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Zorg voor de schepping



Geld en vrijheid, rijkdom en groei, 
geld is geen god; allemaal thema's die 
in het recent verschenen boek aan de 
orde komen.
Alain spreekt erover en gaat met ons 
in gesprek over onze complexe relatie 
met geld. 
Hoe de wereld nu is, met enkele 
superrijken en daarnaast grote 
armoede, is niet de enige manier. 
Het kan ook anders! Een hoopvol 
en actueel boek van een millennial. 
Praat mee op 4 oktober. 

Eerder schreef Verheij al 'God en ik. 
Wat je als weldenkende 21-eeuwer 
kunt leren van de Bijbel (2018),' 
waarmee hij de prijs won voor het 
beste theologische boek van het jaar.
In 2020 verscheen 'Ode aan de 
verliezer. Levenslessen uit bijbelver-
halen over hoop, twijfel en succes'. 
Verheij schrijft toegankelijk en met 
veel kennis van zaken. Hij studeerde 
theologie aan de Universiteit van 
Leiden en deed de predikantsopleiding 
aan het Nederlands Gereformeerd 

Seminarie in Amersfoort. 
Met anderen maakt hij de podcast 
'Scheppingsdrift', waarin de bijbel-
verhalen achter bekende kunstwerken 
(beeldende kunst, muziek en litera-
tuur) worden uitgelicht.
Het is niet nodig om het boek gelezen 
te hebben om aan de avond deel te 
nemen. Als er na 4 oktober voldoende 
enthousiasme is om samen het boek 
te lezen vormen we een (kortlopende) 
leesgroep.

Toegang: bijdrage naar draagkracht.
Aanmelden is niet verplicht maar wel 
fi jn: ds. Barbara de Groot, 
dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
of 020 – 239 02 93

Locatie: Paaskerk
Datum: dinsdag 4 oktober
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, 
  start 20.00 uur 

Op dinsdagavond 4 oktober is theoloog, 

schrijver en spreker Alain Verheij (1989) te gast 

in de Paaskerk. Hij neemt ons mee in de wereld 

van geld, wat geld met ons doet én de inzichten 

die hij vond bij Mozes en Jezus. ‘..., twee 

visionairs die hartstochtelijk verlangden naar 

een nieuwe manier van (samen)leven.’
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Hoe we de wereld 
echt kunnen verrijken

BARBARA DE GROOT

Geld en vrijheid, rijkdom en groei, 

Op dinsdagavond 4 oktober is theoloog, 

schrijver en spreker Alain Verheij (1989) te gast 

in de Paaskerk. Hij neemt ons mee in de wereld 

van geld, wat geld met ons doet én de inzichten 

die hij vond bij Mozes en Jezus. ‘..., twee 

visionairs die hartstochtelijk verlangden naar 

een nieuwe manier van (samen)leven.’

echt kunnen verrijken

Fotograaf Jan Verburg
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07 – De doden begraven
inleveren kopij: 3 oktober
op de mat: 22 oktober

08 – De dorstigen laven 
inleveren kopij: 31 oktober
op de mat: 19 november

16 De Kas/ Uilenstede, door Froukje 

van Lieshout

18 PJR, door Nienke van der Heiden 

en leiding Tienerdiensten

20 Op pad met de ouderenpastor 

Eric Citroen

21 Column, door Sieb Lanser

22 Kruiskerk

26 Paaskerk

29 Pelgrimskerk

32 Muziekagenda 

34  Nieuws

36  Lied van Andries Govaart 

Oog voor natuur en milieu? Energietransitie? 
Klimaat, aarde, kosmos? Waar hebben we 
het over als het gaat over zorg voor de 
schepping? Harmen de Vries ziet het liever 
niet als een achtste werk van barmhartigheid. 
In het spoor van twee ecotheologen zet hij 
in bij de menselijke verantwoordelijkheid om 
het werk van Gods handen te bewerken en 
te bewaren. Een betekenisvolle zorg, omdat 
God erop voortbouwt bij de herschepping. 
Wetenschap, kunst en theologie kunnen 
bijdragen aan een (her)bezinning in denken 
én doen volgens Lodewijk Palm. Zo faciliteert 
zorg voor de schepping eerder de andere 
werken van barmhartigheid dan dat ze een 
aanvulling is op het lenigen van allerlei 
nood. In de column stelt Sieb Lanser de 
vraag in welk milieu u zich het meeste 
thuis voelt. De kerk wordt steeds groener 
dankzij gemeenteleden en het College van 
Kerkrentmeesters dat concrete plannen 
maakt en maatregelen treft. Trees van 
Montfoort verbindt duurzaamheid en geloof, 
theologie en ecologie met elkaar in het boek 
‘Groene theologie’. Ik heb het boek met veel 
plezier gelezen en ik hoop dat het gesprek 
erover bijdraagt aan een groene golf in de 
kerk - in denken, doen én geloven. 
Hebt u de zomerse loomheid afgeschud en 
vult de agenda zich weer? Het is duidelijk 
dat het kerkelijk seizoen weer begonnen 
is. In de vaste rubrieken leest u wat de 
diverse colleges en werkers gedaan hebben 
en van plan zijn. Hetzelfde geldt voor de 
wijkgemeenten. Alles gaat door en verder. 
Wij hier, ds. Werner Pieterse in Haarlem. We 
moeten het doen met deze ene aarde. 

Van de redactie

Nelly 
Versteeg
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Kerkdiensten
ZONDAG 

18 september

1e collecte: Diaconie, Kerk in Actie in Syrië: 
De kerk als plek voor hoop en herstel
2e collecte: Kerk, Eredienst en Pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, startzondag
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, 
Maaltijd van de Heer 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Hoekman, Putten
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, cantatedienst 

Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk 

’t Huis aan de Poel
Vr/ 23-09, 14.30 uur: Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

ZONDAG 

25 september

1e collecte: Diaconie, Stichting Beninami
2e collecte: Kerk, Zending in Vredeweek. 
Vrouwen als vredestichters

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Mirjam Buitenwerf
Paaskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, 
oecumenische vredesdienst met Eucharistie 

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: Ushi Janssen

Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 29-09, 10.30 uur: Lydia Meiling
 

ZONDAG 

2 oktober

1e collecte: Diaconie, Jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, Kerk & Israël: onopgeefbaar 
verbonden

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: prop. Ardin Mourik
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H.J. Lam, Werkendam
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries

Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras 

’t Huis aan de Poel
Vr/ 7-10, 14.30 uur: Pastor Jan Adolfs

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
Pelgrimskerkgemeente
In De Goede Herder, 
Van Boshuizenstraat 420

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

   Avondmaalsdienst 

 Muziek tijdens de kerkdienst
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ZONDAG 

9 oktober

1e collecte: Diaconie, Stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, Missionair werk: 
Pioniersplekken – nieuwe vormen van kerk zijn

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van der Weg
Paaskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, themaviering
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Kommers, Harderwijk
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Barbara de Groot

Kapel VU mc
10.00 uur: Arianne Geudeke
Vreugdehof
10.30 uur: Ellen Kok

Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 13-10, 10.30 uur: Hans Dornseiffen
’t Huis aan de Poel
Vr/ 14-10, 14.30 uur: Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

 

ZONDAG 

16 oktober

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, Kerk in Actie in Indonesië: 
een beter inkomen voor Javaanse boeren

Kruiskerk
10.00 uur: dr. Bettine Siertsema
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen
18.30 uur: ds. prop. P. van der Schee, 
Hoevelaken
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: Renger Prent

Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock

’t Huis aan de Poel
Vr/ 21-10, 14.30 uur: ds. Coosje Verkerk

ZONDAG 

23 oktober

1e collecte: Diaconie, Drugspastoraat
2e collecte: Kerk, Eredienst en pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt, 
Maaltijd van de Heer
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Roel Knijff 

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Data inleveren en verschijnen Present

07 – De doden begraven
inleveren kopij: 3 oktober
op de mat: 22 oktober

08 – De dorstigen laven  
inleveren kopij: 31 oktober
op de mat: 19 november

   Avondmaalsdienst 
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De werken bij Matteüs
Mijn eerste moeite betreft de wijze  
waarop Matteüs’ werken van barm-
hartigheid over het algemeen geduid 
worden: als ‘goede werken’, betoond 
aan de noodlijdenden in deze wereld, 
die al dan niet bepalend zullen zijn voor 
het eeuwig behoud van mensen ten 
tijde van Jezus’ wederkomst. Ik ben van  
mening dat deze breed gedeelde uitleg  
berust op een oppervlakkig lezen, dat  
geen recht doet aan wat Matteüs 
werkelijk zeggen wil. Het scenario dat  
hij in hoofdstuk 25 tekent is een scena- 
rio dat we ook in de zogenaamde inter-
testamentaire literatuur tegenkomen, 
waarbij de volkeren gesteld worden 
tegenover de goddelijke Rechter, die 
bij de uitoefening van zijn rechtspraak 
omringd wordt door zijn getrouwe 
rechtvaardigen. Matteüs schetst ons 
in een soortgelijk tafereel hoe de 
volkeren gesteld worden tegenover 
Jezus, die als hemelse Rechter 
omringd wordt door zijn getrouwe 
leerlingen. Zij – de discipelen – zijn 

Jezus’ ‘minste broeders’, de enigen 
die in het evangelie aangeduid worden 
als de minsten of kleinen (Matteüs 
10:42; 18:6) en als zijn broeders 
(Matteüs 12:48vv; 28:10; Johannes 
20:17). Wat deze ‘minste broeders’ is 
aangedaan, zal bepalend zijn voor het 
lot van de volkeren (Matteüs 25:40, 
45). De ‘broeders’ hebben tijdens 
hun moeizame zendingsmissie (vgl. 
Matteüs 10) hartverwarmende ontvan- 
kelijkheid en hulpvaardige barmhartig-
heid ontmoet, maar ook ontberingen 
geleden door kille tegenstand en bot 
verzet. De volkeren zullen geoordeeld 
worden op grond van hun reactie op de 
prediking van het evangelie door deze 
leerlingen van de Heer (vgl. Matteüs 
10:42), met wie Hij zich identificeert 
(Matteüs 10:40; idem in 25:40, 45). Van 
algemene werken van barmhartigheid 
is in Matteüs 25 mijns inziens geen 
sprake. Dergelijke werken zijn vanuit 
christelijk perspectief bezien zeker 
belangrijk, maar Matteüs heeft het over 
iets anders.

Barmhartigheid of 
verantwoordelijkheid?
Mijn tweede moeite betreft de soorte-
lijke ongelijkheid tussen Matteüs wer- 
ken van barmhartigheid en het zorgen  
voor de schepping. Is dit zorgen werke- 
lijk primair een werk van barmhartig-
heid? Zeker, ook de schepping verkeert 
in nood, vandaag de dag zelfs meer dan 
Paulus reeds aangaf in zijn brief aan 
de Romeinen (Romeinen 8:22). Maar 
moet niet veeleer verantwoordelijkheid 
dan medelijden het leidend motief 
zijn bij een christelijk omgaan met 
de schepping, verantwoordelijkheid 
tegenover God en tegenover de 
schepping die Hij ons in beheer 
gegeven heeft?

Verantwoordelijkheid: heersen én 
bewaren
In hun uitstekende eco-theologische 
studie Creation Care, A Biblical 
Theology of the Natural World zetten 
de nieuwtestamenticus Douglas J. 
Moo en zijn zoon, de ecoloog en 
nieuwtestamenticus Jonathan A. Moo, 
bij deze verantwoordelijkheid in. Dat 
God ons geschapen heeft naar zijn 
beeld (Genesis 1:26) impliceert dat wij 
namens Hem verantwoordelijkheid 
dragen voor het beheren van het werk 
van zijn handen. Dat is het wat de 
dichter van Psalm 8 beweert, als hij 
schrijft:

Zorgen voor de schepping 
een werk van barmhartigheid?

HARMEN U. DE VRIES

De redactie van Present heeft ervoor gekozen om, 

in het spoor van paus Franciscus, ‘zorgen voor de 

schepping’ als een eigentijds ‘werk’ toe te voegen 

aan de werken van barmhartigheid uit Matteüs 25,  

die als algemene uitingen van naastenliefde ver-

staan worden. Ik heb daar een dubbele moeite mee.
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‘U hebt de mens bijna  
goddelijk gemaakt (...).
U doet hem heersen over  
de werken van uw handen,
alles hebt U onder zijn  
voeten gelegd’ (vs. 6a, 7).

Dit ‘heersen’ (vgl. Genesis 1:28) kent 
per definitie harde kanten – daar 
moeten we eerlijk over zijn – maar 
wordt in evenwicht gehouden door het 
bewerken en bewaren dat in Genesis 
2 aan Adam wordt opgedragen 
(Genesis 2:15). Heel lang heeft in de 
christelijke traditie het ‘heersen’ de 
boventoon gevoerd, zozeer zelfs dat 
door sommigen het christendom voor 
medeplichtig wordt gehouden aan 
de grote problemen waarvoor wij na 
eeuwenlange, eenzijdig mensgerichte 
uitbuiting van de schepping zijn 
komen te staan: het verlies van 
biodiversiteit, de vernietiging van het 
tropisch regenwoud, het opschuiven 
van de woestijnen, de vervuiling van 
de atmosfeer en de onrustbarend 
snel doorzettende wereldwijde 
klimaatverandering, met verzengende 
hitte, verwoestende watervloeden, 
zeespiegelstijging en klimaatmigratie 
als gevolg. Zo er nog iets te redden valt 
van de ontwrichte schepping, wordt 
het hoog tijd dat in een christelijke 
omgang daarmee het ‘bewerken en 
bewaren’ de hoogste prioriteit krijgt. De 
aanwijzingen die het volk Israël kreeg 
met betrekking tot het laten rusten van 
akkers en wijngaarden gedurende het 
sabbat- en het jubeljaar (Leviticus 25), 
laten zien wat een dergelijk ‘bewerken 
en bewaren’ kan inhouden.

Een nieuwe schepping
Het zal u wellicht opgevallen zijn 
dat de hiervoor in verband met het 

beheren van de schepping genoemde 
bijbelplaatsen alle uit het Oude 
Testament komen. Het Nieuwe 
Testament lijkt op het eerste gezicht 
voornamelijk gericht te zijn op ons 
persoonlijk heil. Toch is de schepping 
in het Nieuwe Testament niet afwezig. 
Zij zal, zegt Paulus, in het spoor van 
de wederopstanding van Christus en 
zijn gemeente, van haar frustrerende 
vergankelijkheid verlost worden 
(Romeinen 8:21) en tot een ‘nieuwe 
schepping’ gemaakt worden – een 
term die Paulus met het oog op het 
scheppingsbrede eindresultaat van 
Gods vernieuwend handelen hier en 
nu reeds gebruikt voor zijn verlossend 
werk in de gelovigen (2 Korinte 5:17; 
Galaten 6:15). De definitieve komst 
van Gods Koninkrijk betekent ook de 
komst van een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde (Openbaring 21:1; vgl. 
Jesaja 65:17vv).

Heeft zorgen nog wel zin?
Daarmee komen we voor een niet 
onbelangrijke vraag te staan: heeft 
het nog wel zin voor de schepping 

te zorgen als, voorafgaande aan de 
komst van een nieuwe aarde, door 
Gods toedoen ‘de elementen in 
vuur zullen wegsmelten’? (2 Petrus 
3:12). Hebben de Amerikaanse 
conservatieve evangelicalen niet gelijk 
wanneer zij beweren dat het strijden 
tegen de teloorgang van het milieu 
een ‘linkse hobby’ is en dat God zelf 
uiteindelijk orde op zaken zal stellen?
Vader en zoon Moo zoeken terecht  
een antwoord op deze vraag in het bij- 
zondere karakter van het opstandings- 
lichaam van Jezus, de eerste reeds 
onder ons verschenen realisatie 
van Gods onvergankelijke nieuwe 
schepping. Dat opstandingslichaam 
vertoont kenmerken van discontinuïteit 
ten opzichte van het leven hier en nu 
(het gaat bijvoorbeeld door gesloten 
deuren heen), maar tegelijk van 
continuïteit (het blijft, ondanks alle 
veranderingen, wel herkenbaar en 
tastbaar). Zo zal het ook zijn als het 
gaat om de verhouding tussen de oude 
schepping en de nieuwe: God zal de 
oude schepping transformeren tot een 
radicaal veranderde, nieuwe schepping, 
maar wat van waarde was in de oude 
schepping zal daarin blijven meeklinken. 
Ons zorgen voor de schepping 
hier en nu is daarom niet zinloos, 
maar dringend nodig: God bouwt 
er vernieuwend op voort bij de 
herschepping die Hij ons beloofd 
heeft. Wat Paulus in het licht van 
de wederopstanding de gemeente 
van Korinte voorhield, geldt in het 
licht van de herschepping ook voor 
ons, bij onze zorgplicht voor de ons 
toevertrouwde schepping: ‘Wees 
altijd overvloedig in het werk van 
de Heer, in de wetenschap dat uw 
inspanning niet vergeefs is in de 
Heer’ (1 Korinte 15:58). 

Zorgen voor de schepping 
een werk van barmhartigheid?
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Barmhartigheid jegens 
de Schepping

LODEWIJK PALM

Nadat de redactie een poosje geleden van mij de  

toezegging had gekregen om een bijdrage te  

leveren over het ‘achtste werk der barmhartigheid’ 

buitelden de associaties over mij heen: stikstof, 

vliegschaamte, insectenschaarste, kabinetscrisis, 

wat niet al.

De eerste ging echter over Franz 
Junghuhn (1800-1864), een Duitse 
natuuronderzoeker in Nederlandse 
dienst die als geoloog, geograaf en 
natuuronderzoeker vooral op Java 
en Sumatra actief is geweest. Zijn 
bewondering voor de tropische 
natuur bracht hem ertoe de natuur 
te beschouwen als Gods schepping 
en als enige bron van waarheid. Voor 
hem betekende geloven: weten. 
God is een kracht die in de natuur 
gelegen is. Zijn afkeer van het volgens 
hem christelijke misbruik van en 
dominantie over de natuur bracht 
hem ertoe te komen tot een seculaire 
ethiek waarin natuurbeschouwing 
en natuurbeschrijving verweven zijn. 
Samengevat: de broederschap van al 
wat op aarde leeft. Als vrijdenker stond 
hij aan de wieg van het tijdschrift De 
Dageraad. Een bloemlezing werd in 
1966 gepubliceerd onder een titel die 
zijn negentiende-eeuwse ideeën recht 
deed: De onuitputtelijke natuur.

Uitgeputte natuur
Inmiddels weten wij wel beter: het 
weldenkende deel van de mensheid 
is in schade en schande te laat tot het 
inzicht gekomen dat de natuur niet 
onuitputtelijk is. In mijn biologiestudie 
(vanaf 1967) leerde ik al dat zoönosen 
(ziekten bij mensen vanuit dieren) 
gevaarlijk zijn en dat in monoculturen 
steevast de ziektes slaan. Toentertijd 
had mijn vader in zijn auto kapotte 
nylons en panty’s van mijn moeder om 
’s zomers de insecten van de voorruit 
te vegen. Kom daar nu maar eens om. 
Gelukkig zien nu niet alleen biologen 
dat er iets veranderd is in onze relatie 
met de natuur. In de Middeleeuwen, 
toen de Meester van Alkmaar in 1504 
zijn prachtige zevenluik over de werken 
der barmhartigheid schilderde, was de 
natuur een bedreiging (beren, wolven, 
oerossen), die het hoofd geboden 
moest worden. Junghuhn was nog 
vol bewondering en eerbied, maar wij 
hebben daarentegen de natuur naar 

onze wensen gemodelleerd.
Die modellering gaat ten koste 
van de natuur en dreigt die uit te 
putten en zelfs om te brengen. 
Dat komt door het ongebreidelde 
kapitalisme: grijp je kansen en krijg 
meer. Een mooie kritiek hierop is 
te zien in de intrigerende dubbele 
videopresentatie ‘Fluidic City’ van de 
Koreaans/Amsterdamse kunstenaar 
Jaehun Park in het Museum Jan in 
Amstelveen. Het is een nota bene op 
verzoek van de gemeente Amstelveen 
gemaakte impressie van Amstelveen 
van bovenaf in allerlei vormen, die de 
rijkdom van onze stad toont. Hij wil 
laten zien hoe sterk de impact is van 
het kapitalisme op de wereld om ons 
heen: ‘de mens wil altijd meer’.

Barmhartigheid
Gelukkig houden niet alleen kunste-
naars zich met deze problematiek bezig. 
De Zweedse milieuwetenschapper Carl 
Folke (laureaat van de Dr. A.H.  
Heinekenprijs voor de Milieuweten-
schappen) wijst erop dat voor het eerst 
in de geschiedenis de mens de natuur 
modelleert en niet andersom (deze tijd 
wordt daarom ook wel het Antropoceen 
genoemd). Dat legt op de mensheid 
een grote verantwoordelijkheid. Om 
de natuur te redden moeten onze 
normen, regels en waardensystemen 
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veranderen. Met grote gevolgen voor 
politiek, filosofie en religie.
Paus Franciscus was een van de 
eersten die deze opdracht aan 
de religie ter harte nam. In 2015 
publiceerde hij zijn encycliek Laudato 
Si’ (de titel is een verwijzing naar 
het Zonnelied van Sint Franciscus). 
Hierin stelt hij onomwonden dat 
de zorg voor de schepping een 
daad van barmhartigheid is. En een 
noodzakelijke. Hij noemt dit het 
‘achtste werk der barmhartigheid’. 
Hiermee plaatste hij dit in de traditie 
van de zeven geestelijke werken der 
barmhartigheid zoals de kerk die sinds 
de Middeleeuwen kent en die tot doel 

hadden de geestelijke nood te lenigen. 
Maar misschien zie ik dit laatste 
verkeerd en bedoelt de paus hier toch 
iets concreets in aansluiting aan de 
materiële werken van barmhartigheid 
zoals die de afgelopen maanden in 
Present aan bod kwamen. Dan wordt 
het radicaal. Als de zeven werken van 
barmhartigheid een antwoord zijn 
van ons in Christus gelovenden op 
de barmhartigheid van God zelf die 
ons tot vreugde is, dan moeten wij 
die kunnen uitvoeren in een leefbare 
wereld. Dan is het achtste werk van 
barmhartigheid niet zomaar iets, maar 
een randvoorwaarde voor het tot 
werkelijkheid laten komen van de zeven.

Hoofdzonde
De kerk van alle eeuwen kende ook 
zeven hoofdzonden, die over ons 
gedrag gaan. In het bovenstaande 
perspectief pleit ik ervoor het 
nalaten van het achtste werk 
der barmhartigheid tot achtste 
hoofdzonde uit te roepen. En dan? En 
ik? En wij? Dan wordt het moeilijk: 
ook ik heb meer dan één hemd 
en wat geld. Waar ligt onze eigen 
verantwoordelijkheid? Wat moeten wij 
in ons eigen leven doen? Hier kunnen 
wij niet in ons eentje het antwoord 
op geven. We moeten elkaar hierbij 
helpen, elkaar erop aanspreken, juist 
in de gemeente van Christus. 
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In deze gemeentevergadering 
spreken we over het beroepen van 
een predikant voor de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
De predikant wordt verbonden aan 
de Paaskerk, maar zal ook gevraagd 
worden inhoud te geven aan een 
vorm van kerkelijke presentie op 
andere plekken in heel Amstelveen-
Buitenveldert. Op basisscholen, in 
het voortgezet onderwijs en in de 
‘stad’ willen we het al ingezette spoor 
voortzetten. Overigens is ook het werk 
van de studentenwerkers voor De Kas 
Uilenstede zo’n vorm van presentie. 
Om scherp te krijgen wat we van een 
een nieuwe collega voor het team van 
predikanten en werkers verwachten, is 
het goed om met elkaar na te denken 
op welke andere plekken we vormen 
van presentie willen ontwikkelen 
in Amstelveen en in Buitenveldert. 
Daar hebben we u bij nodig. Op de 
gemeentevergadering hopen we ook 
de beroepingscommissie te installeren. 

Voor de gemeentevergadering zijn 
vanaf 14 september de stukken 
beschikbaar: de profielen van de 
wijkgemeenten, van de PGA-B en 
een profiel van de te beroepen 
predikant, aangevuld met een notitie 
over kerkelijke presentie. U kunt ze 
verkrijgen op zondag 18 sept. in uw 
gemeente, via Pieter Licht (scribaak@
pga-b.nl of tel. 06 83995520) of het 
Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureau@
pga-b.nl of tel. 020 6413648). 
We hopen dat u met velen komt 
meedenken over de toekomst van 
onze geloofsgemeenschap. 

Groene kerk en veilige kerk
Wanneer worden onze wijkgemeenten 
‘groene’ kerk? Een kerk mag zich 
groen noemen als zij actief aan de slag 
wil gaan met duurzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en het vergroenen 
van de eigen gemeenschap. Van een 
groene kerk wordt verwacht dat zij met 
haar leden ieder jaar één duurzame 

stap zet. Er is denk ik genoeg reden 
om ons aan te melden bij dit netwerk. 
Behalve aanmelding bij GroeneKerken 
(www.groenekerken.nl) zoeken we ook 
mensen die een werkgroep groene 
kerk willen vormen en ons willen 
helpen bij het nadenken en stappen 
zetten om onze kerk duurzamer, sociaal 
rechtvaardiger en groener te maken. 

Waar kun je heen als er iets gebeurt 
wat je als onveilig ervaart in de kerk? 
Als iemand ongewenst over je grenzen 
heengaat, of als je een vorm van 
machtsmisbruik, seksuele intimidatie, 
agressie, geweld, discriminatie of 
pesten signaleert. We hebben het niet 
goed geregeld dat er iemand is met 
wie je vertrouwelijk kunt praten, dat 
je je veilig en serieus genomen weet. 
Aan bewustwording, een duidelijk 
aanspreekpunt en brede bekendheid hoe 
we omgaan met grensoverschrijdend 
gedrag in onze kerkgemeenschap willen 
we dit jaar werken. Ook daarvoor willen 
we een werkgroep instellen. Meldt u zich 
bij ondergetekende als u wilt meedenken 
en meedoen? 

U bent hartelijk welkom op de gemeentevergadering op woensdag 21 

september vanaf 20.00 uur in de Paaskerk. 
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NELLY VERSTEEG, VOORZITTER AK
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Aan de slag
GINUS TROF, VOORZITTER CVD

Voorbereidingen zijn gestart om de 
winterperiode weer van activiteiten te 
voorzien. Mensen worden gevraagd 
om vacatures te vervullen, hopelijk 
geven zij gevolg aan de oproep. Want 
ook dat is wat het thema van deze 
Present inhoudt. Weliswaar vanuit 
welk standpunt je het bekijkt, maar 
toch...

Collecteren voor zwembad
U heeft het vast opgemerkt, de 
afgelopen maand. Er is gecollecteerd 
voor een bijzonder doel. De collecte 
was bestemd om zwemkaarten te 
kopen voor die kinderen waarvan 
de ouders afhankelijk zijn van de 
Voedselbank. Op deze manier werd 
de mogelijkheid aan hen geboden om 
toch op enig moment verkoeling in 
de hete zomerperiode te vinden. Al 

met al een mooi initiatief van enkele 
diakenen vanuit onze kerken.

Bovenkerkerpolder
Wat het thema van deze Present 
betreft, dat was een van de redenen 
van het College om in 2018 aan 
te sluiten bij het initiatief van de 
Amsterdamse Diaconie om te komen 
tot de aanschaf van een boerderij in de 
Bovenkerkerpolder. Een boerderij waar 
mensen die even het alledaagse willen 
ontvluchten, vanwege gezondheid 
of andere redenen, terecht kunnen 
om via klusjes tot rust te komen 
of de zinnen te verzetten. Met een 
werkwijze die verantwoord is en oog 
heeft voor de natuur en het welzijn 
van mens, gewas en dier. Met daarbij 
vooral de circulaire werkwijze hoog 
in het vaandel. Dit onder begeleiding 

van vrijwilligers die vanuit onze kerken 
geworven worden. En ja, er is nog 
plek voor vrijwilligers die zich kunnen 
vinden in die werkwijze. Ik weet: het is 
kleinschalig, maar in mijn ogen kan iets 
kleinschaligs uitgroeien tot iets groots. 

Warme truiendag
Het mooie aan het zorgen voor de 
schepping is dat iedereen daaraan kan 
meewerken. Thuis, in de tuin of op het 
balkon, privé of op het werk, het maakt 
niet uit. Iedereen kan er zelf invulling 
aangeven. Minder autorijden, meer 
fietsen of lopen. Minder vliegvakanties, 
meer vakantiereizen met de trein. Een 
fietsvakantie in eigen land mag ook. 
E-bikes en e-auto’s, een ramp, zeker 
wat de accu’s betreft. Verwarming 
naar 18 graden en minder verlichting in 
huis. Ik hoor u roepen en in mijn hoofd 
de stem: ‘Mag ik ook nog iets van 
gezelligheid of gemak en genieten in 
het leven? Waar werk ik voor, of heb ik 
voor gewerkt?’ Ja, helemaal mee eens! 
Maar de schepping dan?? 

Voor de een te kort en voor de ander te heet, maar hoe het ook zij, het 

zomerreces is voorbij. De aandacht richt zich weer op het kerkelijk leven 

en alles wat daarbij komt kijken.
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Groene 
theologie

NELLY VERSTEEG

Met dit boek wil ze twee dingen 
bereiken: ‘de theologie groener 
maken en de milieubeweging laten 
zien dat de theologie een wezenlijke 
bijdrage kan leveren aan ecologische 
duurzaamheid.’ (p. 255). 
Het boek is bedoeld voor een breed 
publiek, maar het blijft een studieboek 
door de precisie van haar wetenschap-
pelijke benadering. 
Op de website van Trees van 
Montfoort is uitvoerig gespreks-
materiaal bij haar boek te vinden: 
https://bit.ly/3RzWTwS

Theologie en duurzaamheid
Het hedendaagse wereldbeeld speelt 
een belangrijke rol in het ontstaan 
van de huidige ecologische crisis. 
Van Montfoort bevraagt het moderne 
antropocentrische wereldbeeld en 
de mens die aardse hulpbronnen en 
techniek gebruikt en vertrouwt om zich 
te ontwikkelen en rijker te worden. Het 

huidige wereldbeeld is verweven met 
de christelijke traditie en sommigen 
leggen de schuld voor de ecologische 
crisis bij het christendom.

Theologen zouden kritiek moeten 
leveren op dit wereldbeeld dat 
sociale en ecologische ongelijkheid 
in stand houdt. ‘Een relevante 
theologie gaat dus over de hele 
werkelijkheid, dus ook over dieren en 
planten en economische structuren, 
in relatie tot God. Theologie is dus 
meer dan ethiek en levert kennis 
op van de werkelijkheid’ (p. 47). 
Niet-westerse wereldbeelden en 
praktijken kunnen ons een spiegel 
voorhouden of een inspirerend 
voorbeeld zijn om een liefdevolle 
band met natuur in onze directe 
omgeving op te bouwen. Het vraagt 
om openheid en bereidheid om 
de wijsheid en ervaring van niet-
dominante groepen te horen. 

Door een andere bril
De Bijbel biedt een inclusief wereld-
beeld. Gods liefde geldt heel de 
schepping. ‘We zijn schepselen 
voortgekomen uit de aarde, en net als 
dieren en planten kostbaar in Gods 
ogen’ (p. 141). De mens is deel van 
het ecosysteem en medeschepsel 
met de andere (levende) natuur. Het 
is heilzaam om ook van ophouden te 
weten. Sabbatswetten gelden voor 
mens, dier en land. ‘De sabbat, het 
sabbatsjaar en het jubeljaar zijn in de 
Bijbel een belangrijke basis voor sociale 
en ecologische duurzaamheid’ (p. 113).
God schept en redt de hele aarde 
waarvan mensen een belangrijk 
onderdeel zijn. ‘De rol van mensen 
in het grote geheel heeft meerdere 
aspecten: behoedzaam gebruiken voor 
het eigen levensonderhoud (heersen, 
bewerken en bewaren), deelnemen 
aan het koor van de hele schepping die 
Gods lof zingt en leerling zijn’ (p. 256). 

huidige wereldbeeld is verweven met Door een andere bril

Trees van Montfoort (1956) is een milieubewust theoloog, onderzoeker 

en communicatieadviseur. Ze werkte als gemeentepredikant en had 

verschillende journalistieke functies. Ze had eerst het plan om te 

promoveren op ecotheologie, maar gaandeweg besloot ze een boek 

te schrijven ‘waar mensen die zich inzetten voor duurzaamheid in de 

kerken iets aan zouden hebben, evenals mensen die vanuit geloof actief 

zijn in de milieubeweging en de politiek’ (p.10). 
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In verschillende variaties komt het 
thema schepping terug door de hele 
Bijbel heen. Bijvoorbeeld in de traditie 
van Vrouwe Wijsheid, in Christus als de 
eerstgeborene van de schepping of in 
de incarnatie van het Woord. 
De voortdurende scheppende/bevrij-
dende aanwezigheid van God in de 
werkelijkheid biedt ook perspectief 
dat de mens méér is dan een 
schadelijke diersoort. 

Groene kerk en theologie
In een hoofdstuk over ecotheologische 
ontwikkelingen in het Nederlands 
taalgebied krijgt de lezer een mooi 
overzicht van termen en thema’s als 
rentmeesterschap, het natuurbegrip 
(zowel de argwaan ten opzichte van 
de natuur als de positieve waardering 
van de natuur), de visie op schepping/
aarde en de rol van mensen en de 
rol van God. Ook wordt ‘Laudato Si’ 
besproken, de encycliek van paus 
Franciscus uit 2015, die aandacht 
vestigt op hoe het lijden van de aarde 
en van de arme verbonden zijn. Dit veld 
van de theologie is nog in ontwikkeling 
en dat blijkt hieruit dat er veel 

(relevante) vragen gesteld worden en 
een grote diversiteit aan benaderingen 
en antwoorden gegeven worden. 
Veel kerkgangers zullen zich misschien  
niet op op deze manier met duurzaam- 
heid bezighouden. Ze zijn liever prak-
tisch bezig. Maar hoe je God denkt in 
relatie tot wereld, aarde, schepping, 
mensen raakt wel het hart van kerk en 
theologie. 

Ecofeministische theologie
In het vierde en meest theologische 
hoofdstuk worden de inzichten uit de  
ecofeministische theologie, uit verschil- 
lende werelddelen en kerkelijke denomi-
naties, besproken met bijzondere 
aandacht voor Sallie McFague, Ivone 
Gebara, Catherine Keller en Elizabeth 
Theokritoff. Allen komen ze tot een 
vorm van panenteïsme - het besef dat 
God aanwezig en werkzaam is in onze 
werkelijkheid. Van Montfoort meent dat 
deze vier verschillende benaderingen 
tegenwicht kunnen bieden aan de 
dominante termen rentmeesterschap 
en zorg voor de schepping en een 
impuls kunnen geven aan de verdere 
ontwikkeling van ecotheologie. 

Oogst
Ik hoop dat het vieren van de 
verbondenheid en het fundamentele 
gesprek over ons wereldbeeld en 
de aangereikte inzichten uit de 
rijke traditie van het christendom 
ook in onze kring ingang vinden. 
Natuurlijk kun je praktisch aan de 
slag gaan door minder of geen vlees 
te eten, voedsel dat dichtbij en liefst 
biologisch geproduceerd is te kopen, 
meer te wandelen, te fietsen en met 
het OV te reizen, minder spullen te 
kopen en minder weg te gooien, 
je huis te isoleren en bij duurzame 
organisaties diensten af te nemen. 
Maar taal vinden en denkbeelden 
onderzoeken dragen mijns inziens 
bij aan veranderen. ‘Christelijk 
geloof is [...] steeds inspelen op 
wat er gebeurt, meewerken - of 
tegenwerken - [...] is iets van alle 
zintuigen, ons hele lijf op de plek 
waar we zijn, verbonden met al wat 
is’. (p. 265)

Trees van Montfoort, Groene 
theologie. Uitgeverij Skandalon,  
2019, 320 pag. 
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Vanuit het CvK
WIM VAN GROENEWOUD, VOORZITTER CVK

De Pelgrimskerk
Op 1 juli 2022 hebben we bij de 
notaris de Pelgrimskerk overgedragen 
aan de koper die hier iets nieuws 
gaat ontwikkelen. Met deze project-
ontwikkelaar zijn we overeengekomen 
dat in de nieuw te realiseren ruimte 
een plek komt voor de gemeente van 
de Pelgrimskerk. 
We hebben het Van Vulpen-orgel dat 
in 1968 was overgekomen van de 
Bethel Pinksterkerk opgeslagen totdat 
we de nieuwe ruimte betrekken. De 
overige waardevolle inventaris hebben 
we behouden en laten opslaan. Voor 
een klein deel ook op het Kerkelijk 
Bureau. De grote IBACH-vleugel 
met pianokruk is tijdelijk in bruikleen 
afgestaan aan de Thomaskerk in 
Amsterdam. Een deel van de stoelen 
is overgegaan naar de Kruiskerk. 
Al meer dan een jaar wacht de 
projectontwikkelaar op goedkeuring 
van telkens aangepaste plannen. 
We hopen dat de plannen nu 
snel goedkeuring krijgen van de 
gemeentelijke overheid, des te 
eerder heeft de gemeente van de 

Pelgrimskerk weer een eigen, vaste 
plek voor de zondagsvieringen en 
andere activiteiten.

De Kas
Ooit begonnen als initiatief van de 
Pelgrimskerk is De Kas nu een project 
van de PGA-B. Kerkelijk werker 
Froukje van Lieshout spant zich in 
om De Kas een ontmoetingsplek 
voor inspiratie, verbinding en 
zingeving te laten zijn voor studenten. 
Wij ondersteunen dit van harte. 
Leon de Vries is binnen het CvK 
aanspreekpunt voor De Kas.

Samenstelling CvK
Gerjan van Schaik is al langere tijd 
actief als kerkrentmeester, zowel 
in de Kruiskerk als voor het CvK. 
Te lang volgens de regels van de 
PKN. Gelukkig kunnen we van de 
kennis en ervaring van Gerjan langer 
profi teren door hem te belasten met 
een speciale taak binnen het CVK. Hij 
had als speciaal aandachtsgebied al 
personeelswerk, nu blijft hij nog twee 
jaar langer actief met deze belangrijke 

werkzaamheden. We zijn blij met 
deze oplossing en met de bereidheid 
van Gerjan zich hiervoor te blijven 
inzetten.

We zoeken kandidaten voor het 
CvK
Voor de middellange termijn blijft 
de bezetting van het CvK een 
aandachtspunt. Vandaar nog maar 
eens de oproep kandidaten voor te 
dragen of zelf naar voren te stappen. 
Belangrijk voor de toekomst van de 
PGA-B. 

Een veelheid aan onderwerpen passeert het CvK. We maken een 

selectie uit de onderwerpen van deze zomer. Want ook tijdens de 

vakantieperiode gaat het werk gewoon door.
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Verduurzaming  
Kruiskerk en Paaskerk 

WILM MERCKEL, VRIJWILLIGER VASTGOED VAN HET CVK

Plan en meten energieverbruik 
Bureau De Groene Grachten verzorgde 
op ons verzoek een duurzaamheidsscan 
van de Kruiskerk en de Paaskerk. In 
hun rapport hebben zij een aantal 
maatregelen benoemd. Het plan van 
PGA-B is met name gebaseerd op 
maatregelen uit dit rapport die geen 
complexe ingrepen met zich mee 
brengen. 
Om het energieverbruik terug te 
brengen, is het van belang er zicht op 
te hebben. Zowel de Paaskerk als de 
Kruiskerk hebben een slimme meter. 
Via een app hebben wij inzicht in het 
gas- en elektraverbruik per uur. 

Kruiskerk
In de Kruiskerk zijn al verschillende 
maatregelen gerealiseerd. De buiten-
lampen, lampen onder het balkon en 
in de bijruimten zijn vervangen door 
LED-lampen. In eigen beheer is achter 
de radiatoren/convectoren radiatorfolie 
aangebracht. De radiatoren in de 
bijgebouwen zijn voorzien van op 
afstand in te stellen radiatorkranen. 

Hierdoor worden alleen ruimten 
verwarmd die gebruikt worden. 
Maar er zijn ook plannen in 
voorbereiding. Op dit moment 
worden offertes aangevraagd voor het 
aanbrengen van een sedumdak op het 
platte dak van het zuidelijke bijgebouw. 
In de zomer zorgt dit sedumdak dat het 
minder warm wordt in de zaal, zodat 
de airco minder nodig is. Als het regent 
zorgt het sedum ervoor dat regenwater 
vertraagt naar de hemelwaterafvoer 
stroomt waardoor de piek in de 
waterafvoer wordt gedempt.
Nagegaan wordt of het dak van 
de kerkzaal de belasting met circa 
veertig zonnepanelen kan dragen. Als 
het antwoord positief is, wordt een 
omgevingsvergunning aangevraagd. 
De afdeling cultureel erfgoed van de 
gemeente heeft enkele esthetische 
voorwaarden geformuleerd, waarmee 
de vergunningaanvraag haalbaar lijkt. 

Paaskerk
Ook in de Paaskerk is al een en ander 
gebeurd. Net als in de Kruiskerk is in 

eigen beheer radiatorfolie aangebracht. 
In de 11 cm dikke spouwmuur is 
het afgelopen jaar minerale wol 
aangebracht. Er waren vele gaten in de 
muur voor nodig. 
De bijzondere dakvorm van de 
Paaskerk veroorzaakt schaduw en is 
daardoor minder geschikt voor het 
plaatsen van zonnepanelen. Gestreefd 
wordt om te participeren in een zonne-
coöperatie binnen de postcoderoos 
van postcode 1185 (tot circa honderd 
panelen voor ons) en zo nodig een 
bijdrage te leveren aan de oprichting 
van een coöperatie. De mogelijkheid 
wordt onderzocht om dit te doen op 
een schuur van Boerderij De Meent, de 
diaconale boerderij aan de Middenweg 
in de Bovenkerkerpolder. Participatie 
in een zonnecoöperatie is mogelijk 
tot 25%, er is dus ruimte voor andere 
geïnteresseerden. 

Budget en steun gemeente 
Amstelveen
Voor de verduurzamingsmaatregelen 
is een bedrag van € 100.000 gereser-
veerd. De gemeente Amstelveen 
steunt ons zowel in het proces 
als financieel. Op kosten van de 
gemeente zijn de duurzaamheidsscans 
gemaakt en zijn adviezen over het dak 
van de Kruiskerk opgesteld. 

Als protestantse kerk werken we aan de verduurzaming van onze ge-

bouwen. Er is een plan opgesteld om het energiegebruik van de Paaskerk 

en Kruiskerk te verminderen. We moeten er rekening mee houden dat 

beide gebouwen rijksmonument zijn. Een overzicht van de acties.
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Contactgegevens:

studentenwerk@pga-b.nl  |  www.dekas-uilenstede.nl

  insta: dekasuilenstede

De Kas Uilenstede

Studentenwerkers André van der Galiën 
en Froukje van Lieshout

In de zomer was het rustig op Uilenstede en in de Kas. 
Veel studenten waren op vakantie of brachten hun tijd 
door bij hun ouders. 
Afgelopen weken is alles weer begonnen. De intro-
ductieweken zijn in volle gang. De afgelopen twee jaar 
was het vanwege corona veel kleinschaliger, maar nu 
is bijna alles weer als vanouds. 

We werkten de afgelopen tijd veel samen met de be-
wonersvereniging van Uilenstede (VBU). Halverwege 
augustus verlaten de internationale studenten hun 
tijdelijke kamers en in de laatste week van augustus 
komen nieuwe internationale studenten aan. Veel 
studenten laten nog goed bruikbare spullen achter in 
hun kamer. Samen met de VBU hebben we deze spul-
len opgehaald, uitgezocht en een week later aan de 
nieuwe studenten gegeven. 

Op de foto’s is te zien dat we daarbij ook veel planten 
hebben gevonden. Veel internationale studenten zijn 
blij met hun nieuwe plant en we hopen ze nog eens 
terug te zien bij onze plantjesbibliotheek. 
Deze actie sloot aan bij het thema van deze Present: 
‘Zorg voor de schepping.’ Door spullen en plantjes 
een nieuwe bestemming te geven, dragen we bij aan 
minder verspilling en een groenere wereld. 

De zomerperiode 
in de Kas
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Naast de internationale studenten die een kamer 
hebben gevonden op Uilenstede zijn er ook veel 
internationale studenten die geen kamer kunnen 
vinden. Doordat het aantal studenten dit jaar fl ink ge-
groeid is, en door de woningcrisis, wordt het kamer-
tekort steeds groter. Ook deze studenten spreken 
we soms op Uilenstede. Heeft u, heb jij een kamer 
over en bent u bereid om een internationale student 
op te vangen? Meld u dan via: www.noroomforus.nl. 
Dit wordt zeer gewaardeerd! 

Kamer gezocht

Als laatste nieuws zijn er een aantal veranderingen in 
onze gegevens. We krijgen een nieuwe website om 
ons werk te promoten: www.dekas-uilenstede.nl. De 
verwachting is dat deze halverwege september on-
line zal komen. Verder kregen we een eigen PGA-B-
e-mailadres: studentenwerk@pga-b.nl. Bij vragen en 
opmerkingen kan hiernaar gemaild worden en we zijn 
natuurlijk te volgen op Instagram: dekasuilenstede.

Nieuwe website 
en e-mailadres
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P
J

R Agenda 
Niets missen van Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk? 
Noteer de datums voor volgend seizoen dan alvast in je agenda!

Elke zondag Kinderdienst in de Kruiskerk (10.00 uur)
Elke zondag Kinderkerk in de Paaskerk (10.00 uur) 

2 oktober Verhaal in de Kruiskerk (16.00 – 18.15 uur)
6 november Kliederkerk in de Paaskerk (16.00 – 18.15 uur)P

J
R Agenda 

Niets missen van Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk? 

Agenda 
Niets missen van Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk? 

Agenda 
Noteer de datums voor volgend seizoen dan alvast in je agenda!

Elke zondag

Elke zondag

2 oktober

6 november

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

We staan aan de start van een nieuw 
seizoen! Hopelijk blijven verregaande 
coronamaatregelen uit en kunnen we 
ons de komende maanden verheugen op 
mooie vieringen, gezellige bijeenkomsten 
en leuke activiteiten. Zo is er iedere week 
Kinderdienst in de Kruiskerk en Kinderkerk 
in de Paaskerk, tot aan Kerst zeven keer 
KruisPaas Tienerdienst, iedere maand 
basiscatechese in de Kruiskerk en worden 
kinderen en hun ouders uitgenodigd voor 
speciale vieringen. Natuurlijk staan ook 
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk weer 
op het programma, net als Sirkelslag, de 
AdventPakjesActie en diverse programma’s 
met scholen. Ook wordt er gewerkt aan 
bijeenkomsten voor jongeren vanaf 16 jaar. 
We houden jullie op de hoogte en kijken er 
naar uit jullie allemaal weer te zien! 

Nieuw seizoen
Op woensdag 6 juli mochten we, 

zo vlak voor de zomer-vakantie, 

nog twee klassen van het Hermann 

Wesselink College in de Paaskerk 

verwelkomen. Waar wij dachten dat 

er niet veel animo meer zou zijn, 

werden we tot onze verrassing 

met enthousiasme begroet. Naar 

de kerk gaan bleek – tussen 

het boeken inleveren, rapport 

ophalen, de sportdag en wachten 

op schooladviezen – eigenlijk wel 

een leuke afwisseling. 

De leerlingen mochten weer op pad met vragen. De doopvont, 

de gedachtenishoek en de diaconie kwamen aan bod. 

Dominee Werner vertelde een verhaal, Vincent Dorenbos 

combineerde natuurkunde met een uitleg over het orgel en 

uiteraard mochten de leerlingen kaarsen aansteken. Vooraf 

besloten sommigen dat dit niets voor hen was, uiteindelijk 

wilden de meesten het toch wel. Het aansteken van een kaars 

is immers een handeling waar je geen woorden voor nodig 

hebt, maar waar wel veel kracht vanuit kan gaan. Een mooie 

afsluiter, op naar een nieuw schooljaar! 
Ds. Werner Pieterse en 

jeugdwerker Nienke van der Heiden 

HWC

De leerlingen mochten weer op pad met vragen. De doopvont, 
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Vrijdag 1 juli hadden de tieners een uitje. Ze leefden zich uit in een escaperoom. De jongens en de meiden hadden een eigen escaperoom. De meiden bevrijdden zichzelf als eerste. Daarna hebben we met elkaar heerlijk gegeten. Het was een top uitje!

Ook het komende jaar staan er weer leuke dingen op het programma buiten de tienerdiensten om. Wil je een keer komen kijken bij de tienerdienst of op een � lmavond of andere activiteit? Houd dan Present in de gaten, neem contact op met één van ons of jeugdwerker Nienke. 

Hier zijn alvast de komende tiener-
diensten t/m december op een rijtje:
18 september (Kruiskerk)
2 oktober (Paaskerk)
30 oktober (Kruiskerk)
13 november (Paaskerk)
20 november (Kruiskerk)
11 december (Paaskerk)
18 december (Kruiskerk)

Wie weet tot ziens!
Anko, Hans, Geert-Jaap en Liesbeth

P
J

R

KruisPaas Tienerdienst 

Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk zijn er voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders die 

samen door creatieve, sportieve en gekke activiteiten, 

proefjes en spelletjes op een ongedwongen manier 

bijbelverhalen willen ontdekken. De middagen 

worden afgesloten met een korte viering en 

gezamenlijke maaltijd. Meer informatie of vragen? 

Neem contact op met jeugdwerker Nienke.

Kliederkerk in de Paaskerk staat gepland op zondag 

6 november 2022, zondag 29 januari en zondag 16 

april 2023 van 16.00 – 18.15 uur inclusief eten.

Verhaal in de Kruiskerk staat gepland op zondag 2 

oktober 2022, zondag 12 maart en zondag 11 juni 

2023 van 16.00 – 18.15 uur inclusief eten.

Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk

Se
p

te
m

b
e

r 
2

0
2

2

19
p

re
se

n
t 6



ERIC CITROEN

Maar goed, corona lijkt uit zicht, we 
zijn begonnen! En toch. Hoe koud kan 
het zijn als je eigenlijk alleen de R in 
de maand voelt. Ja, als eigenlijk alle 
dagen hetzelfde zijn.

Ik kom veel bij ouderen die trouw op 
zondag naar een kerkdienst kijken. 
Kinderen weten vaak dat ze dan 
moeder niet hoeven te storen. De 
één kijkt naar een rooms-katholieke 
dienst, de ander naar de EO en 
Nederland zingt is de grote favoriet. 
De kerkdiensten van Amstelveen 
worden ook wel bekeken, maar ja, 
internet is voor veel ouderen toch nog 
wel een hoop gedoe. Hoe trouw ook, 
soms kan je het gevoel bekruipen dat 
je er op de een of andere manier niet 
bij hoort, dat je terugdenkt aan de 
dagen dat je nog gewoon volop in het 
leven stond en met iedereen koffi e 

stond te drinken. Het kan zomaar zijn 
dat alles om je heen goed geregeld 
is. Er is iemand die de boodschappen 
doet, die de was doet en dat de 
wijkverpleging elke dag opnieuw de 
steunkousen aan- en uittrekt. Alle zorg 
geregeld, maar soms knaagt er iets. 

Want je hebt je leven geleid, kinderen 
opgevoed tot voorbeeldige burgers, 
het geluk geproefd van kleinkinderen 
en zelfs achterkleinkinderen. En dan? 
Wat blijft er nog over als je wereld 
steeds kleiner wordt en je voor van 
alles afhankelijk bent? Als die wereld 
bovendien ook niet eentje is waar je 
echt vrolijk van wordt, dan kun je je er 
zomaar in verliezen. De wereld wordt 
kil...

Zou het? Zijn het niet juist die 
momenten van verlatenheid dat je 
merkt dat God er wel degelijk is, dat 
hij wel degelijk wat te zeggen heeft? 
Het verhaal van God is dat Hij er juist 
is voor wie zich er niet bij voelt horen, 
voor wie de zorgen zwaar zijn. God 
die zijn Zoon stuurde om te laten zien 
dat het niet ophoudt bij dit aardse 
leven. Die wonderen deed als teken 
van het komende koninkrijk. In de 
kerk van Christus mogen we ons 
hart laten raken door verwondering. 
Een preek, een lied, een psalm, een 
onverwacht bezoekje... heel even 
een warme gloed te midden van de 
kilte. Een glimp van Boven. Zodat we 
beneden weer verder kunnen. 

Het is alweer september. Voor 

velen uit de gemeente betekent het 

een nieuw begin van een kerkelijk 

seizoen. Het winterwerk begint. 

Er is volop activiteit, kinderen 

zijn weer naar school en naar 

de nevendienst, het kringwerk is 

gestart en de kerkenraden mogen 

weer fi jn vergaderen. Hoewel, dat 

laatste is niet altijd waar eenieder 

naar uitkijkt...
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Het is alweer september. Voor 

velen uit de gemeente betekent het 

een nieuw begin van een kerkelijk 

seizoen. Het winterwerk begint. 

Er is volop activiteit, kinderen 

zijn weer naar school en naar 

Septembrrrr
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Toen spraken we vooral over het 
milieu, vandaag de dag vooral over 
klimaat en klimaatverandering. Maar 
het appel om verantwoorder met 
onze aarde om te gaan, is niet van 
vandaag of gisteren. Sinds het rapport 
van de Club van Rome in 1972 klinken 
de alarmbellen. Vandaag klinken ze 
luider en onontkoombaarder dan ooit. 
Misschien hadden we nog gehoopt 
dat de coronacrisis een radicale 
verandering ten goede teweeg zou 
brengen, maar helaas... Misschien dat 
de oorlog in Oekraïne en de daaruit 
voortvloeiende energiecrisis nu 
eindelijk wel een game changer wordt 
voor de noodzakelijke energietransitie. 

Vorig jaar zei Marianne Thieme in een 
interview dat christenen een slechte 
reputatie hebben als het gaat om 
duurzaamheid en aandacht voor de 

natuur. Velen houden het christendom 
(mede)verantwoordelijk voor de 
ontstane problemen. Bovendien 
hebben de kerken en christelijke 
partijen niet vooropgelopen in aandacht 
hiervoor. De recente draai van Wopke 
Hoekstra (CDA) in de stikstofdiscussie 
belooft weinig goeds. 

In de protestantse traditie is graag 
gesproken over rentmeesterschap en 
zorgen voor de schepping. Daar zitten 
zeker goede kanten aan, als die zorg 
verantwoord en liefdevol gebeurt, 
met hart voor de natuur en voor alle 
levende wezens. Maar er zit ook een 
gevaar in: dat de mens zich buiten de 
schepping plaatst of erboven. 

In de Bijbel wordt op verschillende 
manieren gesproken over de plaats van 
de mens in de schepping. Psalm 104 

beschrijft de aarde als een ecosysteem 
waarin alles met elkaar samenhangt 
en afhankelijk is van God. De mens 
is volledig onderdeel daarvan. De 
mens wordt op één plaats prominent 
genoemd. In het laatste vers: Zondaars 
zullen van de aardbodem verdwijnen, 
onrechtvaardigen zullen niet meer 
bestaan. 

De zondaar is de mens die denkt dat 
alles om hem draait. De mens die zijn 
plaats niet kent en denkt dat hijzelf 
de maat is van alle dingen. De mens 
die geen boodschap heeft aan welke 
scheppingsorde, welk ecosysteem dan 
ook. De schepping is beter af zonder 
zulke mensen. 

Ik behoor tot hetzelfde milieu als de 
steekvlieg of de kwal. Een voortreffelijk 
milieu.

Milieu, milieu? Ik kom uit een 

voortréff elijk milieu. Misschien 

herinner je je nog die reclame van 

een energiebedrijf uit de jaren 

negentig, met Loes Luca, over 

energiebesparing. Energiebesparing? 

Ach man, ik heb plenty energie. 

Voortreff elijk 
milieu
Sieb Lanser
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Jaarthema Aan tafel en startzondag
Zondag 18 september vieren we het 
begin van een nieuw seizoen. En 
meestal zoeken we daarvoor een 
eigen insteek, die illustreert waar we 
als gemeente mee bezig willen zijn. 
Maar ook al voelt alles vaak wel nieuw 
na een zomerperiode, de kerk sluit 
niet in de zomer en hoeft dus ook niet 
weer te starten zoals dat bij scholen 
het geval is of voor het theaterseizoen.

Tot mijn genoegen hoorde ik laatst 
de duiding Preuvenement als 
uitnodiging om te ontdekken wat de 
mogelijkheden zijn waaruit gekozen 
kan worden. Als herkomst vermoed 
ik het Preuvenemint zoals dat altijd 
in Maastricht wordt gehouden. 
Overigens is het daar een letterlijk 
proeven van al het heerlijks dat de 
diverse gelegenheden op hun kaart 
hebben staan; meestal verrukkelijk.

Het thema dat de landelijke kerk 
aandraagt is dit jaar: Aan tafel. En 
blijkbaar kon dat de toets van de kritiek 
doorstaan, want er kwamen direct 
allerlei ideeën voorbij die aansluiten bij 
dit thema. Eerst waren die specifiek 
gericht op de startzondag, maar nadat 
de nuchterheid was teruggekeerd, lijkt 
het een thema dat we het hele jaar 
door kunnen inzetten.

Twee voorbeelden wil ik graag 
delen omdat ze kleur geven aan de 
mogelijkheden. Als eerste het idee 
om alle buurtbewoners uit te nodigen 
om met ons samen aan tafel te gaan. 
Zodat we elkaar op ongedwongen 

wijze beter kunnen leren kennen 
en de kerk en buurt meer natuurlijk 
onderdeel worden van elkaars 
leefomgeving.
Als tweede idee kunnen we samen 
aan tafel gaan met vluchtelingen die 
hier in Amstelveen onderdak hebben 
gevonden. Daarbij denken we aan de 
Oekraïners die ondergebracht zijn in 
hotels, bij mensen thuis of in containers 
bij Uilenstede. Maar natuurlijk ook aan 
de andere vluchtelingen. Voor beide 
ideeën zou je wensen dat we dan voor 
elkaar koken en samen eten.

En vervolgens worden er steeds 
meer nieuwe plannen geboren als 
je doordenkt over zo’n thema. Wie 
komen er in beeld als we de deuren 
openzetten en als je samen de tafel 
wilt delen. Zovelen die je het gunt – 
zoals we dat ook onszelf gunnen – dat 
je elkaar mag ontmoeten als mens, 
om gelijkwaardig en veilig samen te 
komen rond de tafel voor een maaltijd.

In mijn vorige gemeente was de tafel 
het beeld voor een meer informele 
vorm van onderlinge ontmoeting: 
de jongerentafel; de familietafel 
enz. Samen eten als basis voor 
ontmoeting, maar ook bezinning. Dat 
sprak enorm aan (tot het door corona 
niet meer kon). Deze beelden helpen 
hopelijk om een idee te krijgen bij ons 
thema voor het komende jaar; zowel 
onderling als met anderen.

De startzondag houden we nog 
bescheiden. We gaan na de viering 
samen aan tafel. En de viering 

zelf krijgt het karakter van een 
Thomasviering: voor elk wat wils in 
de eigen nevendienst. Maar natuurlijk 
beginnen en eindigen we samen 
tijdens de gemeenschappelijke viering 
in de kerk. Zie de Kruispuntjes voor 
verdere informatie. 

Kruiskerk

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

contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. R.H. (Roel) Knijff,

postadres: Kruiskerk, tel, 06 - 54 33 12 44, 
dsknijff@kruiskerk-amstelveen.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

ouderenpastor Eric Citroen, 
tel. 06 – 50 67 74 03, 

ouderenpastor@pga-b.nl
wijkkas NL59 INGB 0004 2138 02 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie NL74 RABO 0373 7360 37 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
(o.v.v. diaconie Kruiskerk)
inleveren kopij Present 

Ineke Norel, tel. 020 - 645 23 46
present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Maandelijks delen we de Maaltijd van 
de Heer en gaan we samen aan tafel, 
al voelt dat ongetwijfeld anders dan bij 
het delen van veel lekkers. Maar ten 
diepste is dat de maaltijd waarmee 
we de voeding krijgen waarvoor we 
altijd naar de kerk mogen komen. 
Brood en wijn tot leven. Zo zijn we in 
Christus met elkaar verbonden. 

ds. Roel Knijff

Uit de kerkenraad
Meestal is de zomerperiode een 
rustige tijd omdat er zovelen op 
vakantie zijn. Maar dit jaar staan er 
direct aansluitend op de zomer wat 
veranderingen op stapel die ons 
tijdens de zomer al bezighielden. Met 
het (aanstaande) vertrek van dominee 
Werner Pieterse komt er opnieuw 
een vacature en willen we met het 
beroepingswerk starten om daarin te 
voorzien.
Gelukkig hebben we de mogelijkheid 
om gewoon een nieuwe predikant 
te beroepen. Maar deze ronde volgt 
snel op het vorige traject, dat net was 

afgerond na het aannemen van het 
beroep door collega Barbara de Groot 
en door mijzelf. Het stof is nog maar 
nauwelijks neergedaald nu we alweer 
voor een volgende ronde staan.
We zoeken nog een beetje naar de 
vorm die we daaraan gaan geven. 
Enerzijds ligt er veel op de plank na de 
bezinning voorafgaand op de vorige 
ronde. Anderzijds heeft de tijd niet 
stilgestaan en zijn we alweer een paar 
jaar verder. En gelukkig was met het 
verbinden van Eric Citroen aan onze 
gemeente het team waarmee we ons 
werk doen even compleet. 

Gezien de steeds verdergaande 
samenwerking binnen Amstelveen-
Buitenveldert is tijdens de vorige 
ronde van beroepingswerk benadrukt 
dat predikanten niet meer verbonden 
worden aan een wijkgemeente, maar 
aan de gehele gemeente. Natuurlijk 
zijn wij wel een herkenbaar gezicht op 
de afzonderlijke locaties, maar steeds 
vaker verdelen wij taken binnen het 
gehele team. 

Daarmee hebben we nog maar 
kort ervaring opgedaan om de heel 
eenvoudige reden dat wij er feitelijk 
ook nog maar kort zijn. Er is nu al wel 
duidelijk een verschil met de manier 
van werken zoals dat was toen de 
wijken ieder een eigen predikant 
hadden. En dat mag weer doorklinken 
in de wijze waarop we kijken naar het 
profiel van de te beroepen predikant.

Natuurlijk willen we ook u als 
gemeenteleden betrekken bij de 
afwegingen. Daartoe wordt een 
gemeenteavond belegd voor de hele 
gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
op woensdag 21 september. U hebt 
uit het bovenstaande een beetje 
kunnen proeven van de tussenstand. 
We hopen die woensdag op een grote 
oogst van overwegingen waarmee 
we ons voordeel kunnen doen bij de 
voortgang. 

Daarom bent u van harte uitgenodigd 
om uw stem te laten horen. 

ds. Roel Knijff

IN MEMORIAM
Kor Terleth
Op maandag 11 juli 2022 is ons gemeentelid Kornelis 
Johannes (Kor) Terleth overleden. Hij was 90 jaar oud. 
Kor was in zijn werkzame leven eerst timmerman, 
later was hij werkzaam in het bouwmanagement en 
vervulde hij bestuursfuncties in de bouwwereld. In het 
rouwbericht wordt Kor getypeerd als bouwer, zeiler en 
levensgenieter. Hij was betrokken bij de Pauluskerk, 
waar hij o.a. leider van de jongensclub was, en later 
bij de Kruiskerk. Vooral op zijn vakgebied wilde hij 
graag iets doen voor de kerk en daarom werd hij lid 

van de bouwcommissie van de Bankraskerk. Vooral 
zijn technische en tevens enthousiaste inbreng in de 
commissie was zeer waardevol.
Tot enige tijd geleden was hij een regelmatige kerkganger.
Kor was een aardige man die altijd actief was en altijd  
vooruit keek. Kortgeleden was hij nog in zijn huis in  
Zwitserland en merkte toen dat hij ademhalingsmoeilijk-
heden kreeg. Het bleek longkanker te zijn, die hem in 
een paar weken tijd fataal werd. 
De uitvaart heeft plaats gevonden op 18 juli, in de aula 
van begraafplaats Zorgvlied. Daar werd Kor toevertrouwd 
aan de Eeuwige, bij wie de bron van leven is en de 
gedachtenis der namen.

Han Jongeneel
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Van de diaconie
Deze zomer hebben we als diaconie 
een nieuw lid van ons team mogen 
verwelkomen. Hier zijn we heel blij 
mee! Anita Pfauth is taakdrager 
geworden, waarbij ze een gelofte van 
geheimhouding heeft afgelegd, zodat 
ze taken binnen de diaconie kan doen 
en tijdens de zondagse kerkdienst als 
diaken dienst kan doen. 

De wijkdoelcollecte van afgelopen 
zomer, van zondag 14 augustus, is op 
het laatste moment gewijzigd. We 

hebben gezamenlijk met de Paaskerk 
voor de kinderen van de Voedselbank 
geld ingezameld voor tasjes met 
gratis zwembadkaartjes, zakjes 
snoep, drinken en chips. Wat de 
opbrengst precies is geweest weten 
we nog niet, dat hopen we in een 
volgende Present te laten weten.
En dan nog even dit:
In deze tijd van steeds stijgende 
prijzen en verhoging van 
energiekosten is het niet voor 
iedereen mogelijk de financiële 
eindjes nog aan elkaar te knopen. 

Misschien bent u niet op de 
hoogte van alle mogelijkheden 
om daar via bepaalde regels een 
tegemoetkoming of korting voor te 
krijgen. Mocht u er zelf niet meer 
uitkomen, dan kunt u, via de diaconie 
van de PGA-B, daarbij advies en 
hulp krijgen. U kunt zich aanmelden 
bij één van de diakenen van onze 
kerk persoonlijk, via diaconie@
kruiskerk-amstelveen.nl of via de 
contacttelefoon (06 21 12 45 67). Uw 
vraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Jellie Snijders

IN MEMORIAM
 
Fenna Hendrikse-Kok
Op 25 juli 2022 is Fenna Hendrikse-Kok overleden 
in de leeftijd van 99 jaar. De laatste 9 jaar woonde 
Fenna wegens dementie in verpleeghuis Groenelaan. 
23 jaar geleden overleed haar man Marinus. 
Fenna heeft zich van jongs af aan ingezet voor de 
samenleving. In de oorlogsjaren was zij koerierster en 
vervoerde zij distributiebonnen die bestemd waren 
voor onderduikers. Na haar huwelijk in 1947 is zij in 
Amstelveen komen wonen en heeft zij zich ingezet 
voor de school van haar kinderen. Eerst als lid van 
de Oudercommissie en later als initiatiefneemster 
voor de ontwikkeling van het schooltuinencomplex 
aan de Jeanne d’Arclaan, waar ze tot op hoge leeftijd 
bij betrokken is gebleven. Voor haar verzetsverleden 
ontving Fenna de gouden eremedaille in de orde van 
Oranje-Nassau, terwijl de gemeente Amstelveen haar 
de Erepenning van de gemeente Amstelveen verleende.
Op 4 augustus was haar uitvaartdienst, waarin we 
hebben stilgestaan bij Matteüs 25: ‘...wat jullie aan de 
geringsten onder ons hebben gedaan, hebben jullie aan 
mij gedaan’.

Henk van der Meulen

Hans van der Weijden
Op 13 augustus is Hans van der Weijden overleden 
op de leeftijd van 88 jaar. Zij was afkomstig van de 
Pauluskerkgemeente. Haar meisjesnaam, Schreuder 
Goedheijt, refereert aan haar motto in het leven: goed 
doen voor haar kinderen, de familie en omgeving. 
Acht jaar geleden overleed haar man Piet, die werkzaam 
was aan de Christelijke Scholengemeenschap Buiten-
veldert. Sindsdien kwam ze wisselend naar de dienst of 
bezocht de vespers. Altijd op de fiets, lekker warm in de 
lange regenjas. Later werd het rijtjeshuis in Elsrijk verruild 
voor een ouderenappartement bij Klaasje Zevenster, waar 
zij genoot van haar uitzicht. 
Het was een forse terugval dat het fietsen niet meer 
ging. Vervolgens bracht de lockdown de kerkgang 
terug naar beeldschermkijken. Intussen werd het vaak 
moeilijk om langere tijd rechtop te zitten, en was het 
al fijn als de dagelijkse wandeling weer was gelukt. ‘s 
Avonds zong ze haar geliefde psalmen en praatte nog 
even met de foto van Piet. Steeds meer wilde ze vooral 
bij hem zijn, het was goed zo. Ze was dankbaar voor 
haar prachtige leven!
De afscheidsdienst van Hans heeft in familiekring 
plaatsgevonden op Zorgvlied, waar ze nu bij Piet 
begraven is. 

Sanne Alberts
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‘Thuiskomen bij Titus’
Op 27 juli bezochten ruim 70 
mensen uit Amstelveen de landelijke 
ontmoetingsdag ‘Thuiskomen bij 
Titus’, waaronder ook mensen van 
de Kruiskerkgemeente. Na een 
korte gebedsdienst in de Titus 
Brandsmakerk vertrokken zij met 
een grote en een kleine bus en 
personenauto’s naar Leeuwarden. 
De ontvangst was in de Broerekerk, 
een oude kloosterkerk waarvan 
in 1980 na een brand alleen een 
ruïne overbleef. In 2006 werd een 
glazen overkapping aangebracht. De 
commissaris van de koning, Arno 
Brok, hield geheel in het Fries een 
openingstoespraak. Gelukkig was een 
schriftelijke Nederlandse vertaling 
beschikbaar. Daarna begon de 
rondgang ‘In het spoor van Titus’ met 
als eerste stop de Martinikerk. Daar 
hield Antoine Bodar een lezing over 
de omgang van Titus met de mystiek. 
De rondgang ging verder naar de St. 
Franciscusbasiliek, een prachtige neo-
gothische kerk met een Tituskapel. Er 
werd een fi lm over Titus vertoond. Het 
gehele programma werd omlijst door 
liederen en muziek uit verschillende 

kerkelijke tradities. De rondgang werd 
besloten bij het stadhuis, waarna er 
tijd was voor het diner. In de avond 
werd een eucharistieviering gehouden 
in de Franciscusbasiliek waarin o.a. 
bisschop Ron van den Hout, deken 
Eugene Jongerden en pastor Tom 
Buitendijk voorgingen en een nieuw 
Titusraam ingezegend werd. Dat 
was een waardige afsluiting van een 
weliswaar vermoeiende, maar zeker 
ook imposante dag.

Renger Prent

September
Zo 18 10.00 uur Startzondag
Wo 21 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 21 13.30 uur Sing Inn
Zo 25 16.30 uur Muzikale Vesper 

(zie muziekpagina)
Wo 28 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 28 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m. 

de oorlog in Oekraïne

Oktober
Wo 05 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Zo 09 16.30 uur Muzikale Vesper 

(zie muziekpagina)
Wo 12 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 12 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m. 

de oorlog in Oekraïne
Wo 19 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)

AGENDA

IN MEMORIAM
Teunis Pieter Roubos
Op 24 augustus is de heer Teunis Pieter Roubos 
overleden. Hij is 94 jaar geworden. Tot zijn opname in een 
verzorgingstehuis in Amsterdam woonde Teus Roubos op 
de Rembrandtweg 337. Hij was sinds 2019 weduwnaar. 
Lang was hij mantelzorger voor zijn echtgenote, totdat 
zij drie maanden voor haar overlijden in een verpleeghuis 
moest worden opgenomen. Hij heeft als werknemer van 

een internationaal opererend energiebedrijf verspreid 
over de hele wereld zijn woonplaats gehad. Na zijn 
pensionering kwam hij in Amstelveen wonen waar hij 
meelevend lid was van de Bankraskerk en later van de 
Pauluskerk. Opmerkelijk was zijn constatering dat hij 
in het buitenland gewoon protestant kon heten, maar 
in Nederland een keuze moest maken tussen de vele 
varianten van het protestantisme.
De begrafenis heeft in de besloten kring van zijn (klein-)
kinderen plaats gevonden.

Henk van der Meulen
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Stikstof
'Preek niet over stikstof, dat is veel 
te ingewikkeld!', adviseerde iemand 
van een agrarische organisatie aan 
predikanten. Het advies was geen 
officieel kerkelijk advies vanuit het 
'hoofdkantoor' in Utrecht, maar 
wekte wel de indruk omdat het 
advies van daaruit verspreid werd. 
Het schoot veel predikanten in het 
verkeerde keelgat. Niet in de laatste 
plaats bij collega Werner Pieterse. Hij 
schreef een ingezonden brief naar 
de opiniepagina van Trouw. Kritisch 
van toon, want hoezo is stikstof 
te ingewikkeld? Ja het is complex, 
maar zijn niet alle grote thema's van 
deze tijd ingewikkeld? Vluchtelingen, 
klimaat, energiekosten, de oorlog in 
Oekraïne – om maar wat te noemen. 
Werner stuurde mij een concept van de 
brief en – zo heb ik hem het afgelopen 
jaar leren kennen – stond open voor 
een enkele suggestie mijnerzijds. 
Trouw pakte het bericht op.
Kritisch op ontwikkelingen in 
maatschappij en kerk, en dan zoeken 
naar een weg of een medium om je 
(tegen)stem te laten horen, dat is wat 
ik Werner vaak heb horen doen en 
wat ik enorm ben gaan waarderen. 
Meestal was het niet zozeer zijn eigen 
(tegen)stem of mening, maar een 
vertolking van de grondwoorden uit 
de Bijbel, een profetisch geluid dat 
gehoord moet worden. 

Op vrijdagavond 9 september en 
zondag 11 september namen we 
afscheid van een predikant die 

leeft met en van de Schrift en dat 
heeft overgedragen aan gemeente, 
schoolkinderen, en velen in 
Amstelveen. Ook op deze plek wil 
ik graag zeggen dat we hem als 
gemeente dankbaar zijn voor alles 
wat hij de afgelopen negen jaar 
gegeven heeft aan Amstelveen. We 
wensen Werner, Mariëtte en hun 
kinderen alle goeds en Gods zegen in 
de protestantse gemeente Haarlem-
Noord en Spaardam.

Het gemeentewerk kan gelukkig 
grotendeels doorgaan, nu Ardin Mourik 
een aantal maanden beschikbaar is 
voor kerkdiensten en ook doordeweeks 
enige taken ten uitvoer kan brengen.

Ds. Barbara de Groot

Vanuit de wijkkerkenraad
De wijkkerkenraad vergadert 
traditiegetrouw niet in de maanden 
juli en augustus. Het is goed om het 
ritme van vergaderen eens even te 
doorbreken in de zomer en tijd te 
nemen voor andere dingen. 
Dat betekent niet dat er helemaal 
niets gebeurd is in de zomerperiode 
en dat heeft vooral te maken met 
het vertrek van ds. Werner Pieterse. 
Een eerste concept van de profielen 
van de wijkgemeente en de te 
beroepen predikant zijn geschreven. 
Uitdrukkelijk moet hierbij vermeld 
worden dat het om een eerste 
concept gaat. Deze concepten zijn 
voor schriftelijk commentaar naar 
alle kerkenraadsleden gegaan. De 
te beroepen predikant gaat ook 

overstijgende werkzaamheden 
verrichten voor de hele PGA-B. 

Er is ruimte voor nieuwe initiatieven in 
het kader van ‘kerkelijke presentie’ in 
heel Amstelveen-Buitenveldert en het 
is goed om daar met gemeenteleden 

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
ouderenpastor Eric Citroen, 

tel. 06 – 50 67 74 03,  
ouderenpastor@pga-b.nl

wijkkas NL05 RABO 0392 3145 25  
t.n.v. Wijkkas Paaskerkgemeente,  

Amstelveen 
inleveren kopij Present 

present@paaskerk-amstelveen.nl
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uit de drie wijkgemeenten over na 
te denken. Naast het bespreken 
van de conceptprofi elen zal dit ook 
het onderwerp zijn van de PGA-
B-gemeentevergadering op 21 
september. We hopen u daar te 
mogen begroeten. Hierna zullen de 
profi elen nog worden aangepast. 

Bij het uitkomen van deze Present zijn 
zowel de startzondag als het afscheid 
van ds. Werner Pieterse achter de rug. 
Graag willen wij ds. Werner Pieterse 
op deze plaats nogmaals danken voor 
wat hij voor de Paaskerkgemeente en 
voor de hele PGA-B heeft gedaan en 
betekend. Wij wensen hem en zijn gezin 
een goede tijd toe in Haarlem en Gods 
zegen op de voorzetting van zijn werk. 

Elly Merckel-Timmer

Boek Paaskerk in coronatijd
Paaskerk in coronatijd. Dat is de titel 
van het fotoboek dat is gemaakt met 
een kort verslag hoe het er in de 
Paaskerk aan toe is gegaan tijdens 
de coronatijd. Alles ook in beeld 
gebracht aan hand van foto’s die in die 
tijd gemaakt zijn om zo even terug te 
kijken wat voor bijzondere tijd wij met 
elkaar hebben doorgemaakt. Het was 

zo ingrijpend dat het uitnodigde om dit 
op te schrijven en ook vast te leggen. 
Er liggen twee inkijkexemplaren om 
tijdens de koffi e in te zien. U vindt ze 
in het rek tegenover de bar. Mocht 
u belangstelling hebben voor dit 
fotoboek dan kunt u dat doorgeven 
aan mij. Het fotoboek kost ongeveer 
€ 45,00 inclusief verzendkosten. Jany 
Steur, tel: 020 - 643 68 48 e-mail: 
jany_steur@hotmail.com.

Rommelmarkt
Zaterdag 17 september is er een 
rommelmarkt in de Paaskerk. Dit jaar 
met boeken, lp’s, cd’s, speelgoed, 
spelletjes, puzzels, elektronica, 
computers en telefoons. Het rad van 
avontuur zal weer draaien en uiteraard 
is de bar open voor een drankje en 
een hapje. Welkom tussen 10.00 en 
15.00 uur. 

Zondag 4 september startte het 
kerkelijk seizoen. De volwassenen 
aan tafel, de kinderen buiten. 

September
Zat  17 10.00 uur Rommelmarkt 

(tot 15.00 uur) 
Wo 21 20.15 uur Gemeentevergadering 

PGA-B over 
beroepingsproces

Wo  28 19.00 uur Gebedsgroep

Oktober
Di  04  20.00 uur Theoloog, spreker en 

schrijver Alain Verheij over 
zijn boek ‘Geld en go€d’

Wo  12 19.00 uur Gebedsgroep
Do  13  14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Kastanjefl at)
Do  13 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Dignahof)
Zo  16 12.00 uur  Koffi econcert Alegría
Wo  26 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

De Bolder
Wo  26 19.00 uur Gebedsgroep

AGENDA

IN MEMORIAM
Aafje Schuttel
Op vrijdag 1 juli is Aafje Schuttel overleden. In februari 
vierde ze haar honderdste verjaardag. Aafje – geboren 
in Nieuwer Amstel – is altijd een echte Amstelveense 
gebleven. Ze woonde het grootste deel, meer dan 
zestig jaar, aan de Sint Josephlaan. De laatste tijd 
woonde ze in De Luwte. 
Ze was een trouwe kerkganger in de Paaskerk. In de 

dienst voorafgaand aan de begrafenis stonden we stil 
bij haar lange leven, en spraken haar neven liefdevolle 
woorden over hun unieke tante Aaf. Ze was betrokken en 
echt geïnteresseerd. Woorden van de oorkonde van haar 
openbare belijdenis reisden mee in haar leven. Uit de 
Hebreeënbrief: ‘Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, 
vandaag en tot in eeuwigheid!’ en uit het evangelie van 
Matteüs: ‘Komt allen bij mij jullie die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.’ We 
vertrouwen erop dat ze die rust gevonden heeft. 

Ds. Barbara de Groot

15.00 uur. 

Start zondag
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IN MEMORIAM
Wim Scherpenzeel
Op 18 juli overleed Wim Scherpenzeel ten gevolge 
van een ernstig ongeluk. Hij was 86 jaar. Nog even 
een boodschap halen liep uit op een aanrijding met 
een auto. Een lieve man, vader, opa en overgrootvader 
werd daarmee zomaar uit het leven weggehaald, 
zonder afscheid te kunnen nemen. 
Wim werd geboren in Alphen aan den Rijn en 
startte in Amstelveen een drogisterij, samen met 
zijn vrouw Lenie. Later stond hij op de markt met 
een snoepkraam. Hij hield van het leven; fietsen, 
kamperen, biljarten waren zijn hobby´s. Wim was 
een echte doorzetter en een hulpvaardig man. In de 
Paaskerk was hij een bekend gezicht, hij maakte onder 
meer deel uit van het schoonmaakteam. Over de 
hemel had hij zo zijn eigen gedachten, maar hij wist dat 
er iets moest zijn. 
Bij de afscheidsdienst in crematorium Bouwens 
hebben we hierbij stilgestaan aan de hand van Prediker 
9, ‘Eet uw brood en drink uw wijn met vreugde’. 
Wij wensen Lenie, Anita, Gerben en Sasha en de 
kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Eric Citroen

Pieter Hengst
Een bijzondere man. Op 30 juli overleed Pieter Arie 
Hengst in de leeftijd van 84 jaar. Pieter was een lieve 
en creatieve man, vader en opa. 
Hij heeft lang gewerkt als constructeur fijnmechanica 
bij de Universiteit van Amsterdam. Zijn creativiteit en 
vakmanschap kon hij daarnaast kwijt in een andere 
passie, namelijk het repareren van harpen. 
In 2002 werd hij getroffen door een hersenbloeding. 
Hij ging daarna steeds meer denkbeelden schilderen, 
met zijn visie op hemel en aarde. De woorden ‘Ik ben’ 
kwamen er vaak in terug. 
In 2011 kreeg hij nieuwe tegenslag te verwerken. 
Ziekte leidde tot een hersenoperatie en revalidatie 
en uiteindelijk opname in het Zonnehuis. Jarenlang 
bleek zijn grote doorzettingsvermogen en werkte hij 

aan zijn herstel. Zodoende kon hij op vaste tijden op 
de schootmobiel naar huis. Hoewel zijn vermogen om 
gedachten in woorden uit te drukken steeds minder 
werd, bleef zijn creativiteit volop aanwezig. 
Bij de afscheidsdienst in de Paaskerk stonden de ‘Ik 
ben’ woorden centraal. Wij wensen Annie, Nolan en 
Karen, Jiska en de kleinkinderen Jade en Vincent veel 
sterkte. 

Eric Citroen

Henny Molema
Een lieve moeder, schoonmoeder en oma, een 
zelfstandige vrouw die altijd een goed woord had voor 
een ander. Op 17 augustus overleed ons gemeentelid 
Henny Molema op de leeftijd van 93 jaar. Hendrikje 
Molema-Hoorn werd geboren in Drenthe. Ze was een 
echt christelijk meisje en vond dat haar man in haar 
levenswijze moest meegaan. En zo gebeurde. Ze 
trouwde met Jan, die haar volgde in de kerk, maar ze 
werd helaas vroeg weduwe. De kinderen en verdere 
familie hebben Henny als zeer liefdevol ervaren. 
Ook voor de Handwegkerk en later de Paaskerk heeft 
ze veel betekend. Henny was muzikaal, ze speelde 
orgel en zong meer dan veertig jaar in het Pauluskoor. 
Bij de dankdienst voor haar leven werd op haar eigen 
verzoek volop meegezongen met de liederen. We 
stonden stil bij haar trouwtekst Jesaja 60:20 ‘Je zon 
zal nooit meer ondergaan’. Wij wensen de familie veel 
sterkte met dit verlies.

Eric Citroen

Jacoba Sneller-de Hoog
Op 25 augustus hebben in de Paaskerk afscheid 
genomen van Jacoba Sneller-de Hoog. Jarenlang 
woonde ze in de William Boothlaan, totdat ze moest 
verhuizen naar Klaasje Zevenster. Aan jarenlange 
trouwe kerkgang kwam toen een einde. Bij het 
afscheid hebben we Openbaring 21 gelezen, over 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kinderen en 
kleinkinderen gingen ons voor in de herinneringen aan 
Jacoba als lieve moeder, grootmoeder en krachtige 
vrouw. Wij wensen hen kracht en geloof toe.

Ds. Werner Pieterse
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Bij de diensten
Tijdens de cantatedienst van zondag 
18 september zal in het kerkgebouw 
van De Goede Herder de cantate 
‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ (BWV 
150; tekst naar het begin van Psalm 
25) van J.S. Bach ten gehore worden 
gebracht. Ik hoop, zoals gebruikelijk in 
een cantatedienst, in de verkondiging 
aan te sluiten bij de thematiek van de 
cantate. Aanvang 9.30 uur.

De dienst van zondag 25 september, 
aan het eind van de Vredesweek, zal 
een oecumenische dienst van Schrift 
en Tafel zijn. Ik hoop daarin voor te 
gaan bij de bediening van het Woord. 
De dienst vangt aan om 10.30 uur. Na 
de dienst is de Wereldwinkel aanwezig.
Let u erop dat de dienst van 2 oktober 
en de diensten van de zondag daarna 
weer om 9.30 uur begint?

Bijbelkring
Dinsdag 27 september start de bijbel-
kring met het bestuderen van Paulus’ 
brief aan de Romeinen. Zoals ik reeds 
eerder meedeelde, is deze brief de 
enige van Paulus’ brieven waarin 
hij systematisch uiteenzet wat het 
evangelie van Jezus Christus inhoudt 
en wat het betekent voor ons bestaan 
van elke dag. We beginnen op 27 
september met hoofdstuk 1. Dinsdag 
11 oktober gaan we verder met 
Romeinen 2. Plaats: De Goede Herder, 
Van Boshuizenstraat 420, Amsterdam. 
Aanvang: 14.00 uur. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Ds. De Vries

Mini-Pelgrimskerk
De Pelgrimskerk is weliswaar gesloten, 
dankzij de inspanning van Regina 
Omta hebben veel kerkgangers nu 
een miniatuur van de kerk thuis staan. 
Opdat de kerk niet vergeten wordt.
Er zijn nog enkele exemplaren te 
koop. Wilt u ook zo’n miniatuur? 
Neem contact op met Janny Schuijt, 
020 – 644 10 65.

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.present@gmail.com
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Vreemdelingen
Ja er moet wat gebeuren met al die 
vreemdelingen, vluchtelingen om ons 
heen. Dakloos? 
Al die leegstaande kerken overal in het 
land. Onrust, machteloos? Ja er moet 
wat mee gebeuren, kerkenraden, 
gemeentes zoeken naar zinvolle 
bestemmingen. 
Wat is een mooie bestemming voor 
het overtollige kerkgebouw? Als nu 
eens overal in het land de lege kerk 
voor één of twee jaar bewoond wordt. 

Rust voor beide partijen, een nieuw 
leven beginnen? Vrede, rust voor de 
vreemdeling. 
Wijsheid! Gelukkig ontstaan overal in 
het land opeens gesprekken hierover. 
Ook de scriba van de PKN deed een 
oproep! Lukt het, is deze noodkreet 
gehoord? Wordt de lege kerk snel 
gevuld met de vreemdeling? We zijn 
niet meer machteloos. We vertrouwen, 
denken mee, zien de oplossing. Elke 
zondag in gebed verbonden.

Wil Kruijswijk
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IN MEMORIAM
Nel de Haan 
Op 7 juli overleed Nelly (Nel) de Haan, in de leeftijd van 87 jaar. Samen 
met haar enkele jaren geleden overleden partner Piet van der Jagt was 
zij lange tijd lid van onze gemeente. Zij was een belezen en cultureel 
geïnteresseerde vrouw, die tijdens haar arbeidzame leven veel betekend 
heeft als radiotherapeutisch laborant en stralingshygiënist en die in haar 
persoonlijk bestaan zeer betrokken was op de kinderen en kleinkinderen 
van haar partner. We hebben haar op Zorgvlied toevertrouwd aan de God 
van het leven.

Ds. De Vries

Belia van Beusekom-van Kooten
Op 11 augustus overleed Belia van Beusekom. Ze werd 102 jaar. Ze stierf 
22 jaar na haar man Johan van Beusekom die predikant was geweest in 
Breskens en Amsterdam. Ze had een praktische inslag waarmee ze alles 
zoveel en zo goed mogelijk regelde als moeder en predikantsvrouw in 
het gezin met zes kinderen. Voor het afscheid koos ze woorden van de 
profeet Micha en de zgn. zaligsprekingen van Jezus. Een veel gezongen 
lied in het gezin ‘De dorre vlakten der woestijnen’ stond op haar lijstje 
en Engelse koormuziek. Een zoon en een kleinzoon vertelden over haar 
levenslust en humor. Maar misschien werd de grondtoon van haar leven 
wel het best samengevat in de woorden uit het gedicht ‘De moeder, de 
vrouw’ van Martinus Nijhoff: Prijs God, zijn hand zal u bewaren.
In het vertrouwen dat zij rust heeft en vooral vrede legden we haar op 
Zorgvlied in de aarde, in de handen van God. 

Nelly Versteeg

Uitje naar de St. Bavokerk in 
Haarlem
De tentoonstelling ‘Schepping’ van 
kunstenaar Hannelieke van Beek is in 
de St. Bavokerk in Haarlem. Actueel 
thema. Dat gaan we zien én beleven! 
Datum; do 22 sept. Vertrektijd half 11 
bij bus 346 Strawinskilaan op de Zuidas. 
Kosten € 3 entree kerk + OV + koffi e.
Inlichtingen en opgeven vóór 21/9 bij 
Irene, Janny of Wil (020 – 642 82 43, 
644 10 65, 642 77 03). We maken er 
een mooie lange morgen van!

De Geest zweeft over de wateren

Aartsengel Michaël

De vader en de zoon
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September
Di 20 14.30 uur Gesprekskring 
Do 22  10.30 uur Uitje naar St. Bavokerk, 

Haarlem
Di 27  14.00 uur Bijbelkring 

Oktober
Di 04 14.30 uur Gesprekskring 
Di 11  14.00 uur Bijbelkring 
Di 18 14.30 uur Gesprekskring

AGENDA

De Goede Herderkerk
De leden van De Goede Herderkerk 
hebben de Pelgrimskerkgemeente op 
vele manieren welkom geheten en 
steun verleend bij hun komst. Daar zijn 
we zeer dankbaar voor! Bij onze laatste 
kerkdienst in de Pelgrimskerk lag er 
op de collectetafel al een teken van 
welkom: kaarten van de glas in lood 
ramen in de Goede Herderkerk in een 
kring om een welkomstgroet heen.
De ramen zijn ontworpen en uitgevoerd 
door Jaap Min en zijn dochter Annet 
Min. De symboliek in de ramen is de 
moeite van het nader bekijken waard.

Hierbij ziet u afbeeldingen met een 
korte verklaring. Een uitvoerige 
beschrijving is in een folder te vinden. 
Als die niet meer verkrijgbaar is bij de 
Parochie De Goede Herder dan kunt u 
bij mij een kopie aanvragen.

Moge de Geest niet alleen over de 
wateren zweven maar ook beide 
gemeenschappen in hetzelfde 
gebouw bezielen! 

Mieke Hellema, 
namens de wijkdiaconie

De Geest zweeft over de wateren

Aartsengel Michaël

Aartsengel Raphaël

De vader en de zoon
Hemel en aarde
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Muziekagenda

Cantatedienst 
in De Goede Herder
Zondag 18 september
Tijdens de cantatedienst van zondag 
18 september zal in het kerkgebouw 
van De Goede Herder de cantate 
‘Nach dir, Herr, verlanget mich’ 
(BWV 150; tekst naar het begin van 
Psalm 25) van J.S. Bach ten gehore 
worden gebracht. De verkondiging 
zal bij dit thema aansluiten. Aanvang 
9.30 uur.

Sing Inn 
in de Kruiskerk
Woensdag 21 september
Komt u meezingen? We starten om 
13.30 uur. Welkom!

Muzikale Vesper 
in de Kruiskerk
Zondag 25 september
Op zondag 25 september bijt de Ves-
perscantorij onder leiding van Henk 
Trommel het spits af met een van de 
beroemdste cantates van Bach: Herz 
und Mund und Tat und Leben (BWV 
147). Het is een feestelijke cantate, 
door Bach in zijn eerste Leipzigjaar 
samengesteld voor een van de Maria-
feesten in de Lutherse kerk. Vier 
aria’s van vier vocale solisten klinken, 
instrumentaal worden trompet, 
hobo’s en solo viool ingezet om bij te 
dragen aan de vreugde over Maria’s 
zoon Jezus. Het bekende en geliefde 
koraal Jesu bleibet meine Freude

horen we tweemaal. 
Liturg: Ruurd van der Weg
Aanvang: 16.30 uur, Toegang vrij, 
deurcollecte.

Muzikale Vesper 
in de Kruiskerk
Zondag 9 oktober
Tijdens deze muzikale vesper wordt de 
muziek verzorgd door koor en orkest 
van Het Bach Ensemble Amsterdam 
onder leiding van Paulien Kostense. 
Ongetwijfeld ook dan een cantate, 
maar op het moment van schrijven is 
nog niet bekend welke. 
Liturg: ds. Niek Scholten. 
Aanvang: 16.30 uur, Toegang vrij, 
deurcollecte.

Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerkgemeente

Nico Ph. Hovius
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Koffi econcert 
in de Paaskerk
Zondag 16 oktober
Na de viering verzorgt het koor Alegría 
onder leiding van Nico Ph. Hovius 
een koffi econcert. Het koor duikt 
dit keer in de negentiende eeuwse 
romantiek, met liederen van Brahms, 
Rheinberger, Mendelssohn en Elgar, 
aangevuld met moderne composities 
van Lauridsen en Gjeilo. Aanvang 
12.00 uur, toegang vrij. 

Messiah 
in het Concertgebouw
Zaterdag 22 oktober
Enkele gemeenteleden zingen al 
jarenlang bij de KCOV. Het koor 
repeteert nu in De Goede Herder 
(voorheen in de Pelgrimskerk). Op 22 
oktober brengt het koor de Messiah 
van G.F. Händel onder de bezielende 
leiding van dirigent Paul Hameleers. 
Het Promenade Orkest begeleidt het 
koor. Komt dat horen! 
Via Janny Schuijt (06 – 26 98 36 17) 
koopt u uw toegangskaart met korting 
(prijs €35,00). Aanvang: 19.30 uur.

Na de vakantie zingen bij Pauluskoor 
Amstelveen, doen!
Meedoen was nog nooit zo makkelijk. Bovendien is de 
eerste maand gratis en geheel vrijblijvend. Dus stap 
over de drempel, ga de uitdaging aan. Voer je vakantie-
voornemen uit en ga zingen! 

De wekelijkse repetities zijn ’s maandags van 20.00- 22.15 
uur in de Paaskerk, Augustinuspark 1. Nu repeteren wij 
voor het concert in november met op het programma de 
Nelson-mis en het Stabat Mater van Haydn. Op 31 maart 
2023 zingen wij in de herbouwde Urbanuskerk de Matthäus 
Passion. Geweldig toch om daaraan mee te doen! De 
repetities voor de Matthäus Passion beginnen in december. 

Bij het Pauluskoor gaat het muziek instuderen in stappen. 
In een aantal maanden werken wij toe naar het concert. 
Onze repetities staan onder de enthousiaste leiding van 
Marcel Joosen. Niet alleen op de repetitie kan je je partij 
oefenen, maar ook op YouTube. Onze dirigent neemt je 
in zijn oefenfi lmpjes mee. Kijk op YouTube: Pauluskoor 
Amstelveen en open de playlist van Marcel Joosen. 
Kijk ook op onze website www.pauluskoor.nl 

Meld je aan bij het secretariaat: 
Secretariaat.pauluskoor@gmail.com 

Wij zien je graag!
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Op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap is een gratis serie webinars beschikbaar 
over groene exegese. Dit is de link waar u het kunt vinden: door: www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/
professional-en-bijbel/webinars-overzicht/groene-exegese/

Serie webinars groene exegese 
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Expositie Bijbelse teksten en verhalen verbeeld
U heeft het al in de kerk of via de livestream(s) van de 
dienst(en) kunnen zien: er hangen weer kunstwerken in 
de Kruiskerk. Deze keer is kunstenares Marga Jelles-
van Huizen gevraagd hiervoor. 

Voor deze expositie heeft Marga teksten en verhalen 
uit het Oude en Nieuwe testament als basis genomen. 
De Bijbel is voor haar een kostbare bron van inspiratie 
en nog altijd actueel. Daar zij dit keer de Bijbel in zijn 
geheel als uitgangspunt heeft gekozen, heeft zij zich 
beperkt tot een selectie van kunstwerken uit haar 
collectie. 

Als beeldend kunstenaar werkt Marga met Textiele 
Werkvormen, vaak fi guratief en soms abstract. Zij 
maakt daarbij gebruik van verschillende technieken en 
materialen. Zij is voornamelijk autodidact en zij heeft 
destijds tijdens haar opleiding voor leerkracht gekozen 
voor de specialisatie Textiele Werkvormen. Zij werkt vrij 
en soms in opdracht vanuit haar inspiratiebronnen: 
de Bijbel, de natuur en de cultuur. 

Daarnaast is zij lid van de kunstgroep KinK (kunst in de 
kerk). Dit betreft een kunstgroep in de Protestantse 
Gemeente in Alkmaar.

Sinds 2004 exposeert zij haar werk regelmatig in 
kerken, het ziekenhuis en wijkcentra. Als zij haar werk 
exposeert, werkt zij meestal met thema’s als: de 
psalmen, de gelijkenissen, de wonderverhalen of een 
thema passend bij de tijd van het kerkelijk jaar. 
Haar werk is ook te koop: tijdens de openingsdagen liggen 
twee mappen met haar overige werk ter inzage. Maar u 
kunt ook haar website bezoeken: www.kunstvanmarga.nl.
De tentoonstelling is tot en met 30 november te 
bezichtigen op woensdag van 15.00 - 17.00 uur, op 
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur en zondag na de 
dienst van 12.00 – 16.00 uur (op 13-11 en 20-11 zal dit, 
vanwege een Kruiskerkconcert, een uurtje later zijn 
(ca. 13.00 - 16.00 uur)).

Voor meer informatie over (o.a.) de actuele 
openingstijden bel: 06 - 21 12 45 67 of mail met 
Contact Kruiskerk (contact@kruiskerk-amstelveen.nl). 

Saskia de Jong en Jellie Snijders

collectie. 
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Op 25 september lopen we de jaarlijkse Walk of Peace in Den Haag. De 
Walk of Peace is een wandeling in, van en voor Vrede. Een wandeling om 
te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar 
kunnen oplopen.
PAX organiseert deze wandeling dit jaar samen met de Raad van Kerken, 
de Haagse Gemeenschap van Kerken, het Apostolisch Genootschap, en 
het Haags Vredes Initiatief en met medewerking van vele anderen. Met 
deze nationale Walk of Peace wordt de Vredesweek 2022 afgesloten.
Het doel van de Walk of Peace is de wandelaars stil te laten staan bij 
het belang van vrede op verschillende niveaus. Tijdens de wandeling zal 
de relatie tussen confl icten op mondiaal niveau en op persoonlijk niveau 
worden belicht.
Geïnteresseerd in deze Walk of Peace? Voor deelname is een aanmelding 
verplicht. Aanmelden kan op www.vredesweek.nl/walk-of-peace.

Walk of Peace 

- Laatste exemplaren – 

Er zijn nog exemplaren van 
het boekje Stenen Getuigen 
beschikbaar. Zie ter informatie 
het voorgaande nummer van 
Present.

Het is verkrijgbaar bij:
Mieke Hellema, 
tel. 020 - 642 22 97 of e-mail: 
mieke.hellema@outlook.com.

Stenen Getuigen 
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Refrein: Zend uw adem, wij komen tot leven.

Gemaakt uit deze aarde zijn wij met haar verwant.
Wij groeten broers en zusters: de maan, de wind, het land.

Wij gaan over de aarde, zij draagt en duurt en voedt.
Wij lopen in verwondering en proeven: het is goed.

Wij leven van de aarde die ons is toevertrouwd.
Wij danken voor de schepping, staan in voor haar behoud.

Refrein: Zend uw adem, wij komen tot leven.

Toch reiken wij naar sterren en plukken zonder maat;
ontsluieren geheimen, herscheppen grond en zaad

en lopen zo verloren, is er een weg terug?
De aarde snakt naar adem, zij raakt snel uitgeput.

De witte bergen smelten, de grond wordt grauw en droog.
Gerooid worden de wouden met storm en vloed als oogst.

Refrein: Zend uw adem, wij komen tot leven.

God, schenk opnieuw uw adem, de geest die wijsheid schenkt,
die keert verharde harten, het dor verstand doordrenkt.

Dan kiezen wij het leven en delen zee en land
en ieder plukt de vruchten van wat hij heeft geplant

De zon schijnt in het water, de lucht klaart op, wordt licht.
De zee krioelt van leven, de schepping uw gedicht.

Refrein: Zend uw adem, wij komen tot leven.

ANDRIES GOVAART 

Muziek: Christiaan Winter; uit 'De weg die je goeddoet',
www.andriesgovaart.nl

De aarde snakt 
naar adem


