daad hand in hand. Hij was samen 
met zijn collegae onder meer 
betrokken bij voedselstrooptochten en 
kindertransporten waarbij kinderen uit 
Amstelveen op het platteland werden 
ondergebracht 

Als ik deze memoires overzie, ben ik 
onder de indruk van deze collega. Of 
hij aan ‘politiek op de kansel’ deed? Ik 
durf het niet te zeggen. Maar hij deed 
wel aan politiek en nam geen blad 
voor de mond. Na de oorlog nam Van 
Kuiken een beroep naar Baarn aan, in 
1953 werd hij namens de Hervormde 
Kerk predikant voor het werk onder 
Nederlandse emigranten in Canada. In 
1973, na zijn emeritaat, keerde hij terug 
in Nederland, waar hij zich opnieuw in 
Amstelveen vestigde. 
Tini Visser, die een boek schreef over 
Amstelveen gedurende de oorlog, 
heeft dankbaar gebruik gemaakt van 
deze herinneringen en heeft Van Kuiken 
zelf ook nog gesproken. Wie meer over 
Van Kuiken wil weten, kan uitstekend 
bij haar terecht. 
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Er zijn als mensen 
je nodig hebben

‘Ik ken Amstelveen eigenlijk nog niet 
zo heel goed’, geeft ze eerlijk toe. 
‘Tijdens m’n studietijd in Amsterdam 
kwam ik wel eens bij vrienden op de 
campus van Uilenstede. Amstelveen 
werd vooral ervaren als heel ver weg.’

Ze heeft inmiddels met de kinderen 
al wat rondgereden door haar nieuwe 
woonplaats. ‘Ze vonden het hier een 
tikkeltje saai. Ik ben vooral nieuwsgierig 
naar de mensen. Ik ben in elk geval 
heel erg gecharmeerd van de Paaskerk 
zelf, een gebouw dat zo prachtig oprijst 
uit het water. Uit het water geroepen 
tot leven, heel symbolisch.’
Barbara de Groot was vanaf 2012 
predikant van de Engelmunduskerk, 
de protestantse gemeente in Velsen-
Zuid en IJmuiden-Oost. Het was haar 
eerste gemeente. ‘Ik heb met heel 
veel voldoening, plezier en toewijding 
gewerkt in Velsen. Gemeenteleden 
vinden het jammer en waren een 
tikkeltje verbaasd dat ik na acht jaar 
alweer vertrek. Ze zeiden ook tegen 
mij: je bent echt gegroeid. Ik ben 
benieuwd hoe ze dat hebben gemerkt.’ 

Gezonde spanning
Ze voelt een gezonde spanning om 
aan de slag te gaan in haar nieuwe 
gemeente in Amstelveen. ‘Elke keer 
is het weer van: ‘hoe kom ik over?, 
hoe landt het wat ik zeg? Dat zal in 
Amstelveen niet anders zijn dan in 
Velsen. Het blijft een valkuil om te 
denken dat je het na acht jaar in de 
vingers hebt. Natuurlijk: ik ervaar een 
gezonde spanning. Maar ik ben vooral 
benieuwd naar de dynamiek en zie er 
naar uit om nieuwe mensen te leren 
kennen.’

Barbara ontving in december vorig 
jaar haar beroep. In de zomer had ze 
gesolliciteerd. Ze weet het nog goed. 
‘Ik heb vorig jaar online meegekeken 
toen in de gemeente de profielschets 
voor de nieuwe dominee werd 
besproken. Nelly Versteeg las het 
Bijbelgedeelte uit Samuël waarin 
een opvolger werd gezocht voor 
koning Saul. Over één van de zonen 
van Isaï wordt gezegd: ‘Let niet op 
zijn rijzige gestalte’. Dat sprak mij 
aan. Want ik ben zelf bijna 1 meter 
90. Dat is natuurlijk het eerste wat 
opvalt. Ik hoop dat mensen kijken 
naar wie ik ben. Toen dacht ik: ‘naar 
die gemeente moet ik maar eens een 
brief sturen.’

Biddend op de fiets
Op haar eigen LinkedInpagina 
omschrijft Barbara zichzelf als hartelijk, 
toegankelijk, oecumenisch, liturgisch, 
diaconaal. En met de toevoeging; 
‘van-huis-uit-gereformeerd’. Ze is ook 
sportief: ze doet aan hardlopen en 
yoga.
Barbara zoekt God in muziek en 
poëzie. ‘Maar ook biddend op de fiets 
met de Hoogovens op de achtergrond, 
Jezus op het spoor komen in 
gesprekken met mensen.’ 

De nieuwe predikant van de Paaskerk 
woont samen met partner Joris, zoon 
Tomas (17), dochter Eva (15) en de 
jongste zoon Daniël (7). Joris werkt in 
de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam 
bij de rooms-katholieke lekenbeweging 
Sant’Egidio. Tomas studeert fiscale 
economie, Eva gaat straks naar het 
Vossius Gymnasium in Amsterdam-
Zuid en Daniël naar de Karel 
Eykmanschool in Amstelveen-West.

Studie
Barbara werd in 1975 geboren in 
Haarlem-Noord. Ze groeide op in een 
gereformeerd gezin. ‘Als kind kwam ik 
al heel graag in de kerk. Ik was onder 
de indruk van de avondmaalviering, 
met ambtsdragers en andere 

DICK AANEN

Barbara de Groot is de nieuwe 

predikant van de Paaskerk. Ze doet 

op zondag 9 mei intrede.
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gemeenteleden in zo’n grote kring. 
Dat wilde ik ook. Toen al rees bij mij 
de gedachte om predikant te worden. 
Maar het heeft daarna nog wel een 
tijdlang geduurd voordat ik die roeping 
daadwerkelijk heb gevolgd.
Na de middelbare school studeerde ze 
theologie aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Ze werkte vervolgens bij 
de stichting Amsterdams Buurvrouwen 
Contact, een Taalmaatjes-initiatief 
van de diaconie van de Protestantse 
Kerk Amsterdam. ‘Een heel leuke en 
leerzame periode.’ 

Ze heeft in die tijd wel lang geaarzeld 
of ze daadwerkelijk predikant wilde 
worden. ‘Ik had koudwatervrees. 

Dat komt omdat ik twee keer een 
gemeente had meegemaakt waar 
flinke onderlinge conflicten waren. 
M’n mening veranderde in positieve 
zin toen ik stage ging lopen bij een 
gemeente in Assendelft. ‘Maar zo 
kan het dus ook’, dacht ik. Eenmaal 
predikant in Velsen-Zuid had ik eigenlijk 
spijt dat ik zo lang had geaarzeld.’

Diaconaal en liturgisch
Barbara heeft inmiddels wat eerste 
afspraken gemaakt over taakverdeling 
tussen haar en collega-predikant 
Werner Pieterse. ‘Ik heb bijzondere 
belangstelling voor exegese en 
hermeneutiek: wat betekent het geloof 
eigenlijk voor jou? Wat is de zin? Hoe 
je God ziet kun je niet voor een ander 
bepalen. Het gaat erom wat God 
betekent in jouw eigen leven.’

Vooral het werk van de Engelse 
theoloog Samuel Wells spreekt haar 
erg aan. ‘Hij is voorganger van de 
Anglicaanse gemeente St. Martin-in-
the-Fields in hartje Londen. Zijn kerk 
is door en door diaconaal en daarnaast 
hoog liturgisch. Die beide kanten: dat 
vind ik mooi. Zijn theologie is eigenlijk 
heel eenvoudig. Het gaat erom dat 
God er is en dat wij er zijn voor de 
ander. Dat je er bent als mensen jou 
nodig hebben. Het lukt niet altijd, maar 
is wel de intentie. Dat je van betekenis 
bent geweest voor iemand zonder dat 
je gelijk bijzondere dingen hebt gedaan 
of bijzondere dingen hebt gezegd.’ 

Barbara de Groot vindt het leuk om 
kaartjes of mailtjes te ontvangen. 
Ze is bereikbaar via haar e-mailadres: 
dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
of via haar mobiele nummer 
06 – 40 733 684.
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Werkers in de kerk
NELLY VERSTEEG

Yvonne Teitsma beschreef haar 
werkzaamheden en activiteiten. Ze 
concentreert zich niet alleen op het 
brede werkveld van communicatie en 
geldwerving, maar ondersteunt ook 
de Diaconie, het missionaire werk en 
het vormings- en toerustingswerk. 
In de campagnes van Kerst en de 
veertigdagentijd ging het over wat 
wel kon plaatsvinden. Dat valt in 
positieve zin op: in de krant, in de 
publieke ruimte, in het contact dat de 
burgermeester zoekt met de kerkelijke 
gemeente. Het valt op dat Yvonne 
heel veel werk verzet en daarvoor is 
veel waardering. Ze realiseert zich 
dat ze ook uitvoerende taken op zich 
nam, bijvoorbeeld in het beheer van 
digitaal collecteren en het opstellen 
van toelichtingen bij de collectes. Dat 
gebeurt door gebrek aan vrijwilligers. 

Het gesprek met Yvonne maakte 
heel concreet welke uitdagingen er 
liggen om de beoogde inkrimping 
van personeelsformatie in de 
komende jaren te realiseren. 
Welke taken kan Yvonne (of ‘een 

communicatieadviseur’, omdat het 
om de functie gaat) in de geplande 
toekomstige 0,4 fte (nu 0,7 fte) doen? 
En blijft het dan een aantrekkelijke 
functie? Alles een beetje minder 
doen, is geen oplossing. En dit geldt 
net zo goed voor andere functies: de 
ledenadministratie, de ouderenwerker, 
de kosters. We realiseren ons hierbij 
ook dat het niet mogelijk is om over 
te gaan tot ontslag op economische 
gronden. We teren weliswaar in op ons 
vermogen, maar bezitten het nog wel. 
De financiële planning loopt zoals al in 
2019 voorzien. 

In stilte zet de beroepingscommissie 
haar werk voort om een predikant voor 
de Kruiskerk te vinden. 
Willem Pel heeft zich teruggetrokken. 
Ilse Meester volgt hem op. We zijn blij 
met hun beider inzet. 
Over de vacature ouderenpastor 
spraken we af dat er ruimte is om 
voor 0,8 fte iemand te werven. De 
kerkenraden van Kruis- en Paaskerk 
stemmen met elkaar af wat zij van 
een nieuwe pastor verwachten. 

Trudy Joosse gaf in het exitgesprek 
terug dat ze inbedding had gemist 
en dat de samenwerking met de 
wijkkerkenraden soms lastig was door 
verschillen in cultuur en aanpak.
De vacature die bij Ziel en Zaligheid/De 
Kas op Uilenstede door het vertrek van 
Maarten Vogelaar is ontstaan, vullen 
we niet direct in. André van der Galiën 
wil even wachten tot er weer wat 
meer mogelijkheid is voor ontmoeting 
in groepen. 

Op 23 maart vergaderden de leden van de 

Algemene Kerkenraad vanuit hun (vakantie)

huis via een digitale verbinding. We spraken 

het meest uitgebreid over het personeelsplan 

dat gekoppeld is aan het beleidsplan 

2019-2025 van de Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert (PGA-B). 
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Uitnodiging 
gemeentevergadering
Op dinsdag 25 mei leggen we u 
in een gemeentevergadering op 
afstand de jaarverslagen 2020 
van de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert en van 
het College van Diakenen voor. 
Ook informeren we u over de actu-
aliteit van dat moment (misschien 
over het beroepingswerk, 
de samenwerking tussen de 
wijkgemeenten, ontwikkelingen 
op het gebied van personeel, de 
verkoop van de Pelgrimskerk).

De stukken vindt u op de website: 
www.pga-b. Met een e-mail aan 
de scriba van de AK (scribaak@
pga-b.nl) of een telefoontje naar 
het Kerkelijk bureau (020 - 641 36 
48) krijgt u de stukken opgestuurd. 

U kunt deelnemen aan deze 
gemeentevergadering via 
Kerkdienstgemist.nl of via het 
vergadersysteem Teams. Opgave 
voor dit laatste bij Pieter Licht, 
scriba Algemene Kerkenraad, 
e-mail: scribaak@pga-b.nl, 
tel: 06 – 83 995 520.



Bijna 2800 kilo kleding 
voor Mensen in Nood

YVONNE TEITSMA
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Deze jaarlijkse kledinginzameling 
wordt gecoördineerd als oecumenisch 
project van de Protestantse Diaconie 
en de Rooms-Katholieke Caritas. 
Kleding wordt op kwaliteit en soort 
gesorteerd, zomerkleding gaat naar 

markten in Afrika en winterkleding 
wordt in Oost-Europa als betaalbare 
tweedehandskleding verkocht. Kapot 
textiel wordt gerecycled, onder andere 
tot nieuwe kleding.
De kleding krijgt een tweede leven 

terwijl de geldelijke opbrengst 
bestemd is voor het bevorderen 
van onderwijs in Congo door het 
opknappen van klaslokalen op 25 
scholen en door de aanschaf van 
meubilair. Tevens worden latrines 
(wc’s) gebouwd. Meer informatie 
over de inzameldoelen volgt in een 
volgende Present.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, de jaarlijkse landelijke 

kledinginzameling, die op zaterdag 24 april in Amstelveen en Buitenveldert 

is gehouden, heeft (volgens schatting) 2800 kilo aan kleding opgeleverd! 
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Jaarrekening 2020

Zoals uit deze samenvatting blijkt, is 
het tekort uit kerkelijke activiteiten in 
2020 uitgekomen op € 569.310. Een 
verbetering ten opzichte van 2019 
met € 42.604. De verbetering van het 
saldo kerkelijke activiteiten kent een 
aantal oorzaken. 

In 2020 waren de vrijwillige bijdragen 
€ 20.161 lager dan in 2019. Het aantal 
betalende leden daalde met bijna 1,6% 
van 1.102 naar 1.084 en de gemiddelde 
bijdrage nam met 3% af van € 405 
naar € 393 per lid.

De baten uit onroerend goed namen 
met € 44.879 af tot € 137.953. De 
belangrijkste reden hiervoor is de 
coronacrisis waardoor de verhuur van 
onze kerkgebouwen is teruggelopen.

De lasten uit kerkelijke activiteiten 
namen per saldo af met € 122.726. 
Op een lichte stijging van de 
pastoraatskosten na (€ 22.423) ten 
gevolge van het inzetten van twee 
ambulante predikanten, doet de 
daling van de lasten zich voor bij alle 
kostencategorieën. Hierbij springen 
de daling van de kosten van de 
kerkgebouwen (€ 41.603) en die van de 
wijkkassen (€ 39.231) er het meest uit.

Het resultaat uit beleggingen (exclusief 
koersresultaten) nam met € 121.958 
af tot € 291.387. Reden hiervoor 
zijn de lagere interest- en dividend-
opbrengsten (€ 97.675) en de hogere 
lasten van onroerend goed beleggingen 
(€ 42.765). Deze hogere lasten worden 
ten dele gecompenseerd door de 
hogere opbrengsten van de verhuur 
van onroerend goed beleggingen 
(€ 17.782) ten gevolge van uitgevoerde 
renovaties.

ANDRIES SMEDING

De jaarrekening over 2020 is opgesteld en door het College van Kerkrentmeesters 

besproken. De accountant heeft zijn beoordelingsverklaring afgegeven. Tijd om u 

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

De gehele jaarrekening zal op de website worden geplaatst en besproken tijdens de 

gemeentevergadering van 25 mei.
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Het behaalde financiële resultaat over 2020 en 2019

Omschrijving
(alle bedragen in euro's)  2020  2019

Baten uit kerkelijke activiteiten  651.159  731.281
Lasten uit kerkelijke activiteiten  1.220.469  1.343.195
Saldo kerkelijke activiteiten  -569.310  -611.914

Baten uit beleggingen  473.913  553.806
Lasten uit beleggingen  182.526  140.461
Saldo beleggingen  291.387  413.345

Operationeel resultaat  -277.923  -198.569

Incidentele baten en lasten  490.216  3.610.267

Bestemmingsreserves en -fondsen  -504.911  -2.782.871

Resultaat totaal  -292.618  628.827

14



De resultaten uit de beleggingen 
waren niet voldoende om het tekort op 
de kerkelijke activiteiten te dekken. Het 
tekort van de kerkgemeenschap kwam 
voor 2020 uit op € 277.923 (2019: tekort 
van € 198.569).
De categorie incidentele baten en 
lasten bestond voornamelijk uit de 
herwaardering van onroerend goed 
beleggingen tegen de WOZ-waarde die 
resulteerde in een incidentele bate van 
€ 474.000. Deze bate is toegevoegd 
aan de herwaarderingsreserve.
Aan schenkingen en legaten 
werd € 50.258 ontvangen en het 

koersresultaat op de beleggingen was 
€ 34.724 negatief.
De incidentele resultaten waren 
onvoldoende om het operationele 
tekort te dekken. Het totale resultaat 
van de kerkgemeenschap kwam voor 
2020 uit op een verlies van € 292.618 
(2019: winst van € 628.827).
Het eigen vermogen van de 
kerkgemeenschap per jaareinde 
2020 is met name als gevolg van 
de positieve herwaardering van de 
onroerend goed beleggingen gestegen. 
Het verlies van 2020 is ten laste van de 
algemene reserve gebracht.

Voor 2021 verwachten we opnieuw 
een tekort uit kerkelijke activiteiten. 
Deze tekorten worden naar 
verwachting niet gedekt door de 
opbrengsten van beleggingen. 

Gezien de verwachte tekorten 
heeft de Algemene Kerkenraad het 
Beleidsplan voor de periode 2019 – 
2025 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn 
een aantal keuzes geformuleerd met 
betrekking tot de reductie in personeel 
en predikanten en de verkoop van een 
kerkgebouw met behoud van presentie 
in de wijk Buitenveldert. 

In de veertigdagentijd en de tijd rond 
Pasen hebben we laten zien dat 
er online en op anderhalve meter 
afstand veel mogelijk is. We hopen 
dat we weer zo snel mogelijk samen 
kunnen komen om samen te vieren, 
samen te zingen, samen te bidden 

en bovenal samen geïnspireerd te 
worden door Gods Woord. 

Onze gemeente kan alleen bestaan 
door de betrokkenheid en inzet van 
haar leden, van mensen zoals u. 
Daarom durven we een beroep op 

u te doen voor een (extra) financiële 
bijdrage. 
Samen zetten we ons in voor 
een kerk waar we God en elkaar 
kunnen ontmoeten en toegerust en 
bemoedigd worden voor ons werk in 
kerk en buurt. 

Doet u mee? 
Uw gift kunt u overmaken via 
bijgevoegde acceptgirokaart of via een 
eigen overmaking op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, o.v.v. het 16-cijferig 
kenmerk op de acceptgiro. 

Volgende week ontvangt u van ons een brief 

met de vraag om een gift. Deze keer vragen wij u 

om een financiële bijdrage om als kerk een plek 

van betekenis te kunnen blijven in Amstelveen 

en Buitenveldert. Een plek die verbindt en waar 

velen zich thuis voelen.

De kerk - een plek 
om je thuis te voelen

YVONNE TEITSMA
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...en toen was het Pasen! Niet 
alleen op 4 en 5 april, maar in de 
Paas- en Kruiskerk ook al vóór die 
tijd. Van het Palet-Zuid, de Willem 
Alexanderschool, de Horizon en 
de Roelof Venemaschool kwamen 
meerdere groepen leerlingen met 
drie of vier leerkrachten naar de kerk 

om het paasverhaal te horen. Voor 
verschillende kinderen was het een 
eerste kennismaking! En dat in de 
sfeer van een kerkgebouw. 

Ds. Werner leidde de bijeenkomsten 
en voerde de kinderen via de vraag 
‘Wie is wel eens in een kerk, moskee 

of synagoge geweest?’, naar de 
vertelling van Pasen. 
Aansprekende beamerbeelden en 
sfeerbegeleiding op de piano door 
Leo Kramer en Vincent Dorenbos 
maakten het verhaal compleet. 
Ook de liturgische momenten zoals 
het aansteken van de paaskaars 

TEAM SCHOLEN: RINA RAN, MAREKE KNIEP EN WERNER PIETERSE

Kerk in de stad
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en, ontroerend, het aansteken 
door kinderen van een kaars voor 
verdrietige en een kaars voor mooie 
momenten ontbraken niet. 

De vragen die de kinderen na afloop 
van het verhaal stelden varieerden 
uiteraard, maar de vragen: ‘Is het 
echt gebeurd?’ en ‘Wanneer is het 
gebeurd?’ bleken ook bij kinderen 
het meest prangend. Verder waren 
er vragen over het kerkgebouw en 
‘Waarom bent u dominee geworden?’ 
en ‘Wat doet een dominee eigenlijk?’ 
en meer mooie opmerkingen.

Naar aanleiding van de filmpjes 
‘Verhalen van Jezus onderweg’ met 
drie vertelde gelijkenissen waren er 
in kleinere groepen gesprekjes over 
het thema van deze verhalen en ook 
over Pasen. Vanuit enkele groepen 
lazen kinderen (soms zelfgemaakte) 
teksten en gedichtjes voor tijdens 
hun kerkbezoek, en er waren 
zelfgemaakte bloemen meegenomen.

Aan het eind van de 45 – 60 minuten 
durende bijeenkomst speelde de 
pianist/organist ‘U zij de glorie’ op vol 
orgel. Een indrukwekkende afronding 
van een prachtig geheel. 
Dat dit alles coronaproof kon in deze 
beperkte tijd maakte het voor de 
volwassen betrokkenen en de kinderen 
een bijzonder uur, echt Pasen!
En dan nog: vanwege corona kwam 
één van de scholen niet met drie, maar 
met één groep naar de kerk. Door inzet 
van de mensen achter de beamers in 
de Paaskerk volgden vijf groepen op 
school de viering via livestream.
Het was niet alleen volop Pasen, het 
verhaal pinksterde al voort, en hoe 
mooi is dat! 
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Antoinette Kamsteeg
Contactgegevens

kliederkerk@pga-b.nl, 

djk@kruiskerk-amstelveen 

of app naar 06 - 16 15 06 57.

www.pjramstelveen.nl

Omdat het helaas niet mogelijk was met 
ouders en kinderen in de Kruiskerk en Paaskerk 
palmpasenstokken te maken, besloten we tot 
een alternatieve activiteit. De kinderen konden 
zich met ouders en eventueel een vriend/
vriendin melden bij de ingang van de Paaskerk. 
Daar werden ze op pad gestuurd met een 
serie foto’s. De bedoeling was te ontdekken 
waar de foto gemaakt was. Op iedere plek lag 
een vraag of opdracht. Vol enthousiasme ging 
iedereen aan de slag. De kinderen en ouders die 
deelnamen vonden het heerlijk dat er weer eens 
iets georganiseerd werd. Als prijs kregen de 
kinderen deeg om een haantje van te bakken.

P
J

R
Op eerste Paasdag kwamen we om 12.00 uur in Paaskerk 
en Kruiskerk met een aantal gemeenteleden samen. 
We startten met muziek en lezing van het verhaal van de 
Emmaüsgangers. Hierna gingen we vanuit beide kerken 
op pad en ontmoetten we elkaar in de Stadstuinen. Na 
enkele korte gesprekjes gingen we allemaal weer naar 
onze kerken terug voor een muzikale afsluiting. Met 
mooie gerbera’s en paaseitjes in de hand kwam iedereen 
binnen. Een bijzondere manier om zo het verhaal 
daadwerkelijk te beleven. Een idee van onze predikanten 
Werner en Fokko, uitgewerkt met André (werker op 
Uilenstede) en Ardin (stagiair in de Paaskerk).

Tweede dienst 
op 1e Paasdag

Palmpasenpeurtocht
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In de periode naar Pinksteren is er elke 
week een online kinderconcert. Om de 
concerten te kunnen bekijken heb je een 
gratis ticket nodig. Deze zijn te bestellen via: 
www.protestantsekerk.nl/thema/hemelvaart.

Familieconcert Marcel en Lydia Zimmer
Dit familieconcert voor jong en oud wordt echt 
een feest! Met bekende en nieuwe liedjes over 
hoop, troost en blijdschap die God ons geeft 
door de Heilige Geest. Ook Rainbow de duif is 
erbij! U kunt het concert vanaf 5 mei op een 
door u gewenst tijdstip bekijken. 

Familietheater over Schapen en Zo
Beleef de sprookjesachtige familievoorstelling 
met liedjes, livemuziek en interactie van 
Schapen en Zo mee. Kijk mee met Fars, die 
onder de grond woont. Daar is het donker en 
muf. Zijn oom Gosse droomt over een prachtige 
plek om te wonen. Daarom stuurt hij Fars op 
pad om op zoek te gaan. Zal hij die plek ooit 
vinden? Voor iedereen van 4 tot 100 jaar en 
ouder. U kunt deze voorstelling vanaf 12 mei op 
een door u gewenst tijdstip bekijken. 

Simara met Kids Crew en Elly Zuiderveld
Deze enthousiaste zangcombinatie houdt van 
dansen en zingen. Ze willen graag andere 
kinderen door hun toffe nummers laten 
horen dat God groot is en dat het gaaf is 
om voor Hem te zingen! Luister naar mooie 
luisterliedjes, maar ook nummers waar je lekker 
op kunt mee dansen! U kunt het concert vanaf 
19 mei op een door u gewenst tijdstip bekijken. 

Online
kinderconcerten 

In de veertigdagentijd kregen alle kinderen van 
de kinderdienst een tasje thuis, compleet met een 
stok en toelichting om thuis een palmpasenstok te 
maken en te versieren. Op palmzondag mochten de 
kinderen met deze thuis gemaakte palmpasenstok 
naar de kerk komen. Zowel in de Kruiskerk als de 
Paaskerk hebben de kinderen hun stok laten zien en 
hebben de voorgangers hier uitgebreid aandacht aan 
besteed en nogmaals toegelicht wat de betekenis 
van alle onderdelen is. 

Palmpasen in de kerk
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Ik heb geen negen levens, zoals 
spreekwoordelijk (teruggaand op 
het oude Egypte) van een kat wordt 
gezegd; ik vind één leven – al dan niet 
over de grens van de dood heen – al 
ingewikkeld genoeg. Ik ben nooit 
negen maanden zwanger geweest en 
verwacht ook niet dat ooit te zullen 
worden. En al ben ik dan predikant, ik 
pretendeer niet alle negen vruchten 
van de Geest (Galaten 5:22) in mijn 
leven werkzaam te zien. 

In arren moede dan maar terug naar 
het kinderliedje: Drie maal drie is 
negen, ieder zingt zijn eigen lied... 
Ja, kind ben ik wel geweest. En Sieb 

zingt zijn eigen lied? Ik zwijg nu maar 
over jeugdtrauma’s en de terreur van 
kinderspelletjes. Het voordeel van het 
ambt van predikant: je kunt anderen 
jouw lied laten zingen. 

Ik zing het lied van Maria, haar lofzang 
(Lucas 1:46-55). Een omgekeerde 9 
is een 6. Maria zingt over een radicale 
omkering: heersers worden van hun 
troon gestoten en geringen ontvangen 
aanzien, hongerigen worden met 
gaven overladen en rijken met lege 
handen weggestuurd. De negen blijkt 
toch mijn getal, juist vanwege deze 
mogelijkheid van omkering, al voel ik 
mij met 66 jaar opeens stokoud. De 

‘negens’ volgens de maatstaven van 
deze wereld zijn ‘zesjes’ in Gods ogen 
en omgekeerd. Vrij naar 1 Korintiërs 
1:27: ‘Wat in de ogen van de wereld 
een zes is, heeft God uitgekozen om 
de negens te beschamen.’

Als je voor een dubbeltje geboren 
bent word je nooit een kwartje. Hoe 
anders is dat bij God. Als je voor de 
wereld als een zes geboren bent – 
en daar reken ik lagere cijfers ook 
maar bij, al denk ik dat voor God 
‘onvoldoendes’ niet bestaan -, word 
je bij God een negen (tien lijkt me 
voorbehouden aan de Eeuwige zelf). 
God zag dat het zeer goed was. 

Hoe heb ik ooit voor een column 

over het getal negen kunnen kiezen? 

Het heeft geen bijzondere symbolische 

betekenis in de Bijbel. De Pinksternoveen 

– van oudsher een gebed om de werking 

van de heilige Geest, gedurende de negen 

dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren 

– is in Amstelveen een stille dood gestorven 

of drastisch ingekort. 

Een 9 
of een 6?
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Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 - 21 12 45 67, 

contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Fokko Omta, 

tel. 06 - 30 34 60 50, 
f.omta@protestantsekerk.nl

voorzitter kerkenraad Anita Winter, 
tel. 020 - 611 31 80

voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Henk van der Meulen, 

tel. 06 - 55 17 40 89 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl

wijkkas NL59 INGB 0004 2138 02 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Kruiskerk

diaconie NL10 RABO 0174 9610 06 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk

inleveren kopij Present 
Ineke Norel, tel. 020 - 645 23 46
present@kruiskerk-amstelveen.nl

Kerkenraad 
We blikten terug op de diensten rond 
Pasen. Ondanks de beperkingen van 
de coronamaatregelen konden we vijf 
diensten met elk hun eigen karakter 
houden: Witte Donderdag hebben 
we in aangepaste vorm het avond-
maal gevierd; Goede Vrijdag werd 
muziek uit de Bachs Matteüspassie 
ten gehore gebracht evenals gedich-
ten over verraad, liefde en nabijheid; 
Stille Zaterdag werd het licht van 
Pasen binnengebracht en de nieuwe 
paaskaars ontstoken en gedachten 
we onze doop; Pasen vierden we 
met twee diensten, een klassieke 
dienst met trompetmuziek en een 
‘alternatieve’ dienst samen met de 
Paaskerk met wandeling. Het waren 
mooie diensten die ook vanuit veel 
huizen zijn meegevierd.

De wijze waarop het avondmaal op 
Witte Donderdag gevierd is, is zo 
goed verlopen dat we besloten heb-
ben het avondmaal weer maandelijks 
- en voorlopig op deze manier - te 
vieren. De eerste keer is op 16 mei 
als ds. Mirjam Buitenwerf voorgaat.
We zijn blij dat Han Jongeneel tijdelijk 
het moderamen wil aanvullen nu 
dat uit nog maar twee leden en een 
adviseur (ds. Fokko Omta) bestaat. 
We zijn nog steeds op zoek naar 
twee vaste moderamenleden, een 
diaken en een ouderling-kerkrent-
meester. Bent u of kent u iemand die 
geïnteresseerd is in één van beide 
ambten, maar niet in alle aspecten, 
neem dan contact op met één van de 

kerkenraadsleden. Wellicht is er een 
mouw aan te passen.
Voor de Kruiskerk en Paaskerk samen 
wordt weer een ouderenwerker 
aangetrokken. Er is met de Paaskerk 
overleg over het profiel voor de 
ouderenwerker, zodat de werkzaam-
heden in Paas- en Kruiskerk niet te 
veel uiteenlopen. De wijkkerkenraad 
ziet als belangrijkste taken voor 
een ouderenwerker individueel en 
ontmoetingspastoraat. Verder lijkt het 
ons goed als de ouderenwerker met 
enige regelmaat in en na de dienst 
aanwezig is om meer thuis te raken 
in de gemeente en gemakkelijker aan 
te spreken is.

We bespreken de evaluatie van de 
streaming van de kerkdiensten en 
concerten. Er is het afgelopen half 
jaar geëxperimenteerd met verschil-
lende apparatuur, opstellingen en ver-
houdingen beeld en tekst. Zo heeft 
een klein aantal mensen in korte tijd 
de kwaliteit van de uitzendingen op 
een zeer goed niveau gebracht, waar-
mee we erg content zijn. Iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen, van 
harte bedankt! Het team geluid en 
beeld voor de diensten kan nog een 
paar mensen versterking gebruiken. 

Morgen, 9 mei, is er geen kerkdienst 
in de Kruiskerk, maar wordt de dienst 
van de Paaskerk uitgezonden, waar 
ds. Barbara de Groot intrede doet 
als predikant van de PGA-B met als 
standplaats de Paaskerk.

Anita Winter
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Meer mens...
In een Kruispuntje had ik onlangs een 
versje opgenomen waarin velen troost 
vinden of hebben gevonden, variërend 
van de zwaarbeproefde kunstenaar 
Rob Scholte tot mijn oma zaliger:
De mens lijdt dikwijls het meest
door het lijden dat hij vreest, 
maar dat nooit op komt dagen. 

Zo heeft hij meer te dragen,
dan God te dragen geeft. 
Een geachte lezer stoorde zich hier-
aan. Het bevat de suggestie, zei hij, 
dat God een mens doet lijden, en 
die gedachte werpt hij verre van zich. 
Door zijn kritische reactie, heb ik het 
versje nog eens opnieuw overdacht 
en daar ben ik toch alweer wat wijzer 
door geworden, denk ik. 

God beschikt geen ‘lijden’ ...   
Het idee dat ergens iemand aan de 
knoppen draait die ons daardoor doet 
lijden, verdriet en pijn berokkent, om 
welke reden dan ook, dat is volgens 
mij niet een gelovige of vrome 
gedachte, maar veeleer een duivels 
idee. Bovendien kan ‘duivels’ er zo 
onschuldig uitzien als twee spelende 
kinderen. Voorbeeld: Ik zat lang gele-
den in de brugklas, dertien jaar oud, 
in Emmeloord. Twee klasgenootjes 

waren in de pauze op het schoolplein 
met een vergrootglas bezig, het was 
zomer. Ik ging kijken wat ze deden, 
want ze hadden zichtbaar lol. Maar 
het bleek niet zo fraai te zijn. Er 
lagen kleine insectjes op de warme 
tegels. Maar met het vergrootglas en 
de felle zon, veranderde de aange-
name warmte snel in verschroeiende 
hitte, zodat er rookpluimpjes en knis-
pergeluidjes omhoogstegen vanaf 
de nietsvermoedende insectjes. Ik 
denk dat niet alleen kinderen, maar 
ook grote mensen, soms zó dom 
of vervreemd of van het padje af 
kunnen raken, dat ze dit soort dingen 
doen. Misschien maakt ieder zich er 
wel eens schuldig aan, ik wil mezelf 
hiervan geenszins vrijpleiten. Maar 
als ik me ‘God’ voorstel, dan zeg ik: 
mensen misschien wél, maar God 
zie ik dat soort dingen toch echt niet 
doen. 

... maar God geeft wel ‘te dragen’
God geeft geen lijden, maar geeft wél 
te dragen. Op de vraag wát God dan 
te dragen geeft?! zijn vele antwoor-
den mogelijk. Mensen kunnen een 
bepaalde taak of roeping zien als ‘van 
hogerhand gegeven’. Of denk aan 
de algemene opdracht van ‘Eerbied 
voor het leven’. Dat was het levens-
motto van Albert Schweitzer, die voor 
mij lang een soort identifi catiefi guur 
was, een soort heilige. Hij kreeg de 
Nobelprijs voor de vrede in 1952. 
‘Eerbied voor het leven’ is duidelijk 
iets wat die twee klasgenootjes van 
mij nog moesten leren. En zij niet 
alleen. Maar in algemene zin zeg ik 
dus: God geeft geen lijden, maar wel 
te dragen. Een opdracht, een ver-
antwoordelijkheid. En daarbij gelden 
twee criteria, twee richtlijnen. 
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IN MEMORIAM
Ina Janssen - Vegter
Op zaterdag 20 maart overleed Ina Janssen, zij is 89 jaar geworden.
Ina was een vrolijke, opgewekte vrouw, zij hield van mensen, was op hen 
betrokken en gaf daar met veel inzet en toewijding vorm aan. Zij was een 
trouw gemeentelid. Met dezelfde openheid waarmee zij leefde, was zij 
ook verbonden met de geloofstraditie. Niet star, niet dogmatisch, wel 
serieus, ‘vroom’ in de goede zin van het woord. De woorden ‘geloof, 
hoop en liefde’ waren voor haar kernwoorden van het geloof. Zij wilde ze 
bovenaan de kaart.
Toen duidelijk werd dat zij in de laatste fase van haar leven was 
gekomen, aanvaardde zij dat en behield ze haar opgewektheid. Haar 
geest bleef helder en vanaf een bed in de woonkamer bleef zij betrokken 
bij het leven dat zich buiten afspeelde.
In de dankdienst voor haar leven klonken goede woorden van kinderen 
en kleinkinderen. Daarna is zij op begraafplaats Karssenhof begraven.

Renger Prent

Meer mens...

Zo heeft hij meer te dragen,
dan God te dragen geeft. 
Een geachte lezer stoorde zich hier-
aan. Het bevat de suggestie, zei hij, 
dat God een mens doet lijden, en 
die gedachte werpt hij verre van zich. 
Door zijn kritische reactie, heb ik het 
versje nog eens opnieuw overdacht 
en daar ben ik toch alweer wat wijzer 
door geworden, denk ik. 

God beschikt geen ‘lijden’ ...   
Het idee dat ergens iemand aan de 
knoppen draait die ons daardoor doet 
lijden, verdriet en pijn berokkent, om 
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Ten eerste, wat God mij te dragen 
geeft, is gericht op verbetering en/
of versterking (empowerment). Het 
is erop gericht om zélf beter en 
meer mens te worden ... Óf, opdat 
mede door mijn toedoen, een ánder 
meer mens wordt. En meer mens 
betekent voor mij ook: meer dier, 
diervriendelijk!
Ten tweede geloof ik dat God mij niet 
méér te dragen geeft dan ik aankan. 

Oftewel, God vraagt niet méér van 
mij, dan waartoe ik ook in staat ben. 
Dat, tenslotte, is ook de diepere 
zin van het bekende gebod: ‘heb je 
naaste lief als jezelf’. De verantwoor-
delijkheid die wij ‘te dragen’ hebben, 
betreft de ander, maar evengoed ook 
het heil van jezélf. 
Mijn eigen motivatie om ooit theologie 
te studeren was: met mensen en met 
geloof bezig zijn. Dat is nog steeds zo. 

Kortom, als je prijs stelt op dialoog of 
gesprek met mij, bel of mail!
Met oprechte dank aan de kritische 
lezer, 

Fokko F. Omta 

Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld. Alle activiteiten zijn 
onder voorbehoud en aanmelden is verplicht.

Mei
Zo 09 16.30 uur Zondagmiddagconcert
Wo 12 10.00 uur Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep
Ma 17 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 19 10.00 uur Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
Do 20 14.00 uur ‘Vrouw en Geloof’
Wo 26 10.00 uur Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep

Juni
Wo 02 10.00 uur Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
Zo 06 16.30 uur Muzikale Vesper
Wo 09 10.00 uur Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep
Zo 13 16.30 uur Zondagmiddagconcert 
    (onder voorbehoud)
Wo 16 10.00 uur Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
Zo 20 16.30 uur Muzikale Vesper
Ma 21 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 23 10.00 uur Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep

AGENDA

Van de diaconie
Kort voor de Goede Week voor Pasen konden weer dertig mensen de 
kerkdiensten bezoeken. Op Witte Donderdag hebben we na lange tijd 
weer samen het Avondmaal gevierd, zij het in aangepaste vorm. Kijkers 
thuis konden hier met eigen 'brood en wijn' aan deelnemen. Op 16 mei 
hopen we zo ook weer het Avondmaal te kunnen vieren. 
Sam’s Kledingactie op 24 april kon dit jaar gelukkig doorgaan. 
De geannuleerde paasattenties worden nu als pinksterattenties door 
gemeenteleden aan onze supersenioren en langdurig zieken gebracht. 
Op 15 en 16 mei kunnen deze bij de kerk opgehaald worden. Zie voor 
verdere informatie en de tijden de Kruispuntjes. 
Laten we elkaar blijvend inspireren door het pinksterfeest! Met de col-
lecte (11 april) voor 'De Vrolijkheid' hebben we in ieder geval een beetje 
plezier in de AZC's gebracht.

Lamkje Sminia
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Een collega erbij 
Op 9 mei is het dan eindelijk zo ver: 
Ds. Barbara de Groot wordt verbonden 
aan onze gemeente. Nu ik dit typ, zijn 
we de dienst aan het voorbereiden. 
Ook voor mij is het een moment 
waarnaar ik, na maanden min of 
meer 'alleen' te hebben gewerkt, heb 
uitgezien. Komende periode zullen 
we met elkaar als collega's en met 
kerkenraden tot een taakverdeling 
komen. Nadere details daarover, 
bijvoorbeeld over de verdeling van 
het pastoraat, hoort u later, maar we 
zijn in ieder geval niet van plan het 
'in beton te gieten'. Zoals altijd zijn 
bestaande relaties ons dierbaar en 
gaan we die omwille van procedures 
of wijkindelingen niet geforceerd 
veranderen. Ook zien we ernaar uit 
om met elkaar kerkdiensten voor te 
bereiden.
De komst van collega Barbara 
betekent ook dat ik met een wat 
geruster hart op studieverlof kan 
gaan in de maand juni. 'Een reis 
naar Oost-Europa, op zoek naar 
inspirerende stemmen uit de marges 
van de Europese Unie' schreef ik 
in februari 2020. Alles werd toen 
uitgesteld en nog steeds is de reis 
zelf onzeker. Naast deze reis richt ik 
me, eveneens een ouder voornemen, 
op een 'bronnenboek' met Bijbelse 
verhalen voor de scholen en een 
aantal artikelen voor het theologisch 
tijdschrift 'In de Waagschaal'. 
Verdieping dus, iets wat er in het 
predikantenbestaan toch wel eens bij 
inschiet. 

Maar voordat dat studieverlof begint, 
is het eerst op 23 mei Pinksteren, 
het feest van Gods Geest. Een goed 
Pinksteren gewenst!

Ds. Werner Pieterse

Vanuit de wijkkerkenraad
Ds. Werner Pieterse opende de 
vergadering van de kerkenraad met 
het lezen van Lied 649, een lied of 
eigenlijk een gedicht dat door Jan Wit 
geschreven is bij Johannes 21, vers 15-
23. We dachten na over de vragen die 
door Jezus aan Simon Petrus gesteld 
worden. Vragen die ook nu nog actueel 
zijn en ook aan ons gesteld zouden 
kunnen worden. 
Er volgde een korte evaluatie van de 
activiteiten in de veertigdagentijd en 
van de diensten in de Stille Week en 
van Pasen. Grote waardering werd 
uitgesproken voor alle activiteiten die 
er wel waren: de vastenkaart met niet 
alleen dingen die nagelaten zouden 
kunnen worden, maar juist met ideeën 
die ons stimuleerden iets te doen 
zoals het sturen van een kaart. Ook het 
lezen van het Bijbelboek Marcus en de 
uitleg van de muziek over de Matthäus-
Passion is door veel mensen beluisterd. 
Hier graag een woord van dank aan 
alle beroepskrachten van de PGA-B die 
hieraan hebben meegewerkt!
Op 9 mei zal er een feestelijke dienst 
zijn waarin ds. Barbara de Groot aan 
de PGA-B en in het bijzonder aan de 
Paaskerkgemeente verbonden zal 
worden. Wij zien daarnaar uit en heten 
haar graag van harte welkom met 
haar gezin in Amstelveen. Afspraken 

over werkverdeling tussen de beide 
predikanten zullen in onderling overleg 
gemaakt worden. En uiteraard volgt in 
de eerste tijd kennismaking met onze 
gemeente. In de dienst van 9 mei  
zullen wij afscheid nemen van ds. 
Bara van Pelt die in de vacaturetijd als 
ambulant predikant ingesprongen is 
daar waar het nodig was. Ook op deze 
plaats willen wij haar graag voor haar 
inzet bedanken.

Paaskerk

predikanten ds. Werner Pieterse, 
Amsterdamseweg 219, 
1182 GW 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
wijkkas NL05 RABO 0392 3145 25 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 

inleveren kopij Present 
present@paaskerk-amstelveen.nl

24



Vanuit de AK werd ons gevraagd 
aan de hand van een aantal 
gestelde vragen na te denken hoe 
we de samenwerking tussen de 
wijkgemeenten zouden kunnen 
bevorderen. Alleen kanselruil door het 
uitwisselen van predikanten lijkt ons 
niet voldoende, er moet een bredere 
basis zijn voor samenwerking. Zowel 
de besturen als de gemeenteleden 
zullen elkaar beter moeten leren 
kennen. Het zou goed zijn als het 
vertrouwen zou groeien zodat we 
elkaar kunnen versterken. 
Ook vanuit de AK kwam het 
voorstel dat er bij een intrede- of 
afscheidsdienst van een predikant van 
de PGA-B één gemeenschappelijke 
dienst zou zijn. De wijkgemeente 
waarin de predikant intrede doet of 
afscheid neemt, is open, de andere 
kerken zijn gesloten. De kerkenraad 
van de Paaskerk heeft van harte 
ingestemd met dit voorstel. Dit is 
overigens al gebeurd bij het afscheid 
van ds. Sieb Lanser. 
De AK heeft toestemming gegeven 
om de vacature die ontstaan is met 
het vertrek van Trudy Joosse in te 
vullen. Samen met de Kruiskerk kan 
er een kerkelijk werker speciaal voor 
het ouderenwerk worden gezocht. 
Op dit moment zijn we in overleg met 
de Kruiskerk over het takenpakket, 
waarna de vacaturetekst gemaakt zal 
worden en de sollicitatiecommissie 
aan het werk kan. Inmiddels gaat het 
beroepingswerk voor een predikant 
voor de Kruiskerkgemeente door. 
Namens de Paaskerkgemeente heeft 
Ilse Meester plaatsgenomen in de 
beroepingscommissie nadat Willem 
Pel had aangegeven dat hij deze taak 
wilde neerleggen. 
Als laatste punt hebben wij gesproken 

over de verhuur van de Paaskerk 
aan andere kerkgenootschappen. 
Hoe gastvrij zijn we tegenover onze 
medechristenen? Wij kwamen al snel 
tot de conclusie dat de financiële kant 
van deze verhuur niet de moeilijkste 
kant is, daar komen we wel uit. Over 
de inhoudelijke kant ontstond een 

levendige discussie. Wat te doen als 
er dingen verkondigd worden waar 
wij als PGA-B niet helemaal achter 
kunnen staan? Aan de andere kant 
willen wij onze kerk best verhuren of 
open stellen voor medechristenen. Het 
gesprek hierover is nog niet afgerond.

Elly Merckel-Timmer 

IN MEMORIAM
Elizabeth Bergsma-Dapper
Op 22 maart overleed mevrouw Elizabeth Bergsma-Dapper. Samen 
met haar man Hotze - Harry - was ze een heel trouw kerkganger in 
verschillende, opeenvolgende Amstelveense kerken, de laatste jaren 
in de Paaskerk. Mevrouw Bergsma woonde aan de Kastanjelaan. De 
maanden na het overlijden van haar man kon ze niet meer naar de kerk 
komen, maar ze keek altijd trouw de diensten mee. Bij het afscheid 
hebben we met elkaar de tekst van Paulus gelezen: Korintiërs 13: 8-13. 
'Eens zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht'. Elizabeth Bergsma 
werd 94 jaar oud. We wensen ieder die haar zal missen, met name de 
drie dochters en hun partners, veel sterkte toe.

Ds. Werner Pieterse

Helez Melatia Deru
De dood van Evy Deru was onwerkelijk, een paar dagen eerder was 
zij nog thuis en negatief bij een coronatest. Zij was bezorgd over 
drie kinderen die bij haar inwonen. Na de opname in het ziekenhuis 
ging haar conditie snel achteruit, en op 31 maart is Evy op 87-jarige 
leeftijd overleden. Wat een verdriet voor haar familie, dat Evy zo snel is 
weggerukt uit hun midden. 
We kenden haar al meer dan zestig jaar. Evy was lid van een 
gebedsgroep, zeer betrokken bij het diaconale werk voor daklozen in 
Amsterdam en het pastoraal bezoekwerk in de verzorgingshuizen in 
Amstelveen. Hoe mooi is het als gebeden concreet worden in diaconale 
zorg en pastorale dienstbaarheid?
Evy was een begenadigd mens, nooit alleen. Ook in haar laatste 
levensfase werd zij omringd door familie, haar kinderen en kleinkinderen. 
Hoe gelukkig is zij nu, samen met alle heiligen rond de troon van God. 
Zij mag Gods aangezicht aanschouwen voor altijd. Psalm 4 klonk in de 
uitvaartdienst: Zij mag in vrede slapen in een vertrouwd huis van God, 
want U, Heer, laat haar daar wonen. 

Ds. Nieke Atmadja
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Pelgrimskerk

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 Schuijt, 
jeanette.present@gmail.com

Bij de diensten
Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, 
beleggen de drie wijkgemeentes van 
de PGA-B één dienst in de Kruiskerk, 
waarin ik zelf hoop voor te gaan.
Zondag 23 mei is het Pinksteren. 
Het zit er nog niet in dat we op 
deze feestdag samenzijn met onze 
rooms-katholieke medegelovigen. 
We vieren daarom het feest van de 
uitstorting van Gods Geest in eigen 
kring. Gelukkig is er mooie muziek. 
Uitgevoerd wordt de solocantate 
‘Ergeuβ dich zur Salbung der 
schmachtenden Seele’ (TWV 1:448) 
van G. Ph. Telemann. Wilt u zich voor 
deze bijzondere dienst s.v.p. opgeven 
bij Brita Veldhuizen (brita.veldhuizen@
hetnet.nl of 020 – 642 44 25)?
We hopen dat we op weg naar de 
zomer met steeds grotere zekerheid ’s 
zondags kunnen blijven samenkomen.

Inhaalslag bijbelkring
Mits de besmettingscijfers voldoende 
zijn teruggelopen, wil ik in juni, alsnog 
een beperkt aantal bijeenkomsten 
houden van de bijbelstudiekring over 
het evangelie van Johannes, die we 
in het afgelopen winterseizoen helaas 
vroegtijdig moesten afbreken. 
Als eerste drie data stel ik voor dinsdag 
1, 15 en 29 juni, steeds om 14.00 uur 
in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. In 
principe werken we nog met opgave 
vooraf. De eerste maal gaan we verder 
waar we gebleven waren; we maken 
dan studie van Johannes 4:4-30 en 
Johannes 8:2-11.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Half maart kwamen we bijeen 
in de kerk onder de gebruikelijke 
voorzorgsmaatregelen.
Een belangrijk punt van bespreking is 
telkens weer of de kerkdiensten wel 
of niet gehouden kunnen worden. 
Het besluit viel om in elk geval de 
kerkdeuren voor dertig kerkgangers 
te openen op Goede Vrijdag en 
paasmorgen. Naast de richtlijnen van 
de overheid geldt voor onze gemeente 
ook de hoge vaccinatiegraad.

Werkzaamheden
Er zijn nog enkele vacatures. We 
zoeken nog een nieuwe scriba. Verder 
stoppen Rianne Eegdenman en Coby 
van Zanten in de zomer resp. met de 
opmaak van de liturgieboekjes en het 
invullen van het preekrooster. Gaarne 
aanmelding voor deze vacatures!
Henk Stok en René Freymuth 
zijn benoemd als leden van de 
kascommissie (controle wijkkas).
De commissie thema-avonden 
kondigde aan dat Marjolein Lanzing 
op 8 Juni een lezing houdt over de 
schaduwkanten van het digitale 
tijdperk. Meer hierover op pagina 31.

Samenwerking
We bespraken vragen uit de 
Algemene Kerkenraad over 
uitwisseling van predikanten en 
samenwerking rond vieringen. Het 
voorstel om in de drie wijkgemeenten 
voor vier tot zes vieringen een 
gemeenschappelijk thema te kiezen 
leek een goede mogelijkheid voor 

uitwisseling van predikanten. Daarbij 
is een voorwaarde dat de eigen 
wijkpredikant minstens eens per 
maand of tweemaal per zes weken 
zelf voorgaat.
Bijzondere vieringen (cantatediensten 
en ziekenzegening) zijn al voor 
iedereen toegankelijk en werden 
gepubliceerd in Present. Dit mag ook 
in een aparte rubriek met die van 
andere wijkkerken.
Het voorstel om één tot tweemaal 
per jaar gemeenschappelijke 
vieringen te houden met de andere 
wijkgemeenten, vond geen bijval. 
Praktisch gezien is onze kerk daarvoor 
te klein. Verder wordt eraan getwijfeld 
of het bezoek elders plaats zal vinden 
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en of dit de gemeenschappelijkheid 
zal benadrukken. We wachten af wat 
de Algemene Kerkenraad met onze 
inbreng verder beslist.

Toekomst
Op de actielijst blijft een gemeente-
vergadering over onze toekomst staan 
omdat de gegeven omstandigheden 
dit nog niet goed mogelijk maken. 
Intussen wordt al wel naar praktische 
zaken gekeken zoals de inventaris en 
de benodigdheden voor toekomstige 
locaties. 

Moge bij dit alles gelden: ‘Ga met God 
en Hij zal met je zijn...’ (lied 416).

Mieke Hellema

Terugblik
Aan het einde van de beperkte maar 
prachtige cantatedienst op Goede 
Vrijdag, werd de paaskaars gedoofd en 
op paasmorgen de nieuwe kaars, als 
teken van nieuw leven, ontstoken. Een 
waardevolle traditie in de Pelgrimskerk. 
De ‘oude’ kaars wordt dan geschonken 
aan iemand die een vrijwillige bijdrage 
geeft aan het gemeenteleven. 
Ik was zeer verrast over de toekenning 
ervan na waarderende woorden 
van ds. De Vries. Omdat ik, na ruim 
twintig jaar gastpredikanten te hebben 
uitgenodigd deze taak per 31 augustus 
ga afsluiten. 
In die jaren deden zich soms moeilijke 
omstandigheden voor door ziekte 
of ontstane vacatures. Ik ontving 
ondersteuning destijds van ds. 
Leen van Drimmelen en nu nog van 
mw. Nelly Versteeg. Verder had ik, 
gedurende een aantal jaren, vaste 
afspraken met ds. Mirjam Elbers. 
Ook gemeenteleden verstrekten mij 
namen van mogelijke gastpredikanten. 

De betrokkenheid van de alle kanten 
heb ik zeer op prijs gesteld, alsook de 
contacten met de gastpredikanten. 
Er was een prettige samenwerking 
met dhr. Hans Reijenga, die vanuit 
Amstelveen de diensten regelde en 

per 1 april is opgevolgd door dhr. 
Pieter Licht. 
Het is fijn, dat ik in Present in de 
gelegenheid ben mijn ervaringen over 
deze lange periode te verwoorden.  

Coby van Zanten-Overvoorde

IN MEMORIAM
Gert Schuurman 
Op 30 maart overleed Gerard Johan Schuurman. Hij werd geboren in de 
molen van Sloten, die op de rouwkaart prijkt. Hij werkte bij de KLM en 
later bij de politie. Na zijn pensionering ging hij met zijn vrouw mee naar 
de Buitenhof. Samen hebben ze veel kunnen doen voor de bewoners, in 
het restaurant en rond de kerkdiensten. Daarnaast pasten ze graag op hun 
kleindochter Naomi. Van het echtpaar werd wel gezegd dat ze nooit in de 
kerk kwamen, maar ze waren meestal in de Buitenhof. En het zegt niets 
over de steun die het geloof gaf. Het was voor Gert verschrikkelijk dat Tini 
vorig jaar aan corona overleed. Hij hervond zijn optimisme en als hij belde 
kon je een goed gesprek met hem hebben. Nu is hij zelf stil gevallen. We 
wensen allen die hem missen geloof en een hoop liefde toe.

Nelly Versteeg

Jan Lolkema
Op 10 april overleed onze broeder Jan Lolkema, enkele dagen voor zijn 
92e verjaardag. Hij was, evenals zijn vrouw Jettie, een betrokken lid van 
onze gemeente. We mochten hem leren kennen als een positief ingesteld 
en hulpvaardig mens, die met humor door het leven ging, en als een 
medegelovige met een eenvoudig godsvertrouwen, die zich door Jezus 
bij God geborgen wist. Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven 
was Jan Lolkema buschauffeur bij het GVB. Het heengaan van één van zijn 
twee dochters en, korte tijd later, van zijn eerste vrouw, sloeg een diepe 
wond in zijn leven. Zijn levensgeluk keerde terug toen hij Jettie Timmers 
ontmoette, na een kerkdienst in De Ontmoeting. Hun gelukkig samenzijn, 
dat onder andere vorm kreeg in hun vele wandel- en fietstochten, werd 
in 2009 bekrachtigd met het sluiten van hun huwelijk. We hebben Jan 
Lolkema begraven op Westgaarde met het lied dat hem dierbaar was: 
‘Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.’ We bidden zijn vrouw, 
dochter en schoonzoon, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe.

Ds. De Vries
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WOENSDAG VOORGANGER TE ORGANIST

12 mei Martijn Rutgers Amsterdam Rob van Dijk
19 mei Ds. Abeltje Hoogenkamp Haarlem Everhard Zwart
26 mei Evangelist Jurjen ten Brinke Amsterdam Wilbert Magré
2 juni Ds. Elsbeth Grüteke Zeewolde Rob van Dijk
9 juni Dhr. Alain Verheij Alphen a/d Rijn Everhard Zwart
16 juni Ds. Pieter Boomsma Amsterdam Wilbert Magré
23 juni Ds. Tom Mikkers Wassenaar Rob van Dijk
30 juni Ds. Teus Prins Aalsmeer Everhard Zwart

De dienst is van 12.40 – 13.00 uur. Kerk open om 12.25 uur.

Maximaal dertig bezoekers, mondkapjes, handen ontsmetten, ruime afstand, 
geen gemeentezang. Aanmelding vooraf is niet vereist.

Middagpauzediensten 
Alle-dag-kerk 

‘Dit is de Bijbel’ is de naam van een nieuwe podcastserie van de EO en de IZB. In 
dertig afleveringen van een half uur gaat presentator David Boogerd met theologen 
in gesprek over ‘het fascinerende boek’, de Bijbel. De podcast zet de Bijbel vol in 
de schijnwerpers: de mooie, de tegendraadse en onbegrijpelijke kanten van de 
teksten. Is het boek niet gewelddadig, vrouwonvriendelijk? Staat het niet haaks op 
wetenschappelijke inzichten? Wat geeft het boek eigenlijk gezag? 
In de eerste tien afleveringen gaat David Boogerd in gesprek met hoogleraar 
Arnold Huijgen (Apeldoorn), missioloog Stefan Paas (Amsterdam/Kampen), en 
predikant Almatine Leene (Hattem, de huidige Theoloog des Vaderlands). 
Zie: www.eo.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel

Nieuwe 
podcast 
IZB/EO: 
Dit is 
de Bijbel 

Het hele jaar door zijn er 
online hoorcolleges rond 
kerkelijke en ethische 
thema’s die de afgelopen 
jaren door de synode zijn 
behandeld, ook in mei en 
juni. De colleges bevatten 
een lezing, de mogelijkheid 
om met kleine groepen in 
gesprek te gaan en ruimte 
om vragen te stellen aan de 
spreker. 
Normaal gesproken wordt 
er een inhoudelijke bijdrage 
aan een vergadering 
van de generale synode 
geleverd. Door de huidige 
omstandigheden is dat 
echter niet mogelijk. Om 
die reden is er een online 
vorm gekozen die ruimte 
geeft voor het inhoudelijke 
gesprek dat normaal 
gesproken tijdens de 
vergadering van de generale 
synode plaatsvindt. 

27 mei 14.00-15.15 uur - 
Martine Oldhoff over de 
protestantse visie op de ziel
24 juni 14.00-15.15 uur - 
Prof. dr. Marcel Barnard 
over liturgie

Meer info en aanmelden: 
www.protestantsekerk.nl/
evenementen/
online-colleges.

Online 
colleges
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Wilt u graag zorgeloos op vakantie 
in Nederland? Dan kunt u kiezen 
voor een van de zeventig vakanties 
van Het vakantiebureau. Tijdens 
deze vakanties voor senioren helpen 
vrijwilligers u bij praktische zaken en 
begeleiden u bijvoorbeeld bij uitstapjes. 
Gediplomeerde verpleegkundigen en 
verzorgenden continueren de zorg zoals 
u dat thuis gewend bent. Zij staan 24 uur 
per dag voor u klaar.

De vakanties hebben een open 
protestants-christelijk karakter en zijn 
toegankelijk voor iedereen. Een predikant 
of geestelijk verzorger verzorgt de viering 
en is beschikbaar voor een gesprek als u 
daar behoefte aan heeft.

Meer informatie
Wilt u de Vakantiegids 2021 ontvangen 
of heeft u vragen? Neem dan contact op, 
telefoon (0343) 74 58 90, e-mail: 
info@hetvakantiebureau.nl. 
Op www.hetvakantiebureau.nl kunt 
u de Vakantiegids inzien en het 
reserveringsformulier downloaden. 

Wilt u als vrijwilliger meewerken? 
Kijk dan eens op onze website of 
informeer naar de mogelijkheden.

Zorgeloos 
genieten 
tijdens 
begeleide 
vakantie 

Friend4friend verbindt jonge statushouders aan jonge Nederlanders. 
Jongeren die elkaar anders niet zo snel ontmoeten, trekken gedurende 
een halfjaar gemiddeld vier uur per week met elkaar op. Wekelijks 
ondernemen ze een leuke activiteit en doen samen vrijwilligerswerk.  
In 2020 maakte friend4friend in Amstelveen/Aalsmeer en 
Haarlemmermeer een vliegende start. Nu is friend4friend Amstelland 
gestart. De uitvoering wordt gedaan door Participe Amstelland. 

Kom uit je bubbel
Ben of ken je een jonge Nederlander of een jonge nieuwkomer? Wil je een 
nieuwe cultuur leren kennen? Wil je iets voor de samenleving betekenen? 
Dan is friend4friend iets voor jou! Friend4friend koppelt je aan een buddy. 
Jullie worden persoonlijk begeleid door een coördinator van friend4friend. 
Samen werk je aan het versterken van je cv. Je ontmoet nieuwe mensen 
en leert elkaars cultuur kennen. Je ontdekt nieuwe vaardigheden en 
talenten bij jezelf. En je krijgt er een nieuwe vriend bij! 

Aanmelden
Aanmelden kan via www.friend4friend.nl, WhatsApp naar Shanti Zanoli 
06 – 30 490 847 of e-mail naar shanti@friend4friend.nl. 

Gezocht: jonge Nederlanders 
en nieuwkomers (16-27 jaar) 
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Muziekagenda
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Muziek in de Kruiskerk
Enig voorbehoud voor de muzikale 
activiteiten wordt nog wel gemaakt. 
Waar geen voorbehoud over 
gemaakt hoeft te worden, is dat u 
zich moet aanmelden op cantate@
kruiskerk-amstelveen.nl. U krijgt 
antwoord. 

Chimaera-trio
Zondag 9 mei
Of dit zondagmiddagconcert door het 
Chimaera-trio door kan gaan – ook 
zonder publiek, maar ‘ge-livestreamd’- 
is momenteel niet duidelijk. De 
kans bestaat dat we het verplaatsen 
naar zondagmiddag 13 juni. Als 
dat gebeurt, leest u hierover op de 
website.

Solocantate
Zondag 23 mei
Solocantate ‘Ergeuβ dich zur Salbung 
der schmachtenden Seele’ (TWV 
1:448) van G. Ph. Telemann. Aanvang: 
10.30 uur. 
Wilt u deze bijzondere dienst 
bijwonen? Graag van tevoren opgeven 
bij Brita Veldhuizen, brita.veldhuizen@
hetnet.nl of 020 – 642 44 25.

Muzikale Vesper
Zondag 6 juni
Op 6 juni voert Het Bach Ensemble 
Amsterdam onder leiding van Paulien 
Kostense in een vesper de cantate Sie 
werden euch in den Bann tun (BWV 
44) van J.S. Bach uit. De koordelen 
worden gezongen door een echt 

koor of door vier solisten. Hobo’s en 
een fagot hebben een belangrijke rol 
hebben bij de aria’s. Henk Trommel 
is organist en ds. Niek Scholten uit 
Aerdenhout is liturg en houdt de 
overweging. Aanvang: 16.30 uur.

Choral Evensong
Zondag 20 juni
We sluiten het seizoen af met een 
Choral Evensong in de traditie van 
de Anglicaanse kerk. Het Vocaal 
Theologen Ensemble onder leiding 
van Hanna Rijken zingt een anthem, 
Magnifi cat en Nunc dimittis zoals dat 
in de Engelse kathedralen gebeurt. 
Sebastiaan ’t Hart is organist en ds. 
Sytze de Vries zal liturg zijn. Aanvang: 
16.30 uur.

Kruiskerk Pelgrimskerk
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Onze maatschappij wordt steeds 
afhankelijker van techgiganten. De 
Big Five - Facebook, Amazon, Google, 
Apple en Microsoft - hebben steeds 
meer invloed op ons en onze sociale 
domeinen. 
Enerzijds lijkt het alsof Big Tech 
oplossingen brengt voor allerhande 
maatschappelijke problemen. 
Anderzijds waarschuwen critici voor 
een wereld waar democratische 
besluitvorming en publieke waarden 
zijn verdrongen door technologisch 
solutionisme en de commerciële 
logica van private partijen. Een wereld 
waarin mensen gemanipuleerd 
kunnen worden op basis van hun data. 
Denk bijvoorbeeld aan het beïnvloeden 
van stemgedrag door Cambridge 
Analytica op Facebook. Een wereld 
waarin een handjevol bedrijven bepaalt 
hoe de publieke sfeer eruit moet zien 
in plaats van democratisch verkozen 
vertegenwoordigers. Denk aan de 
CoronaMelder die mogelijk werd 
gemaakt door Google en Apple of aan 
universiteiten en middelbare scholen 
die hun studenten een gmail-account 
geven. 

Deze machtsongelijkheid staat op 
gespannen voet met autonomie en 
een gezonde democratie. Kunnen we 
ons nog verzetten? 

Spreekster Marjolein Lanzing
Marjolein Lanzing is universitair 
docent techniekfi losofi e aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Hiervoor bestudeerde ze publiek-
private partnerschappen in de 
gezondheidszorg voor het Europese 
onderzoeksproject ‘Digital Good’ van 
Tamar Sharon bij IHub. 
Ze promoveerde bij de afdeling 
Filosofi e en Ethiek van de Technische 
Universiteit Eindhoven op de ethische 
en sociale problemen rondom de 
toepassingen van nieuwe surveillance-
technologieën. Marjolein is bestuurslid 
van Bits of Freedom en het Amsterdam 
Platform for Privacy Research. 
Ze schrijft een boek over haar 
promotieonderzoek bij de Bezige Bij.

Aanmelden
Wilt u de lezing bijwonen, dan kunt 
zich aanmelden door een e-mail te 
sturen aan: lezing@pelgrimskerk.nu.
U kunt deze avond ook online live 
volgen via www.pelgrimskerk.nu.

Toegang vrij, graag een vrijwillige 
bijdrage voor Stichting Jarige Job.
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Pelgrimskerk, dinsdag 8 juni, 20.00 uur 

Schaduwzijden van 
het Digitale Tijdperk

Spreekster Marjolein Lanzing
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‘Babel Tales'
noemt hij zijn foto's
eindeloos groepeert hij mensen in de stad
onderweg naar ergens, gedachten elders.
Dit beeld vind ik een van de mooiste 
vanwege de duiven natuurlijk
want denkend aan Pinksteren
zie ik Gods Geest 
fladderen.

Werner Pieterse
Peter Funch (Denemarken (1974) 
'Hommage a Fischer'; foto uit de serie Babel Tales (2010) 
www.peterfunch.com


