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De dorstigen laven



Inloophuis Makom kan met deze 
kerstpakketjes een feestelijke 
kerstviering organiseren en Stichting 
Stoelenproject zorgt ervoor dat alle 
ingezamelde spullen goed terecht 
komen bij zoveel mogelijk dak- en 
thuislozen uit Amsterdam en omgeving.

Ieders hulp is welkom
Aan deze diaconale actie kan jong én 
oud meehelpen! 
Dat kan op drie manieren:

• Door te helpen sorteren en de 
kerstpakketjes te maken. 
De actie is in de Kruiskerk op zondag 
11 december, start: 11.15 uur, duur:  
± 1 uur.
• Door spullen te verzamelen. 
Op zaterdag 10 december kunt u 
spullen inleveren in de Kruiskerk 
tussen 12.00 en 14.00 uur en in de 
Paaskerk tussen 10.00 en 11.30 uur. 

En verder op zondag 11 december 
voor de dienst tussen 9.15 en 10.00 
uur in de Kruiskerk, Paaskerk en 
Pauluskerk. 
• Door een financiële bijdrage te doen. 
Een financiële bijdrage is zeer 
welkom en kan overgemaakt worden 
op bankrekeningnummer: NL32 
INGB 0000 526 833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, onder vermelding van 
AdventPakjesActie 2022.

Welke spullen?
De behoeftes van dak- en thuislozen 
zijn de afgelopen jaren veranderd. 

Om die reden is het soort spullen 
dat ingezameld wordt ook anders! 
De inloophuizen hebben dringende 
behoefte aan de volgende spullen:

• Shampoo
• Doucheschuim 
• Deodorant 
• Tandpasta
• Tandenborstels
• Scheerschuim
• Wegwerpscheermesjes
• Sokken
• Ondergoed
• Sjaals
• Mutsen
• Handschoenen
• Maandverband
• Tampons
 
Let op: graag kleine verzorgings-
producten en geen gebruikte kleding! 

Op zondag 11 december wordt de jaarlijkse AdventPakjesActie weer geor-

ganiseerd! De kerstpakketjes die tijdens deze actie gemaakt worden, zijn 

ieder jaar weer een lichtpuntje voor meer dan honderd dak- en thuislozen 

van Inloophuis Makom en nachtopvang Stichting Stoelenproject. 
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AdventPakjesActie voor jong én oud(er)

Wie helpt mee?

NIENKE VAN DER HEIDEN

Meer informatie
Wilt u meer weten over de AdventPakjesActie? Neem vooral contact op met: 
Wijkdiaconie Kruiskerk: Marijke van der Meulen, diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl 
Wijkdiaconie Paaskerk: Selma van Ee, selmavanee@gmail.com
Jeugdwerker PGA-B: Nienke van der Heiden, nienke@pga-b.nl /06 – 37 22 76 76
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Vormgeving en Druk 
Reprovinci.nl, Schoonhoven
Damen Drukkers, Werkendam

Colofon Present het gemeentemagazine van de PGA-B verschijnt  
9 keer per jaar, november 2022, jaargang 13, nummer 8

Voor klachten of vragen omtrent de privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de 
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevens-bescherming) kan contact opgenomen worden met 
het scribaat van de Algemene Kerkenraad. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd zonder 
schriftelijke toestemming van de redactie en belanghebbenden.

09 – De naakten kleden  
inleveren kopij: 30 november
op de mat: 17 december

De planning voor Present in 
2023 is nog niet helemaal rond.
U kunt uw bijdrage wel 
alvast insturen naar: 
redactie.present@pga-b.nl.
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Het thema van deze Present – de dorstigen 
laven – wordt vaak figuurlijk gebruikt om de 
vervulling van een sterk verlangen, ja, een 
smachten naar iets uit te drukken. Of naar 
Iemand, zoals in Psalm 42. Een verlangen 
dat past bij de adventstijd. Een periode van 
bezinning en inkeer, van verwachting en 
reikhalzend verlangen naar de komst van 
onze Heer in deze wereld. In het hoofdartikel 
verbindt ds. Roel Knijff dit verlangen naar 
een nieuw begin van echte vrede met 
barmhartigheid van en voor onszelf als 
levensdoel. Een barmhartigheid die op vele 
manieren tot uitdrukking kan komen. Een mooi 
voorbeeld is de kaartenactie waarover Ginus 
Trof schrijft op de pagina van het college van 
diakenen. Of het laven van moderne dorstigen 
naar rituelen, zingeving en geborgenheid als 
remedie tegen gevoelens van twijfel, verlies 
en eenzaamheid die kenmerkend zijn voor 
onze hedendaagse maatschappij. Ronald 
van Steden schrijft erover in de column. In 
het interview spreekt Nieke Atmadja, oud-
predikant van de Paaskerkgemeente, over een 
ander soort verlangen. In de gesprekken voor 
haar boek Geheelde pijn, ver verlangen proeft 
ze bij veel oudere Indonesiërs een verlangen 
naar ver weg en lang geleden. Nog maar 
kort geleden kon ds. Gert Jan de Bruin, ook 
oud-predikant van de Paaskerkgemeente, zijn 
verlangen vervullen om het afscheidscadeau 
van de Paaskerk te verzilveren: een reis 
naar Assisi. In het gastartikel neemt hij ons 
mee. Onze huidige pastores bleven met hun 
uitstapje dichter bij huis, in Amstelveen.  
Lees het verslag van Eric Citroen. 
Goede adventstijd! 

Van de redactie

Anita 
 Winter

Meer informatie
Wilt u meer weten over de AdventPakjesActie? Neem vooral contact op met: 
Wijkdiaconie Kruiskerk: Marijke van der Meulen, diaconie@kruiskerk-amstelveen.nl 
Wijkdiaconie Paaskerk: Selma van Ee, selmavanee@gmail.com
Jeugdwerker PGA-B: Nienke van der Heiden, nienke@pga-b.nl /06 – 37 22 76 76
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Kerkdiensten
ZONDAG 

20 november

1e collecte: Diaconie, Zorg- en hulpverlening 
in Amstelveen - Buitenveldert
2e collecte: Kerk, Landelijk pastoraat: 
Samen gedenken in dorp of stadswijk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, gedachtenisdienst 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot,  
gedachtenisdienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard 
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Sieb Lanser

Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 24-11, 10.30 uur: Lydia Meiling
’t Huis aan de Poel
Vr/ 25-11, 14.30 uur: Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

ZONDAG 

27 november 
1e Advent

1e collecte: Diaconie, KiA werelddiaconaat, 
Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
2e collecte: Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
16.30 uur: Muzikale Vesper, 
liturg ds. Roel Knijff 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a/d 
IJssel
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries 

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
’t Huis aan de Poel
Vr/ 2-12, 14.30 uur: Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

ZONDAG 

4 december 
2e Advent

1e collecte: Diaconie, KiA werelddiaconaat, 
Creëren van banen voor jongeren in Libanon, 
Jordanië en Irak
2e collecte: Kerk, Vormings- en toerustingswerk 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot 
Paaskerk
10.00 uur: prop. Ardin Mourik
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Prins, Ede
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Sieb Lanser

Vreugdehof
10.30 uur: pastor Ellen Kok
Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 8-12, 10.30 uur: Hans Dornseiffen
’t Huis aan de Poel
Vr/ 9-12, 14.30 uur: Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

   Avondmaalsdienst   Muziek tijdens de kerkdienst
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ZONDAG 

11 december
3e Advent

1e collecte: Diaconie, KiA binnenlands 
diaconaat, vrolijkheid in asielzoekerscentra
2e collecte: Kerk, Communicatie in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: prop. Ardin Mourik, themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, Barneveld
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de Vries, cantatedienst 
(Ceremony of Lessons and Carols) 

Kapel VU mc
10.00 uur: Maria Berends-van Hoek
’t Huis aan de Poel
Vr/ 16-12, 14.30 uur: Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak
 

ZONDAG 

18 december
4e Advent

1e collecte: Diaconie, Jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, Jong Protestant, Ontdekken 
wat Kerst betekent

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot
14:30 uur: Sing-In 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Vonk Noordegraaf, Uddel
18.30 uur: ds. W.H.Th. Moehn, Hilversum
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: drs. Renger Prent

Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock

Data inleveren en verschijnen Present

09 – De naakten kleden  
inleveren kopij: 30 november
op de mat: 17 december

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

Locaties

De planning voor Present in 2023 is nog 
niet helemaal rond. U kunt uw bijdrage wel 
alvast insturen naar redactie.present@pga-b.nl.
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Als één van de zeven werken van 
barmhartigheid komt deze in de 
opsomming eigenlijk eerder dan de 
werken die we in Present al met 
elkaar overdachten. Ik ben zelf wel 
blij verrast dat juist dit nummer van 
Present op de grens van Advent 
gaat over de dorstigen. Vanwege de 
verbinding tussen barmhartigheid, en 
hunkering en verlangen.

Waterverdeling
Tot voor kort dachten we in ons land  
niet aan een gebrek aan water. We 
moesten ons verplaatsen naar andere 
landen met een ander klimaat om iets 
te kunnen begrijpen van de dagelijkse 
zorg om te voorzien in (drink)water. 
Maar nu verstoort de klimaatverande-
ring ook onze waterhuishouding en is 
zelfs onze drinkwatervoorziening niet 
meer vanzelfsprekend. 

In de Bijbel staan prachtige verhalen 
die zich afspelen rond de put. Het 
andere klimaat en het schaarse water 

maakte de put tot een belangrijke 
ontmoetingsplaats. Wat weer leidde 
tot duidelijke regels over de onderlinge 
verhoudingen, bijvoorbeeld een 
verdeling van de dag in tijden dat 
vrouwen en mannen daar hun werk 
mochten doen. 

Fysieke dorst
Maar dorst is van een andere orde. 
Dorst hangt samen met een lange weg 
die gegaan is of een inspanning die 
veel gevraagd heeft. Als we spreken 
over dorst dan is de grens bereikt. Een 
mens kan niet zonder water. Het moet 
niet te lang duren om deze dorst te 
lessen of het hoeft niet meer; dit werk 
van barmhartigheid moet niet te lang 
op zich laten wachten. 

Wanneer de dorst serieus genomen 
wordt en gelest wordt met water, 
herneemt zich het leven. Als we de 
dorstige laven, verbinden we de korte 
termijn weer met de lange termijn; 
door de dorst te lessen is er weer 

ademruimte, is er weer leven, is er 
weer toekomst. De impact van de 
actie is groot, de impact van het 
uitblijven van de actie ook.

En laten we dat breed zien. Niet alleen 
de dorst die we zelf herkennen omdat 
we weten hoe het voelt of anders wel 
bij andere mensen hebben kunnen zien. 
Maar dorst treft alle levende wezens. 
De dieren en de planten hebben 
evengoed water nodig om te kunnen 
leven. Sterker nog: onze aarde heeft 
water nodig en kan naar water dorsten.

Geestelijke dorst 
‘Evenals een moede hinde naar het 
klare water smacht, schreeuwt mijn 
ziel om God te vinden, die ik ademloos 
verwacht’. Het verband tussen fysiek 
water en de hunkering naar God 
herkennen wij dankzij Psalm 42 als 
bijna vanzelfsprekend: het beeld van 
de ‘moede hinde’ of ‘het hijgend hert 
der jacht ontkomen’ en het verlangen 
naar God die ons de last zal afnemen 
en zal verlichten.
Als wij zo over dorst spreken sluit 
dat in de beeldende zin aan bij ons 
verlangen naar God. Naarmate ons 
bestaan als meer bedreigd voelt, 
wensen we vuriger dat dingen een 
wending ten goede krijgen. We willen 
alles dat ons angst aanjaagt uitbannen. 

De dorstige laven
DS. ROEL KNIJFF

Dorst klinkt meteen al heftig. In de overtreffende trap van urgentie, roept 

dorst de meest dringende noodzaak op voor ons levende wezens: we 

smachten naar water; we hunkeren ernaar onze dorst te lessen. Maar als 

we gelaafd worden mogen we herstellen, het voelt als verwennerij. We 

toeven op een goede plaats met grazige weiden en wateren van de rust.
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En in geloof richten we ons tot God; 
kom ons te hulp, geef ons weer 
uitzicht op een vredig leven.

Zo kunnen we de verbinding leggen 
tussen de waan van de dag en Advent. 
Na de afsluiting van het kerkelijke jaar 
beginnen de vier weken van verwach- 
ting. Van het verlangen naar de geboor-
te van nieuw leven. Het verlangen naar 
een wereld waarin het mogelijk is om 
je aan de vrede te laven, niet alleen als 
mens, maar voor alle leven op aarde 
en voor de aarde zelf.

Leven op aarde
Daarmee raakt ons geestelijk spreken 
over dorst ook weer aan de fysieke 
werkelijkheid. Wat doen we als de 
balans op aarde verstoord wordt? 
Onze regering wordt wederom 
terechtgewezen door de rechter 
omdat haar handelswijze niet voldoet 
aan het vastgestelde beleid. Door 

theologen wordt naarstig gewerkt 
aan een groene theologie. 

Wanneer de werken van barmhartig-
heid in beeld brengen wat kwetsbaar 
is en zorg behoeft, helpt de actualiteit 
mee om te beseffen hoe radicaal 
noodzakelijk ze eigenlijk zijn. Klinkt 
barmhartigheid dan niet veel te 
vrijblijvend? De nood is zo hoog dat er 
acute actie nodig is om te voorkomen 
dat mensen om het leven komen.

Advent
Vanuit het Evangelie zou ik een 
pleidooi willen houden voor radicale 
barmhartigheid. Bij alle zeven werken 
van barmhartigheid geldt dat zij 
ons worden aangereikt om beter te 
beseffen hoe Christus in vergelijkbare 
omstandigheden zou handelen. Niet 
optioneel, maar intentioneel. Niet als 
mogelijkheid, maar als onvermijdelijk. 
Niet als keuze, maar als noodzaak.

Wanneer wij onszelf christen 
noemen spreken wij uit dat wij 
volgelingen van Christus willen 
zijn. Dat betekent niet dat wij zijn 
zoals Christus zelf. Dat kan niet en 
dat hoeft niet. Maar we wensen 
dan toch wel zijn voorbeeld zo 
goed mogelijk te volgen. Dat is 
een commitment. En dat maakt 
barmhartigheid tot een levensdoel; 
als het enigszins mogelijk is wensen 
wij zelf barmhartig te zijn.

En eigenlijk zou het nog verder 
mogen gaan. Zoals wij zelf kunnen 
smachten naar water of naar God, 
zo vanzelfsprekend doen wij werken 
van barmhartigheid; barmhartigheid 
die we zelf van anderen mogen 
ontvangen en barmhartigheid die wij 
zelf royaal uitdelen. Aan het begin 
van advent zou dat nieuwe diepgang 
kunnen geven aan ons verlangen. En 
worden we zelf herboren. 

Olieverf op doek, Egbert Modderman, 2021
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Een geschonken 
reis: Assisi

GERT JAN DE BRUIN

In eerste instantie dacht ik om na mijn 
verhuizing naar Leidschendam in de 
nazomer van 2020 naar Italië te gaan, 
om dan het cadeau uit te pakken. 
Niemand kon toen vermoeden dat er 
een pandemie uit zou breken. Wie had 
ooit gehoord van een covidbesmetting? 
De franciscaanse beweging die ieder 
jaar een week van bezinning in Assisi 
organiseert, moest vele activiteiten stil 
leggen, ook die ‘pelgrimstocht’. 

Waar de benenwagen je brengt
Eind september 2022 kon de reis 
uiteindelijk doorgaan en vertrok ik 
naar Italië. We waren met veertien 
deelnemers: dertien vrouwen en 
ik. Dertien is voor mij zeker geen 
ongeluksgetal. We gingen minder als 
toeristen en meer als pelgrims naar de 
stad van Franciscus. In tegenstelling 
tot de twee gemeentereizen die we 
in 2015 en 2017 vanuit Amstelveen 
maakten, hadden we nu geen bus 
tot onze beschikking. We deden 
hoegenaamd alles te voet. Maar bij 
een klimpartij naar een kluizenarij 
lieten we ons op de weg naar boven 
door een taxi helpen. Een andere 

keer namen we na een bezoek aan de 
‘benedenstad’ van Assisi de bus terug. 
Lopen is gezond, maar ik ben niet uit 
op het verzamelen van blaren.

Programma
Iedere dag had een bondig thema. 
Het betekende dat we met een 
vraag op weg gingen die te maken 
had met de weg die Franciscus acht 
eeuwen eerder is gegaan. Enkele 
voorbeelden van wat kleur gaf aan 
een dag: aarden in Assisi, zusterschap 
en broederschap, eenvoud, stilte, 
pelgrimeren in vreugde, je weg gaan. 
In een korte bijeenkomst na het 
ontbijt verkenden we het ‘woord van 
de dag’ en in de namiddag deelden 
we wat het thema onderweg had 
opgeroepen. Soms was er een 
werkvorm die bij de bezinning hielp. 

San Damiano
Op een ochtend gingen we naar het 
kloostertje San Damiano vlak buiten 
Assisi. 'Bestemming' was het centrale 
woord van de dag. We stonden stil 
bij de zoektocht van Franciscus naar 
bestemming. Hoe hij op een dag brak 

met zijn luxueuze leven, maar niet goed 
wist hoe hij nieuwe zin kon ontdekken. 
Waaraan zou hij zich kunnen wijden? 
In het kloostertje dat bijna op instorten 
stond, zocht hij rust. Een Christusbeeld 
werd hem tot een stem: ‘Franciscus, 
de kerk is in verval, herstel mijn kerk’. 
In elke biografie van Franciscus komen 
we deze diep insnijdende ervaring in 
zijn leven tegen. Waar kom je vandaan 
en waar ga je naar toe waren de 
spirituele vragen die die dag onze 
aandacht vroegen.

Een olijfgaard
Op weg naar San Damiano hielden 
we halt te midden van olijfbomen en 
werd ons gevraagd: kies een olijfboom 
die bij je past. Wonderbaarlijk wat zo’n 
eenvoudige vraag weet op te roepen. 
Iemand was blijven haken aan een 
twijgje dat in een ronding van een olijf 
groeide, een ander was geraakt door 
wat ze noemde de vreugdevolle blik 
van een boom. Iemand zag zowel bloei 
als littekens, voor nog weer een ander 
was geur de centrale ervaring. Toen ik 
langer bij ‘mijn’ olijf bleef staan, zag 
ik dat het om twee stammen ging, 
een vermolmde en een jonge, nieuwe 
stam, dicht tegen elkaar aan. Bomen 
spreken, zeggen we wel, ik vond mijn 
wat intuïtief gekozen boom een mooi 
‘tegenover’. De bomen hadden ons 

Het heeft lang geduurd maar nu is het er eindelijk van gekomen: een 

bezoek aan Assisi. Die reis was het cadeau dat ik kreeg bij mijn afscheid 

in Amstelveen, eind november 2019. 
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het nodige te zeggen, was de rode 
draad in het nagesprek. Dank aan de 
bomen was onze, haast franciscaanse, 
conclusie.

Hoogtijdagen
Toevallig waren wij op 3 en 4 oktober in 
Assisi, het voor Italianen zo belangrijke 
bedevaartsoord. Op de avond van de 
derde oktober 1226 stierf Franciscus. 
Op 4 oktober werd hij begraven, 
tegenwoordig is het een feestdag, 
in heel Umbrië wordt zijn leven 
gevierd. Er waren talloze diensten in 
verschillende kerken in Assisi naast 
markten en pleinfeesten. Ook ‘hoog 
bezoek’: president Mattarella kwam 
op deze feestdag vanuit Rome naar de 

grote Franciscusbasiliek. Ik zie het als 
een onderstreping van het belang van 
het leven van Franciscus voor mensen 
in het huidige tijdsgewricht.

Heiligen, geloofsgetuigen
Franciscus maakte een grote indruk 
op de mensen die hij tegenkwam. In 
korte tijd groeide de broederschap tot 
drieduizend leden. Elke kloosterorde 
kan daar in onze tijd alleen maar van 
dromen. Een bijzonder charismatische 
fi guur noemen we Franciscus vandaag. 
Hoe hij oog had voor kansarmen, oog 
ook voor de natuur, de dieren. Een 
leven in grote eenvoud, een gezonde-
ne zonder bagage met een goed 
bericht voor wie hij tegenkwam. De 

heiligverklaring liet dan ook niet lang 
op zich wachten. Heiligen noemen 
we in de protestantse wereld liever 
geloofsgetuigen. Te pas en te onpas 
verkondig ik dat we zulke geloofsgetui-
gen nodig hebben. Mensen die op 
overtuigende wijze in het voetspoor 
van Jezus gaan, die je helpen om zelf 
zijn weg te gaan. Dat kan iemand dicht 
in je buurt zijn: de buurvrouw die voor 
iedereen klaar staat, de leraar van je 
middelbare school die zo inspirerend 
kon vertellen, je grootmoeder die je 
uit de kinderbijbel voorlas. Zelf loop 
ik al jaren op met Franciscus. Maar 
daarmee zeg ik niets nieuws, dat wist 
u al. Mooi dat ik uw cadeau recent kon 
uitpakken. Dank!
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Geheelde pijn, 
ver verlangen

‘Mijn antwoord op die vraag is altijd 
geweest: en-en. Het is deel van mijn 
identiteit, mijn denken en missie ge-
worden. Zo heb ik altijd aandacht gehad 
voor migranten en heb ik tien jaar in 
de koepelorganisatie SKIN gezeten 
(Samen Kerk In Nederland). En nu als 
adviseur van Protestantse Gemeente 
PERKI, dat onder de Protestantse Kerk 
in Nederland (hierna: PKN) valt als 
bijzondere gemeente. Wat ik steeds 
probeer is verbinding te creëren.’ 

Curriculum 
Nieke Atmadja (77) studeerde 
theologie in Jakarta. Ze haalde haar 
doctoraal aan de VU in Amsterdam in 
1981 en promoveerde als eerste vrouw 
aan de Theologische Hogeschool (zo 
heette het in haar tijd van studeren) in 
Kampen. Verder studeerde ze in de VS 
klinische pastorale vorming en na haar 
emeritaat was ze acht jaar verbonden 
als docent aan de Sekolah Tinggi 
Theologia in Noord-Sumatra.

Van 1995 tot 2010 was ze verbonden 
als predikant aan de Paaskerk. Haar 
bevestiging aan de toenmalige 
Adventkerk vond ze van durf getuigen. 
’Ik was lid van de gemeente en 
kreeg ineens een telefoontje om 
te komen praten. Er was verder 
geen beroepingsproces aan te pas 
gekomen. Ik heb die tijd in elk geval 
wel als Gods weg ervaren. Het was 
tegelijk een moeilijke weg, met alle 
fusies die toen speelden. Uiteindelijk 
heeft die periode me wel verrijkt, ik 
ben er fl exibeler door geworden.’

Interviews 
Haar leven lang onderhield ze haar 
netwerk met Indonesiërs. ‘In de 
coronaperiode wilde ik niet stilzitten 
en zo kwam langzaam het idee tot 
stand om interviews te houden.’
Nieke hield gesprekken met zestien 
ouderen en ondervroeg hen over hun 
leven en verlangens. Nieke: ‘De rode 
draad is dat je kunt doorvragen naar 

diepere motieven. Uiteindelijk speelt 
er iets door van eenzaamheid. Er is 
een verlangen naar ver weg, naar 
lang geleden. Tegelijkertijd wordt in 
de verhalen pijn zichtbaar, van moeite 
met aanpassing aan het leven in 
Nederland. 
Een groot cultuurverschil is bijvoor-
beeld de Nederlandse directheid. 
Neem zo´n vraag als: ´Wanneer ga 
je terug naar Indonesië?’. Het is 
vaak zoeken naar een antwoord. 
Achteraf kun je nu zeggen: Werd 
dat aan Nederlanders 350 jaar 
geleden in Indonesië ook gevraagd: 
wanneer ze teruggingen? Wat ik 
bedoel te zeggen: Indonesië heeft 
veel omwentelingen meegemaakt. 
De twee politionele acties, daarna 
de overdracht van Nederlands-Indië 
aan de Republiek Indonesië, een 
coup van generaals, en rellen tegen 
de Chinezen. Velen zijn uiteindelijk in 
Nederland als vluchtelingen terecht 
gekomen.’ 

ERIC CITROEN

Voel je je Nederlands of Indonesisch? Die vraag 

kreeg Nieke Atmadja, oud-predikant van de 

Paaskerk vaak te horen. In de coronatijd besloot 

ze hier iets mee te doen en schreef ze een boek 

over ouderen met een Indonesische achtergrond.

‘Mijn antwoord op die vraag is altijd 
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Geïntegreerd 
Die pijn is nog niet weg, constateert 
Nieke Atmadja. ‘Wat je wel ziet, is dat  
velen nut hebben gehad van een goede 
opleiding en goed zijn geïntegreerd in  
de Nederlandse samenleving.’ Tijdens  
haar predikantschap heeft ze regel-
matig pastoraal contact gehad met 
mensen uit Indonesië. Ook bij hen zag 
ze dat de genoemde geschiedenis hun 
parten speelde. 
‘Wat in de meeste gesprekken terug-
komt, is het religieuze aspect. De 
meeste ondervraagden zijn christen, 

enkelen zijn moslim1. Tegelijk zijn er 
ook kritische geluiden. In het 
algemeen zie je dat mensen 
vasthouden aan het traditionele 
geloof, maar ook de invloed van 
de secularisatie in Nederland is 
herkenbaar. Mensen ontwikkelen 
hun eigen kijk op het geloof. Zelf ben 
ik tenslotte ook vrijer geworden in 
de loop van de jaren. Toch zie je dat 
de meeste kritiek, als die er is, mild 
van toon is. Dat is die kenmerkende 
bescheidenheid.’
Wat Nieke bij alle gesprekken is 

opgevallen, is dat mensen ondanks de 
ervaren pijn niet verbitterd zijn geraakt. 
‘Mensen blijven warm, vriendelijk en 
blijk geven van een grote gastvrijheid, 
zo kenmerkend voor Indonesië. Dat 
geldt dus ook voor die eigenschap van 
bescheidenheid. Indonesiërs willen 
niet opvallen, niet vooraan staan. Dat 
kan wel eens lastig zijn, bijvoorbeeld 
als het gaat om het aanvragen van 
subsidie. Wat je ziet, is dat mensen het 
zoveel mogelijk zelf willen oplossen. 
Dat maakt het lastig dingen van de 
grond te krijgen.’ 

Gezamenlijke maaltijd
Nieke blijft zich inzetten voor de 
verbinding, zegt ze tot slot. ‘Het is 
mijn verlangen dat de PKN meer 
oog heeft voor migranten en dat 
geldt ook andersom. Ja, de PKN is 
feitelijk nog te wit. Ik weet heel goed 
dat juist cultuurverschillen barrières 
kunnen vormen voor bijvoorbeeld 
een gezamenlijke dienst. Maar ik zou 
in elk geval willen pleiten voor een 
gezamenlijke maaltijd.’
 
Het boek: Geheelde pijn, ver verlangen 
is voor € 20 te koop bij uitgeverij Eon 
Pers Amstelveen, Info@zaakhaes.nl. 

1) De islam is de belangrijkste godsdienst en  
Indonesië is zelfs de grootste moslimnatie 
van de wereld. 90% van de meer dan 245 
miljoen Indonesiërs hangt dit geloof aan. 
Desondanks is de islam geen staatsreligie, 
al lijkt de sharia – de islamitische wetten –  
steeds meer te worden toegepast als 
algemeen geldend. Onder de moslim 
aanhangers volgt ongeveer 87% de 
soennitische richting. Daarnaast is zo'n 10% 
van de bevolking christelijk en ongeveer 2% 
is hindoe. In Bali domineert het hindoeïsme.
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Begroting 2023 
en prognose 2022

ANDRIES SMEDING

Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van  
de volgende bronnen van informatie: 
de Omslagregeling predikantstrakte-
menten 2023 van de PKN, een 
begroting van de kosten voor het 
jeugd-, jongeren- en studentenwerk en 
de cijfers van onze kerkgemeenschap 
tot en met augustus 2022.

Het tekort uit kerkelijke activiteiten over 
2022 komt naar verwachting uit op 
ongeveer € 708.000. Dat is € 246.000 

minder dan in de Begroting 2022 
opgenomen en wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de hogere baten 
onroerend goed (€ 22.000), de lagere  
kosten van onderhoud en verduurza-
ming kerkgebouwen (€ 150.000), de 
lagere kosten voor communicatie en 
externe presentatie (€ 20.000) en 
investeren in de toekomst (€ 30.000).
De incidentele baten en lasten 
omvatten het resultaat op de verkoop 
van de Pelgrimskerk (€ 5 miljoen) en de 

tot op heden ontvangen schenkingen 
en legaten. Gezien de huidige stand 
van zaken zal hier een fors negatief 
koersresultaat op de beleggingen aan 
moeten worden toegevoegd.

De Begroting 2023 laat een 
voortgaande dalende lijn in de baten 
uit kerkelijke bijdragen zien. Deze 
daling wordt veroorzaakt door zowel 
een verwachte afname van het aantal 
bijdragende leden ten gevolge van 
demografische ontwikkelingen, als 
een daling in de gemiddelde bijdrage 
per gemeentelid.

De hoogte van de kosten wordt in 
belangrijke mate bepaald door de 
pastoraatskosten en kosten van overig  
personeel (kosters, organisten en 
administratief personeel). Op basis van  
de Omslagregeling predikantstrakte-
menten 2023 van de Beheercommissie 
centrale kas predikantstraktementen 
zal de bezettingsbijdrage per predikant 
stijgen met 4%. Voor de salarissen van 
het overige personeel is gerekend met 
eenzelfde percentage.

Ten gevolge van de verkoop van de 
Pelgrimskerk zullen de baten onroerend 
goed dalen vanwege het wegvallen 
van de verhuurmogelijkheden. Tevens 
zullen de kosten van dit kerkgebouw 
vervallen.

Begin oktober ben ik bezig geweest met het maken van de Begroting 2023, 

de Prognose 2022 en een meerjarenraming voor de jaren tot en met 2029. 
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Het financiële resultaat voor de jaren 2021 - 2023 is als volgt weer te geven:

Omschrijving Begroting Prognose Begroting Werkelijk

(alle bedragen in duizenden euro’s) 2023 2022 2022 2021

Baten uit kerkelijke activiteiten 420 467 448 572

Lasten uit kerkelijke activiteiten 1.353 1.175 1.402 1.184

Saldo kerkelijke activiteiten -933 -708 -954 -612

Baten uit beleggingen 537 533 542 514

Lasten uit beleggingen 215 185 199 168

Saldo beleggingen 322 348 343 346

Incidentele baten en lasten - 5.025 5.000 1.792

Bestemmingsreserves en -fondsen - - - -684

Resultaat kerkgemeenschap -611 4.665 4.389 842
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Geef vluchtelingen 
een stem
Kaartenactie advent 2022: Vergeet ze niet

GINUS TROF, VOORZITTER CVD

De situatie in Griekenland is erger 
en ver bij ons vandaan. Juist deze 
kinderen en hun ouders willen we niet 
vergeten. We collecteren voor hen 
met Kerst en Advent. Dat is belangrijk. 
Maar we roepen u dit keer op om 
meer te doen dan dat. 
Er móet iets gebeuren aan de 
onmenselijke situatie van vluchtelingen 
in Griekenland en Nederland. We 
kunnen niet langer wegkijken. Ook 
politici niet! Laten we dit onrecht 
daarom samen aankaarten.

Hoe?
Door in de adventsperiode massaal 
een kaartje te sturen naar Den Haag. 
Dáár zitten de mensen die het huidige 
beleid menselijker kunnen maken. 
Geef vluchtelingen in Griekenland en 
Nederland een stem.

Stuur met advent kaarten naar 
politici
Schrijf een kaart aan de Tweede 
Kamerleden van de Vaste Commissie 
Justitie en Veiligheid, liefst t.a.v. een 

lid van een partij die past bij uw eigen 
politieke voorkeur. Stuur de kaarten 
op tijd, want van 23 december 2022 
t/m 16 januari 2023 hebben de politici 
kerstreces.

Adres:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. (naam invullen)
lid van de Vaste Commissie Justitie en 
Veiligheid
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag

Een voorbeeldtekst is op te vragen 
via de e-mail: diaconie@pga-b.nl 
en te vinden op https://kerkinactie.
protestantsekerk.nl/kaartenactie. 

We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in 

Ter Apel. Onder hen bevinden zich veel kinderen, die vaak lange tijd niet 

naar school gaan. Dat gebeurt onder onze ogen. 

De dotatie aan de voorziening voor 
groot onderhoud is op dezelfde wijze 
ingeschat als voorgaande jaren en 
omvat naast de kerkgebouwen ook de 
pastorieën.
Voor investeren in de toekomst is een 
aparte tijdelijke post van € 30.000 

opgenomen.
Voor 2023 is de verwachting dat het 
saldo uit de kerkelijke activiteiten zal 
uitkomen op een tekort van € 933.000.

De voor 2023 verwachte resultaten uit 
beleggingen (exclusief koersresultaten) 

zullen onvoldoende zijn om de tekorten 
uit de kerkelijke activiteiten te dekken. 
Per saldo verwachten we voor 2023 
een negatief resultaat voor de kerkge-
meenschap als geheel van € 611.000, 
welke zal worden onttrokken aan de 
algemene reserve.
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ERIC CITROEN

Wandelen is goed voor de ontmoeting. 
Pastores onder elkaar raken natuurlijk 
nooit uitgepraat over de kerk en 
dat gesprek werd gevoed door 
een wandeltocht georganiseerd 
langs informatieborden dwars door 
Amstelveen. Hoezeer er ook uitleg 
werd gegeven over stadsplannen, 
parken en architectuur, opvallend was 
hoe de kerken een grote rol speelden 
in de geschiedenis van de stad. Zo 
onderweg, door Elswijk en Randwijck, 
vraag je je af: wat doet dat houten 
vierkante gebouw ineens tussen de 
woningen? Aha, het wijkgebouw van 
de hervormde kerk uit de jaren dertig, 
verhuurd als synagoge, en het lokaal 
van waaruit joodse Amstelveners 
werden gedeporteerd. Bijna was het 
gesloopt, maar bewoners zorgden voor 
een monumentenstatus. Of neem 
de Pauluskerk. Volgens het infobord 
gebouwd voor ‘het groeiend aantal 
gereformeerden’. Dat het nu in gebruik 

is door onze broeders en zusters van 
de Gereformeerde Bond, tja, dat is 
toch wat moeilijk uit te leggen voor de 
toeristen... Kerkgeschiedenis blijft een 
verhaal apart. 

Wat alles bij elkaar zo opviel: 
gebouwen waar je elke dag zomaar 
aan voorbijgaat, met de auto, de fi ets. 
Gebouwen met een rijke historie die 
je ineens doen stilstaan in de tijd. 
Gebouwen die verhalen tot leven 
brengen. Zoals van de protestants-
christelijke woningbouwvereniging 
Patrimonium. Er was geen douche in 
de huizen, je kon voor 25 cent naar het 
badhuis aan de Molenweg... Verhalen 
van vroeger die je weemoedig kunnen 
maken. Ach ja, dat weelderige landhuis 
in park De Braak. Zonde toch, dat dat 
verdwenen is... 

Tegelijkertijd lees je aan de andere kant 
van het paneel steeds de verschrik-
kingen die hebben plaatsgevonden 
in de oorlog. Onwillekeurig gaan 
de gedachten uit naar nu, naar de 
oorlogsverslagen die we dagelijks in 
het nieuws krijgen te horen. 

Vroeger en nu, je ziet hoeveel er 
veranderd is, waar blijft de tijd? En zo 
mijmerend met pastores komen ook 
zomaar de bijbelverhalen naar boven. 
Welbeschouwd, zijn die ook niet een 
reis door de tijd, waar vroeger en nu 
zoveel van elkaar verschillen en toch 
dicht bij elkaar komen? Maar daarover 
vast een andere keer. 
De historische route, van harte aan-
bevolen voor een wandeling, met 
of zonder stok of rollator. Meer 
informatie: www.visitamstelveen.nl. 

Wat? Stond het stadhuis van Amstelveen, 

pardon Nieuwer Amstel, vroeger helemaal 

bij het Concertgebouw?? En zo waren er nog 

meer leuke weetjes die zonnige herfstmiddag 

in oktober. Een leerzaam en inspirerend 

uitstapje met het team van pastores door 

Oud Amstelveen, ofwel een wandeling 

langs de historische route.
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Contactgegevens:

studentenwerk@pga-b.nl

www.dekas-uilenstede.nl

  insta: dekasuilenstede

Froukje 
van Lieshout
Froukje 

De Kas Uilenstede
In de Kas zijn in de oktober twee grote evene-
menten geweest. De pannenkoekenavond was 
zeer geslaagd. Er kwamen veel internationale 
studenten op af die zo een mooie indruk kregen 
van onze Nederlandse gewoonte om pannen-
koeken met stroop te eten. De opkomst bij de 
plantjesruilavond was vanwege de tentamens 
niet zo hoog, maar het was een gezellige avond. 
Nieuwe evenementen zijn nog niet gepland. Dat 
komt wanneer er een nieuwe studentenwerker 
gevonden is en hij of zij begonnen is. 

Oktober in de Kas

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor mij 
is nu de tijd aangebroken om te gaan. Mijn man Tom 
en ik gaan samen aan de slag als voorgangers van de 
baptistengemeente in Groningen. Dit betekent dat ik 
mijn werk als studentenwerker op Uilenstede neerleg. 
Ik kijk terug op een mooi jaar waarin ik regelmatig aan-
wezig ben geweest in De Kas op Uilenstede. Daar heb 
ik met veel studenten mooie en goede gesprekken 
gevoerd, in De Kas en daarbuiten. Langzaamaan ben 
ik ook steeds beter de structuur van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen/Buitenveldert gaan begrijpen.
Ik zal het werk en de mensen missen. Ik ben dankbaar 
voor de mogelijkheid die het werk onder studenten 
me gaf om alvast een beetje te wennen aan het pas-
torale werk van predikant. En ik ben benieuwd hoe het 
werk voorgezet zal worden. 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken en Gods zegen 
toewensen!
FROUKJE VAN LIESHOUT

Afscheid Froukje 

N
o

ve
m

b
e

r 
2

0
2

2
p

re
se

n
t 8

15



J
E

U
G

D
W

E
R

K
J

E
U

G
D

W
E

R
K

Jeugdwerker 
Nienke van der Heiden
Contactgegevens

06 – 37 22 76 76

nienke@pga-b.nl 

www.pjramstelveen.nl

Op zondag 11 december wordt de 

jaarlijkse AdventPakjesActie weer 

georganiseerd! Aan deze diaconale 

actie kan jong én oud(er) meehelpen. 

Dat kan op drie manieren: door 

spullen in te zamelen, door geld 

over te maken of door te helpen bij 

het maken van de Kerstpakketjes. 

Het sorteren en inpakken start op 

11 december om 11.15 uur en duurt 

ongeveer een uur. Helpen jullie 

mee? Meer informatie op pagina 2.

Advent-
Pakjesactie

Agenda 
Elke zondag 10.00 uur Kinderdienst in de Kruiskerk Elke zondag 10.00 uur Kinderkerk in de Paaskerk

20 november 10.00 uur  Basiscatechese 9-12 jaar in de Kruiskerk20 november 10.00 uur KruisPaas Tienerdienst in de Kruiskerk26 november tijdstip volgt Adventskransen maken in de Kruiskerk27 november 10.00 uur Start adventsprojecten Kinderkerk   in de Kruiskerk en Paaskerk11 december 10.00 uur KruisPaas Tienerdienst in de Paaskerk11 december 11.15 uur AdventPakjesActie in de Kruiskerk18 december 10.00 uur KruisPaas Tienerdienst in de Kruiskerk
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In het weekend van vrijdagavond 10 t/m 

zondagmiddag 12 februari 2023 organiseren 

we weer het Theaterweekend! In één 

weekend maken we samen een musical. Met 

muziek, zang, toneel, dans, decor en wat niet 

al meer! Ben jij tussen de 12 en 20 jaar en 

heb je zin om mee te doen? Laat het dan aan 

jeugdwerker Nienke weten! 

Ps. Ben je jonger (vanaf 10 jr.) of iets ouder, 

maar wil je toch heel graag mee doen? Neem 

dan ook vooral contact op met Nienke!

Theaterweekend

Hoi, hoi,

Zoals bekend, houden we eens in de twee weken, met uitzondering van de schoolvakanties, een 
tienerdienst. De ene keer in de Kruiskerk en de 
keer daarop in de Paaskerk. Het wel of niet komen hangt af van diverse factoren: zin hebben in de afstand � etsen van huis naar kerk, moeten leren voor een toets, een verjaardag hebben van oma/opa, een wedstrijd spelen, werken in bijvoorbeeld Albert Heijn of gewoon willen uitslapen. 
Ondanks de vele mogelijke invullingen van de 
zondagochtend zijn er toch gemiddeld zo’n zes tieners aanwezig en proberen we er samen 
met de leiding een gezellige bijeenkomst van te maken met wat te eten en te drinken en meestal een zinnige discussie. 
De laatste keren hebben we het gehad over 
respectievelijk bijbellezen en hoe het is om 
beroemd te zijn, waarbij er beide keren 
verrassende dingen naar voren kwamen. 
Erg leuk om zo met de tieners samen te zijn. 
Naast de gewone tienerdiensten proberen 
we ook twee keer per jaar een Film en Eten te 
organiseren. We kijken dan een verantwoorde 
� lm en eten gezond, zoals we dat 5 november 
weer gedaan hebben.
De komende tienerdienst op 20 november staan we stil bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar en op 11 december staat de AdventPakjesActie centraal. Reden genoeg om langs te komen. 
Wees welkom!

Namens de tienerdienstleiding,
Liesbeth, Saskia, Anko, Geert-Jaap & Hans

KruisPaas 
Tienerdienst 
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De oude bijbelverhalen spelen zich 
af in een land, Israël, dat van zichzelf 
erg droog is. Het joodse volk trekt 
veertig jaar door de woestijn nadat 
God hen uit Egypte heeft weggeleid. 
En dorst hebben de Israëlieten, sla het 
beroemde uittochtverhaal er maar op 
na. Hun tong plakt aan hun gehemelte. 
Met gebarsten lippen slepen zij 
zich voort. Er klinkt geklaag, Mozes 
krijgt als leider de schuld, en slaat 
uiteindelijk met zijn staf op een rots. 
Het water gust eruit en het volk is 
blij. Maar Mozes niet. Hij heeft er een 
confl ict bij. De Allerhoogste verwijt 
Mozes dat hij niet genoeg geloof heeft 
getoond. Daarom mag Mozes het 
beloofde land niet binnengaan. 

Dubbele bodem
Gods toorn over een gebrek aan geloof 

doet vermoeden dat er een dubbele 
bodem in het uittochtverhaal zit. Een 
tekort aan water betekent niet alleen 
dat mensen verstoken zijn van een 
eerste, fysieke levensbehoefte. Het 
verwijst ook naar een ontbrekende 
gerichtheid op God. Volgens de 
bijbelschrijvers gaat het hier net 
zo goed om een eerste, zij het 
spirituele, levensbehoefte: ‘zoals 
een hert verlangt naar helder water, 
verlang ik naar U’ (Psalm 42). In 
onze seculiere tijd is godsgeloof 
niet langer vanzelfsprekend en 
zijn kerkgenootschappen in de 
maatschappelijke marge terecht 
gekomen. Andersom beweren 
theologen dat God zich van de 
mensen heeft afgekeerd als straf voor 
hun zondigheid. En als we naar de 
wereld om ons heen kijken: heeft de 

mensheid er inderdaad geen puin-
hoop van gemaakt?!

Dorstigen laven
Godverlatenheid is op een religieuze 
manier zeggen dat mensen kampen 
met diepe gevoelens van twijfel, verlies 
en eenzaamheid. De gekruisigde 
Jezus is het ultieme christelijke beeld. 
Uit sociologisch onderzoek blijkt 
dat twijfel, verlies en eenzaamheid 
ook defi niërende kenmerken van de 
hedendaagse samenleving zijn. Mensen 
hebben zich van God en van elkaar 
bevrijd, maar zijn er niet gelukkiger op 
geworden. Als antwoord op negatieve 
gevoelens is er meer behoefte aan 
rituelen, zingeving en geborgenheid dan 
ooit. Maar wat is nu het antwoord van 
de kerk? Waarom lukt het niet meer om 
de dorstigen te laven?

In Nederland komt er nog altijd genoeg schoon drinkwater uit 

de kraan. Afgelopen hete zomer maakte wel duidelijk dat deze 

voorziening onder druk staat. Zelfs in ons natte landje, met 

de vele rivieren die traag en oneindig door het laagland gaan, 

klinkt de noodklok. Als er nu geen actie wordt ondernomen, 

is water in de toekomst geen vanzelfsprekendheid meer.

Godverlaten-
heid 
Ronald van Steden
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Oud en nieuw
De laatste zondag van het kerkelijke 
jaar valt dit jaar vroeg. Dat komt 
omdat het Kerst op zondag is. Dus 
zit er een hele week tussen vierde 
Advent en Kerst. Als ik dit schrijf 
is het Allerzielen. Steeds meer 
protestantse kerken herdenken op 
de dichtstbijgelegen zondag hun 
overledenen. Evenals de samenleving 
dat doet, waar het schijnbaar los staat 
van kerk en geloof.
Nog niet zo heel lang geleden vond 
in veel protestantse kerken het 
gedenken plaats op oudjaarsdag. 
Daardoor kreeg de jaarwisseling veel 
lading. Want natuurlijk worden de 
herinneringen op deze dag toch wel 
tot leven geroepen. Om de adem van 
het jaar recht te doen was het voor 
mij een natuurlijke beweging te gaan 
gedenken op de laatste zondag van 
het kerkelijke jaar, voor Advent.

Met Advent wenden we van 
perspectief. November is de laatste 
maand van de zomer en de herfst, 
wanneer we in de kerk de rust nemen 
om op zondag achtereenvolgende 
teksten uit de Bijbel te lezen. Vanaf 
Advent lezen we weer teksten met 
het oog gericht op de grote feesten 
van kerk en geloof. En dan is de 
laatste zondag van het kerkelijke jaar 
een natuurlijke overgang. 

Hoewel er dus verschillend over 
gedacht kan worden, houden we in 
de Kruiskerk voorlopig vast aan deze 
zondag op de rand van het kerkelijke 
jaar. We nodigen iedereen uit van wie 

we weten dat ze verbonden zijn met 
gemeenteleden van wie we afscheid 
moesten nemen. En we geven samen 
vorm aan het afronden van de periode 
die ons weer op de grens van Advent 
heeft gebracht. 

We zullen 20 november de lezingen 
uit Koningen afronden, die gingen over 
de profeet Elisa. Met een prachtig 
verhaal dat eigenlijk al vooruitwijst 
naar Pasen. Wat weer heel goed past 
op de adem van het jaar. Want hoewel 
we mogen stilstaan bij momenten van 
overgang, worden we op de adem van 
het jaar tegelijkertijd gevoerd  langs de 
cirkel van de tijd, langs de cirkel van 
het leven. 

27 november is het de eerste zondag 
van Advent. Liturgisch betreden we 
dan het A-jaar, wat betekent dat we 
vaak zullen lezen uit Matteüs. Maar 
gezien het speciale karakter van de 
Adventstijd zullen we ons natuurlijk 
vooral voorbereiden op Kerst: wat 
mag Kerst betekenen in onze tijd 
waarin de toekomst zo onzeker lijkt. 
Vol verwachting en verlangen mogen 
we uitzien naar het feest van de hoop!

ds. Roel Knijff
 
Kerkenraad
Vanwege de oplopende 
coronabesmettingen heeft minister 
Kuipers gemeld dat ‘(veiligheids)
fase 2’ is ingegaan. Aan de hand van 
de handreiking van het Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken (CIO)  
bespreken we welke coronamaat-
regelen wij in dit stadium moeten 

nemen rond onze vieringen en bijeen-
komsten. Voor de vieringen besluiten 
we tot de volgende (beperkte) maat- 
regelen:
- Handpompje met 

ontsmettingsmiddel bij de ingang. 
Deze s.v.p gebruiken!

Kruiskerk

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

contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikant 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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– Tijdens de kerkdiensten zijn de 
eerste drie rijen aan de kant van de 
piano opnieuw gereserveerd voor 
mensen die graag anderhalve meter 
afstand houden.

– De voorganger groet de kerkgangers 
aan het eind van de dienst zonder 
handen te schudden. 

Verder verzoeken we u allen dringend 
om bij het in- en uitgaan van de kerk 
en bij het koffiedrinken rekening met 
elkaar te houden door zoveel afstand 
te houden dat ieder zich daarbij veilig 
voelt. 

We stemmen in met het 
profieldocument en het stappenplan 
voor het beroepingsproces, hoewel 
we nog wel enkele wensen ter 
verbetering hebben, met name 
wat betreft de volgorde in het 
profieldocument. Ds. Roel Knijff 
bespreekt deze met Pieter Licht 
die de verschillende teksten in het 
document heeft samengevoegd.

De samenwerking tussen de Paas-, 
Pelgrims-, en Kruiskerk op het 
gebied van pastoraat krijgt steeds 
meer vorm. Op 15 november is er 
weer een bijeenkomst voor alle 
bezoekmedewerkers van de PGA-B, 
dit keer over het pastorale gesprek. 
Binnen het pastoraal beraad van de 
Kruiskerk is het plan opgevat om 
bij wijze van proef in een of twee 
secties een ontmoetingsbijeenkomst 
voor zeventigplussers in de buurt te 
organiseren. Dus niet in de Kruiskerk, 
maar bijvoorbeeld bij iemand thuis of 
in een buurtcentrum.

Ds. Roel Knijff vertelt dat hij samen 
met ds. Barbara de Groot en 
Jeugdwerker Nienke van der Heiden 

bezig is een aanbod van activiteiten 
voor verschillende leeftijdsgroepen 
samen te stellen. Studentwerker 
Froukje van Lieshout heeft een 
beroep naar Groningen aangenomen. 
De taakgroep Jeugd en Jongeren 
doet zijn best zo snel mogelijk in deze 
vacature te voorzien, aangezien onze 
andere studentwerker momenteel 
langdurig ziek is.
Op 30 oktober is Gerjan van 
Schaik herbevestigd als ouderling-
kerkrentmeester, ditmaal met een 
bijzondere taak: het personeelsbeleid 
van het college van kerkrentmeesters. 
Hij zal in de nieuwe periode geen deel 
meer uitmaken van de wijkraad van 
kerkrentmeesters van de Kruiskerk. 
We zijn blij en dankbaar dat Gerjan 
zich opnieuw met zijn gaven wil 
inzetten voor onze kerkgemeenschap!

Anita Winter
 
Van de diaconie 
In tegenstelling tot ons vorige bericht 
is de diaconale zondag op 30 oktober 
niet doorgegaan. We hebben besloten 
deze door te schuiven naar een latere 
datum in het nieuwe jaar. We zullen 
er dan een mooie dienst van maken, 
waaraan we uitgebreid aandacht 
schenken.

Als dit nummer verschijnt is wel al de 
eerste SAT-maaltijd van het seizoen 
geweest, onder de onvolprezen 
leiding van Marian van Leeuwen en 
haar team hebben we genoten van 
een heerlijke maaltijd en een gezellig 
samenzijn! 
Houd alle kanalen in de gaten, 
maar noteer vast in de agenda: de 
volgende maaltijden zijn gepland op 
de donderdagen 2 februari 2023 en 25 
mei 2023.

Wat ook weer op de agenda staat  
is de AdventPakjeActie op zaterdag  
10 december. We kondigen dit alvast 
aan zodat u spullen kunt inzamelen.  
Er komt een flyer met spullen die u 
mag inleveren. Houd het in de gaten!

En de actie voor Dorcas loopt 
ook nog steeds. Via de flyer die is 
uitgedeeld kunt u geld doneren voor 
een voedselpakket, dit kan ook via de 
website van Dorcas.
Namens de diaconie,

Jellie Snijders
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November
Zo 20 12.00 uur Koffieconcert 
   (zie muziekpagina)
Ma 21 14.30 uur Open huis  

o.l.v. Eric Citroen
Wo 23 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 23 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m.  

de oorlog in Oekraïne
Wo 30 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)

December
Do 01 20.00 uur Cursus Religieuze Kunst  

met Dr. Anique Kruijf
Wo 07 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 07 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m.  

de oorlog in Oekraïne
Ma 12 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 14 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 21 19.15 uur Gebedsdienst i.v.m.  

de oorlog in Oekraïne
Do 22 19.30 uur Kerstconcert  

(zie muziekpagina)

AGENDA
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Vanuit de wijkkerkenraad
Beroepingswerk 
De profi elen van de wijkgemeenten 
en het profi el van de te beroepen 
predikant zijn klaar en goedgekeurd 
door de wijkkerkenraden. De 
beroepingscommissie is voltallig, zodat 
zij nu aan de slag kan. De commissie 
stelt een advertentietekst op voor de 
PKN-website en raadpleegt de PKN-
lijst met beroepbare predikanten. Voor 
de wijkkerkenraad en de gemeente 
betekent dit dat er nu een periode van 
‘radiostilte’ aanbreekt. We wensen 
de beroepingscommissie succes en 
wijsheid toe bij het zoeken naar een 
geschikte kandidaat. 

Vaker samen vieren in één kerkgebouw 
Er ligt een vraag vanuit de PGA-B-
kerkenraad of de wijkkerkenraad 
akkoord gaat met een gezamenlijke 
viering met de Kruiskerkgemeente 
op zondag 1 januari 2023 en op 
zondagochtend 24 december 2023 
(let op: dit is pas volgend jaar). De 
wijkkerkenraad gaat hiermee akkoord. 

Het ligt in de bedoeling dat er op 
1 januari een ochtendgebed wordt 
gehouden. 

Daarnaast is er nog gesproken 
over het vaker samen vieren in één 
gebouw. Er wordt opgemerkt dat 
de kerkdiensten in de Paaskerk nu 
goed lopen en dat het kerkbezoek na 
corona echt weer aangetrokken is. 
We zouden gezamenlijke diensten in 
de wintermaanden vanwege de hoge 

stookkosten alleen willen overwegen 
als we echt een strenge winter 
krijgen. Samen vieren in de zomer zou 
kunnen, als dit beperkt blijft tot vier 
weken. Een defi nitief besluit is hier 
nog niet over genomen aangezien 
dit ook in de wijkkerkenraad van de 
Kruiskerk nog besproken zal worden.  

Diaconie 
Op de noodoproep van de diakenen 
om versterking zijn helaas geen namen 
binnen gekomen. Er worden nu in de 
kerkenraad enkele namen genoemd. 
Deze gemeenteleden zullen benaderd 
worden of zij een taak binnen de 
diaconie op zich kunnen nemen. Het 
gaat vooral om dienst doen op zondag.

Gemeentefeest
Al gedurende langere tijd bestaat het 
plan om een feestelijke bijeenkomst 
te organiseren voor vrijwilligers. 
Onder andere door corona is dit er tot 
nu toe niet van gekomen. Aangezien 
heel veel gemeenteleden bijdragen 
aan het met elkaar gemeente zijn, 
willen we dit in het vervolg liever zien 
als een feest voor de hele gemeente. 
Naar een geschikte datum wordt 
gezocht, u hoort er binnenkort meer 
over. 

Groene kerk
U heeft het misschien gezien, bij de 
benedeningang hangt het bordje ‘wij 
zijn een groene kerk’. Dat betekent 
dat de Paaskerk, naast vierhonderd 
andere kerken, nu op de website van 
de groene kerken staat vermeld. 

Paaskerk

predikant
Ds. Barbara de Groot,

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

hulppastor Ardin Mourik,
tel. 06 - 31 74 85 29, a.mourik@pthu.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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Wij spreken daarmee uit dat we ieder 
jaar tenminste één stap zullen zetten 
in het kader van duurzaamheid. Dit kan 
op velerlei gebied, denkt u aan energie, 
bewust inkopen, omgaan met geld etc. 
Als onderdeel van de groene kerken 
conformeren wij ons aan het beleid 
om in de kerstperiode geen gekapte 
kerstboom in de kerk neer te zetten. 

Elly Merckel-Timmer

December
Wo  07 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst (De Bolder)
Wo 07 19.00 uur Gebedsgroep
Do  08 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst (Kastanjefl at)
Do  08 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst (Dignahof)
Do  15 18.00 uur Buurttafel

AGENDA

Ik kan niet wachten!
Ik kan niet wachten tot het vakantie is! Ik kan niet 
wachten tot ik jarig ben! Ik kan niet wachten... Deze 
advent gaat het bij de kinderkerk over niet kunnen 
wachten tot Jezus komt. We horen de verhalen van 
mensen uit de Bijbel die hoorden van Gods belofte en 
niet kunnen wachten tot die vervuld wordt. 

En hoe zit dat met ons? Kunnen wij ook niet wachten? 
Ieder jaar vieren we Kerst en verwachten we de komst 
van Jezus. We steken elke zondag een extra kaars 

aan, zodat het steeds lichter wordt. En we spreken de 
verwachting uit dat er een tijd komt waarin het vrede 
is en waar geen pijn of verdriet bestaat. Ik kan niet 
wachten!

Ondertussen is er een groep mensen uit de Kruiskerk 
en de Paaskerk druk bezig met het voorbereiden van 
het kinderkerstfeest. Kun je niet wachten daarop? In 
de Kruiskerk kun je op 26 november adventskransen 
maken! 

Dorien Keus
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IN MEMORIAM
Annie van der Wal-Feenstra
Op 21 september overleed op 92-jarige leeftijd Annie 
van der Wal. Voor velen was ze in de Paaskerk een 
bekende. Ze was tot op hoge leeftijd actief als vrijwilli-
ger en tot corona was ze vaak in de kerkdiensten. Annie 
heeft een vol en rijk leven gehad, eerst in Amsterdam, 
later voor een korte tijd in Friesland en uiteindelijk in 
Amstelveen. Met haar vier kinderen hebben we vooraf 
herinneringen opgehaald, muziek uitgekozen en gespro-
ken over wie hun moeder voor hen was. Veel van de 
muziekstukken in de uitvaartdienst had ze ooit gezon-
gen als lid van het Pauluskoor. In de besloten dienst 
hebben we haar leven en geloof gespiegeld aan de 
gedachten van Prediker: ‘Wat er is, was er al lang; wat 
zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij 
is altijd weer terug.’ (Prediker 3:15).

Ardin Mourik

Margje Dekker-Visser
Op 1 oktober 2022 is Margje Dekker-Visser overleden. 
Op 17 oktober zou ze de gedenkwaardige leeftijd van 
104 hebben bereikt. Geboren in Zwollerkerspel kwam 
Margje in haar jonge jaren naar Aalsmeer om als ge-
zinshulp in huis te komen bij Gozewinus Dekker en zijn 
zes kinderen – hun moeder was overleden. Van gezins-
hulp werd ze echtgenote, want in 1953 trouwden ze. 
Lange tijd woonden ze in Hilversum, tot ze op 97-jarige 
leeftijd naar Amstelveen kwam, in het Zonnehuis, waar 
meer kinderen en kleinkinderen in de buurt woonden. 
Hoewel Margje gaandeweg iets meer lichamelijke zorg 
nodig had, bleef haar geest en verstand scherp tot 
op het laatst. Ze was blijmoedig en relativerend, en 
dankbaar en gelukkig om haar lange leven, om kinde-
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen, terwijl ze zelf 
geen kind had gebaard. Bij het afscheid in De Kwakel 
klonken dan ook vooral woorden van dankbaarheid en 
vreugde. 'Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig 
de man die bij Hem schuilt. (Psalm 34:9).

Ds. Barbara de Groot

Wil Kramer-Keijzer
Op zondag 2 oktober kwam er onverwacht een einde aan 
het leven van Wilhelmina Elisabeth (Wil) Kramer-Keijzer. 
Tijdens de middagwandeling hield haar hart opeens op 
met kloppen. Omringd door veel familie en andere lieve 
mensen stonden we op zaterdag 8 oktober stil bij haar le-
ven. Hoe ze Leo had leren kennen, dat ze zich dienstbaar 
opstelde aan man en gezin, zelf ook nog jaren werkte, en 
vooral altijd had meegeleefd met de muziek van koren 
en kerken. Hoe er ook een tijd kwam waarin haar wereld 
kleiner werd, de taal verdween en ze stil aanwezig was, 
daar waar Leo was. Terug voor die tijd van stilte waren 
er herinneringen aan Wil als oma, Wil als zus en Wil als 
moeder, een liefdevol geheel. Troost was er van woorden 
over licht. Dat Jezus Licht der wereld is, en mensen op 
hun beurt licht voor de wereld kunnen zijn. Woorden uit 
de Bijbel die een huwelijk lang meegingen. En voor deze 
dag van afscheid was er nog zo'n woord van licht: ‘u bent 
allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren 
niet toe aan de nacht en de duisternis.’ Dat zij nu gebor-
gen is in dat eeuwig licht. Dat God zich ontferme over 
Leo, Wendy, Arjan en Rebecca, Cynthia en Jack, en de 
kleinkinderen Sam, Mila, Levi, Aiden en Merin.

Ds. Barbara de Groot

Els Castel
Op 9 oktober overleed Elsabeth Adriana Castel in de 
leeftijd van 92 jaar. Els, of Elsa zoals zij in de Seineflat be-
kend stond, werd geboren in Amsterdam en bleef lang bij 
haar moeder wonen. Die heeft zij ook lang verzorgd. Els 
werkte als directiesecretaresse bij diverse bedrijven. Haar 
leven lang had ze altijd op en top de verschijning van een 
dame. Ze was bedreven in de Japanse vouwkunst ikebana 
en hield van wandelen in de natuur. De laatste tien jaar 
heeft ze in Amstelveen gewoond waar ze lid was van de 
Paaskerk. Ook zong ze graag in het koor. Als door een 
wonder overleefde ze jaren geleden een ernstige ziekte. 
Een half jaar geleden ging haar gezondheid achteruit en 
de laatste paar weken ging het heel snel. In het bijzijn van 
haar neven heeft de uitvaart plaatsgevonden in crematori-
um Bouwens. Daar stonden we stil bij Psalm 121: Ik richt 
mijn ogen op de bergen, vanwaar komt mijn hulp?

Eric Citroen
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Bij de diensten
De dienst van zondag 27 november, de 
1e adventszondag, had overeenkomstig 
een traditie van intussen vele jaren 
een oecumenische viering moeten 
zijn. We waren overeengekomen 
dat de Pelgrimskerkgemeente de 
dienst van de Tafel voor haar rekening 
zou nemen en de rooms-katholieke 
parochie de bediening van het Woord. 
Recentelijk hebben we echter van 
katholieke zijde te horen gekregen dat 
de bisschop van Haarlem-Amsterdam 
onze plannen heeft doorkruist door op 
de zondagmorgen alleen nog de viering 
van de door een rooms-katholieke 
priester opgedragen eucharistie toe te 
staan. Vertegenwoordigers van beide 
geloofsgemeenschappen overleggen 
op het moment van schrijven nog wat 
deze regel en andere aangescherpte 
regels voor onze samenwerking 
betekenen. Duidelijk is nu al wel dat 
we op zondag 27 november twee 
aparte diensten zullen beleggen: 
een avondmaalsdienst van de 
Pelgrimskerkgemeente om 9.30 uur, 
en een eucharistieviering van de Goede 
Herderparochie om 11.00 uur.

De dienst van zondag 
11 december, de 3e

adventszondag, zal 
een zogenaamde 
‘Ceremony of Lessons 
and Carols’ zijn, een 
aan de anglicaanse 
traditie ontleende 
adventsdienst waarin 
adventslezingen 

en –liederen elkaar afwisselen. Dit 
jaar zullen de liederen niet, zoals in 
afgelopen jaren, door de gemeente 
gezongen worden, maar, zoals het 
eigenlijk hoort, door een koor. Vocaal 
ensemble ‘Linguae atque Cordis’ 
zal het door velen gewaardeerde ‘A 
Ceremony of Carols’ van de Britse 
componist Benjamin Britten (1913-1976) 
ten gehore brengen.

Ds. De Vries

Uit de Wijkkerkenraad
De vergadering in oktober werd omlijst 
met Psalm 121.
De proef met de avondmaalsviering in 
een halve kring vond inmiddels plaats. 
Het verloop en de reacties waren 
positief.

De begroting van de wijkkas voor 
2023 werd besproken en met enkele 
aanpassingen goedgekeurd. Mevrouw 
Bruinsma werd bedankt voor haar inzet 
en zorgvuldigheid.

Het voorstel om deel te nemen aan 
de landelijke kaartenactie advent 2022 
‘Vergeet ze niet!’ werd aangenomen. 
Door een kaartje te sturen naar 
politici in Den Haag wordt extra 
aangedrongen op het lenigen van de 
nood in de onmenselijke situaties van 
vluchtelingen in binnen- en buitenland.
Over deze actie wordt nog uitvoerig 
informatie gegeven aan de gemeente-
leden (zie ook pagina 13).
Voor de kinderen in vluchtelingen-
kampen zal ook dit jaar gecollecteerd 
worden.

De diensten in de VU-kapel lopen 
goed. Er worden nog wel vrijwilligers 
gevraagd om op vrijdag patiënten uit 
te nodigen voor de dienst op zondag.
Helaas zijn er nog vacatures: een 
koster, een scriba en een persoon 
voor het opmaken van de wekelijkse 
liturgie. Dhr. Oud heeft dit laatste 
naast het voorzitterschap en het 
interim-scribaat waargenomen. 
Kom te hulp!

De samenwerking met de gemeente 
in de Goede Herderkerk loopt heel 
goed, een reden tot dankbaarheid!

Mieke Hellema

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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Rectifi catie
In de programmafolder Ontmoetingen 
2022 - 2023 staat een foutieve 
vermelding van Kannen en Kruiken.
De ontmoeting is niet op vrijdag maar 
op woensdag en wel van 15.00 uur 
tot 16.30 uur. Dit elke eerste en derde 
woensdag van de maand.

Bijbelkring
Op dinsdag 22 november hopen 
de deelnemers aan de bijbelkring 
over Paulus’ brief aan de Romeinen 
zich onder mijn leiding te buigen 
over Romeinen 5, waar Paulus o.a. 
beschrijft wat het betekent dat wij 
door Christus met God verzoend zijn. 

Op dinsdag 6 december, tijdens de 
laatste bijeenkomst van de kring voor 
Kerstmis, zal Romeinen 6 gelezen 
worden en de vraag centraal staan 
wat onze verbondenheid met de 
gekruisigde en verrezen Christus 

betekent voor onze dagelijkse wijze 
van leven. 
Plaats: De Goede Herder, Van 
Boshuizenstraat 420, Amsterdam. 
Aanvang: 14.00 uur. Belangstellenden 
zijn, zoals altijd, van harte welkom.

Ds. De Vries

Gesprekskring
Op 29 november is de adventstijd 
net begonnen. We staan stil bij de 
betekenis van de vier adventsweken 
tot Kerst o.a. met lied 460: ‘De nacht 
loopt ten einde’. 
Op 13 december bekijken we 
verbeeldingen van het kerstverhaal 
in de loop van de eeuwen. Wat zien 
kunstenaars in de kerstverhalen waar 
we gemakkelijk overheen lezen? Wat 
zien ze met hun verbeelding waarover 
niets verteld wordt? En wat betekent 
dat voor hoe je Kerst bekijkt en beleeft? 
Er is altijd ruimte om mee te doen. 

Nelly Versteeg

November 
Di 22 14.00 uur Bijbelkring
Di 29 14.30 uur Gesprekskring

December
Di 06 14.00 uur Bijbelkring
Wo 07 15.00 uur Kannen en kruiken
Zo 11 09.30 uur Ceremony of Lessons 

and Carols
Di 13 14.30 uur Gesprekskring

AGENDAIN MEMORIAM
Georgina Johanna Huijer
Op 16 oktober overleed Ini (Georgina Johanna) Huijer. Ze werd 98 jaar. 
Ze woonde aan de Van Nijenrodeweg en was lid van onze gemeente. 
Ze had belijdenis gedaan, maar kwam nooit in de Ontmoeting of de 
Pelgrimskerk. Toch wilde ze dat bij haar begrafenis ook God en iemand 
namens de kerk een rol zou spelen. Ze was enig kind, bleef ongetrouwd 
en werd verpleegster. Zo goed als ze voor anderen kon zorgen, zo moeilijk 
accepteerde ze in haar laatste levensjaren zorg voor zichzelf. 
‘Een wolf zal bij een lam verblijven’ (Jesaja 11:6 HSV) stond op de kaart. Ze 
gaf veel om dieren. Ze groeide op tussen paarden en hield erg van poezen 
en honden. Ze ondersteunde de dierenbescherming en initiatieven om 
dieren uit treurige omstandigheden te redden. In haar huis zaten alle pluche 
dieren gezellig naast elkaar. Het visioen van Jesaja herinnert eraan dat in 
dit leven niet alles pais en vree is. Voor Ini is deze tijd voorbijgegaan. Ze 
hoopte dat in Gods vrede ook de dieren betrokken zijn. Dat zij rust in vrede. 

Nelly Versteeg
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Muziekagenda

Koffi econcert 
in de Kruiskerk
Zondag 20 november
Deze zondag komt in de Kruiskerk 
het Chimaeratrio een concert geven. 
Het trio, bestaande uit klarinettist 
Annemiek de Bruin, celliste Irene 
kok en pianist Laurens de Man, is 
bij ons bekend en geliefd. Ze spelen 

origineel werk voor hun bezetting 
en arrangementen van de hand 
van Laurens de Man. Het precieze 
programma komt in de volgende 
Present. Ze spelen composities van 
barok tot hedendaags, origineel en in 
eigen bewerking.
Aanvang: 12.00 uur, toegang vrij, 
deurcollecte.

Pauluskoor zingt Haydns Sta-
bat Mater en de Nelsonmis
Vrijdag 25 november 
Voor het eerst sinds ruim drie jaar 
verzorgt het Pauluskoor weer een echt 
concert met een volwaardig programma. 
Het ontroerende Stabat Mater voor 
de pauze en daarna de feestelijke 
Nelsonmis, beiden van Joseph Haydn. 
Haydn schreef het Stabat Mater in 1767, 
toen hij kapelmeester was in het paleis 
van de vorst Esterházy in Eisenstadt 
(Oostenrijk). Het stuk is genoemd 
naar de beginwoorden van het 
middeleeuwse gedicht Stabat Mater 
Dolorosa (De moeder stond bedroefd), 
waarin de gevoelens van Maria tijdens 
de kruisweg beschreven worden. 

Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerkgemeente

Clair College Choir
Foto: Nick Rutter

bij ons bekend en geliefd. Ze spelen deurcollecte.
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Het stuk begint dan ook met een 
prachtig klagend motief dat zich in 
verschillende delen herhaalt. 
De Nelsonmis, gecomponeerd in 
1798, kreeg zijn naam toen admiraal 
Nelson het slot van de Esterházy's 
bezocht en het werk te zijner ere 
werd uitgevoerd. De mis is groots en 
indrukwekkend van opzet, een feest 
om te zingen én om te beluisteren. 
Philharmonia Amsterdam zorgt voor de 
begeleiding, solisten zijn Hanneke de 
Wit (sopraan), Martine Straesser (alt), 
Falco van Loon (tenor) en Frans Fiselier 
(bas). Dirigent is Marcel Joosen. 
St. Augustinuskerk, Amstelveenseweg 
965 in Amsterdam. Aanvang 20.00 
uur. Kaarten à € 25 te verkrijgen via 
www.pauluskoor.nl.

Muzikale Vesper 
in de Kruiskerk
Zondag 27 november
Op deze zondag, eerste Advent, werkt 
de Vesperscantorij onder leiding van 
Henk Trommel weer mee in een 
muzikale vesper. Uitgevoerd wordt een 

cantate van Georg Philipp Telemann, 
Machet die Tore weit (TVWV 1:1074), 
geschreven voor de eerste advents-
zondag van 1719. Bij de feestelijke 
boodschap - ‘Open wijd de poorten en 
laat de Koning binnenkomen’ – past 
feestelijke muziek. Telemann verrijkt 
het barokensemble met twee hobo’s, 
neemt een sopraan- en een basaria op 
en schrijft een virtuoze opening voor een 
vierstemmig koor. 
Liturg: ds. Roel Knijff
Aanvang 16.30 uur, Toegang vrij, 
deurcollecte.

Pelgrimskerkgemeente: 
Ceremony of Lessons and 
Carols
Zondag 11 december
De 3e adventszondag, zal een zoge-
naamde ‘Ceremony of Lessons and 
Carols’ zijn, een aan de anglicaanse 
traditie ontleende adventsdienst 
waarin adventslezingen en -liederen 
elkaar afwisselen. Vocaal ensemble 

‘Linguae atque Cordis’ brengt 
het door velen gewaardeerde ‘A 
Ceremony of Carols’ van de Britse 
componist Benjamin Britten (1913-
1976) ten gehore. Aanvang: 9.30 uur.

Concert in de Kruiskerk 
Donderdagavond 22 december 
Op deze avond verwelkomen we na 
vier jaar weer het wereldberoemde 
Clare College Choir uit Cambridge, een 
van de beste universiteitskoren. Onder 
leiding van Graham Ross maakt het 
koor een kort tournee door ons land 
waarbij het vier keer een kerstconcert 
verzorgt waarvan één bij ons in 
Amstelveen. In de volgende Present, 
die enkele dagen vóór het concert op 
de mat ligt, leest u er meer over.
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: als u vóór 1 december een 
kaartje koopt (dit kan via de website van 
de Kruiskerk) krijgt u vroegboekkorting 
en betaalt u € 22,50, daarna kost het 
€ 27,50. Wees er dus snel bij!

Projectzangers Alegría voor Requiem van Cherubini
Zingend de winter door? Projectzangers zijn van harte welkom om zich 
tijdelijk bij het koor Alegría aan te sluiten voor een nieuw project: het 
Requiem van Luigi Cherubini. Deze Italiaanse componist, die leefde van 
1760 tot 1842, schreef veel opera’s en dat is aan dit requiem ook te horen. 

Alegría heeft een vaste bezetting van zo’n twintig personen, maar met 
een wat robuustere bezetting komt het stuk beter tot zijn recht. De 
composities van Cherubini worden maar weinig uitgevoerd, meedoen 
aan dit project is dus een unieke kans! 
Alle stemgroepen zijn van harte welkom om zich de komende maanden 
aan te sluiten bij de repetities die onder leiding van dirigent Nico Ph. Hovius 
staan. Fijn als je de nodige zangervaring hebt. 
De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Paaskerk, Augustinuspark 1. De uitvoering is op zondagmiddag 19 maart. 
De kosten bedragen € 50,-. Informatie en opgave bij Marianne Linders, 
lindersmf@gmail.com.
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Leren en bezinnen 
Programma 
vanaf november
Hier vindt u de geplande activiteiten voor de komende 
periode. In sommige gevallen – bijvoorbeeld bij een 
serie – zijn er al bijeenkomsten geweest. Schroom niet 
alsnog aan te sluiten wanneer u zich door het onder-
werp aangesproken voelt.

Naast deze activiteiten is er meer. Houd hiervoor de zondag-
se informatie, de website en Present in de gaten. Of meld u 
aan voor de wekelijke digitale nieuwsbrief op www.pga-b.nl.

Wat geloof jij eigenlijk?!
Voor de één een makkelijk te beantwoorden vraag, 
voor de ander totaal niet. Is het belangrijk om dit 
precies te weten? Speelt geloof een rol in je leven 
of juist niet? We gaan hier graag met jullie over in 
gesprek! Dominee Barbara en jeugdwerker Nienke 
organiseren een aantal gespreksavonden voor 
twintigers. Mochten er onderwerpen zijn die we 
echt niet mogen missen: laat het ons weten! 
Dag, tijdstip en frequentie volgen. 

Na afloop van de reeks gesprekken is er, voor wil 
dat wil, mogelijkheid voor het doen van belijdenis. 
Zin om mee te doen of heb je vragen? 

Neem vooral contact met ons op!
Info Jeugdwerker Nienke van der Heiden, 
 06 - 37 22 76 76, 
 nienke@pga-b.nl en bij
 dominee Barbara de Groot, 
 06 - 40 73 36 84, 
 dedegroot@paaskerk-amstelveen.nl 

Paulus' Brief aan de Romeinen
De brief van Paulus aan de Romeinen is zijn enige 
brief waarin hij systematisch uiteenzet wat het 
evangelie van Jezus Christus inhoudt en wat het 
betekent voor ons bestaan van elke dag. 
Op dinsdag 22 november buigen we ons over 
Romeinen 5, waar Paulus o.a. beschrijft wat het 
betekent dat wij door Christus met God verzoend zijn. 
Op dinsdag 6 december, tijdens de laatste 
bijeenkomst van de kring voor Kerstmis, wordt 
Romeinen 6 gelezen en staat de vraag centraal: Wat 
betekent onze verbondenheid met de gekruisigde 
en verrezen Christus voor onze dagelijkse wijze van 
leven?

Locatie De Goede Herder, 
 Van Boshuizenstraat 420, Amsterdam. 
Datum  dinsdag 22 november en 6 december 

2022, 17 en 31 januari 2023
Tijd 14.00 – (uiterlijk) 16.00 uur 
Info ds. Harmen de Vries, 020 - 686 91 41, 
 predikant@pelgrimskerk.nu 

Cursus Religieuze kunst
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze nog 
één avond.

Locatie Kruiskerk
Datum donderdag 1 december 
Tijd 20.00 – 21.30 uur
Leiding dr. Anique de Kruijf
Opgave Renger Prent, 020 - 643 94 18, 
 rengerprent@gmail.com
Kosten  € 20,- (serie van vier avonden), 
 ter plaatse te voldoen.
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Meditatief Bijbellezen: 
verhalen komen tot leven!
Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden 
en je voorstellen wat in een bijbelverhaal gebeurt. 
Merken dat het gaat over mensen als jij. Mensen die 
‘iets hebben’ met God. Herkennen wat zij meemaken, 
je daardoor getroost voelen. Uitgedaagd worden 
om anders te kijken naar jezelf en anderen. Voelen 
wat speelt tussen God en jou. Uitgenodigd worden 
tot gebed. Doe mee, neem de tijd om te groeien 
in geloof. Dit seizoen laten we ons inspireren door 
verhalen over vrouwen in de Bijbel.
Locatie Kruiskerk
Datum maandag 12 december 2022, 9 januari 2023
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Leiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 - 665 46 85
Opgave Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl
Kosten € 44,- (serie van vier avonden) 
 NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. 
 Protestantse Gemeente Amstelveen-
 Buitenveldert

‘Vrouw en Geloof' en Inspiratie
Bijeenkomsten voor vrouwen van 18-99 jaar, gelovig, 
twijfelend en ongelovig, die inspiratie zoeken en 
nadenken over zingeving in diverse werkvormen. 
Thema dit seizoen: Troost. We gebruiken het 
inspirerende boek Troost van Michael Ignatieff. 
De auteur heeft geprobeerd te laten zien hoe 
overleveringen van vertroosting die gedurende 
duizenden jaren in de Europese traditie zijn gesmeed 
ons vandaag de dag nog steeds kunnen inspireren. De 
inhoud van de hoofdstukken is gekozen uit de Bijbel 
en uit de literatuur, zoals het boek Job en het boek 
van de Psalmen, de brieven van Paulus, Vaclav Havels 
Brieven aan Olga, Mahlers Kindertotenlieder. Het 
thema 'Troost' komt terug in een programma, waaraan 
deelnemers in tweetallen zelf een aandeel leveren.

Locatie Kruiskerk
Datum donderdag 12 januari 2023
Tijd 14.30 – 16.00 uur
Info Meta Schoonheim, 
 m_schoonheim@hotmail.com, 
 06 - 48 17 15 63,
 Marijke Touw, 
 marijketouw@hotmail.com 
 en Lili-jan Rohof, 
 l_j_rohof@hotmail.com
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Christelijke meditatie
Wat we doen: stil worden met gebruik van een 
woord en teksten uit de christelijke traditie.
Aansluiten kan op ieder moment na overleg met de 
begeleider. Ervaring in meditatie is niet vereist.

Locatie Paaskerk
Datum elke woensdag 
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Leiding Nico Sjerps, 06 - 21 25 46 99, 
 nsjerps@ziggo.nl

Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk zijn er voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot) ouders 
die samen door middel van creatieve, sportieve 
en gekke activiteiten, proefjes en spelletjes op 
een ongedwongen manier Bijbelverhalen willen 
ontdekken. De middagen worden afgesloten met 
een korte viering en een gezamenlijke maaltijd. 
Meer informatie en opgave bij jeugdwerker Nienke 
van der Heiden, 0637227676, nienke@pga-b.nl 

Kliederkerk in de Paaskerk
Zondag 29 januari en 16 april 2023
16.00 – 18.15 uur inclusief eten
Verhaal in de Kruiskerk 
Zondag 12 maart en 11 juni 2023
16.00 – 18.15 uur inclusief eten
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‘Zo wordt Jezus boodschap weer 
zichtbaar in de straten’
Hé, mag ik je iets vragen? ‘Ik geef u 
levend water waar u nooit meer dorst 
van krijgt’ (Johannes 4:14). Stel, je wilt 
deze boodschap delen. Hoe doe je dat 
dan? En waar? 
In Nederland verdort het christelijke 
landschap. Met een regenton van 
Miracle water maak je een tegenge-
stelde beweging, je wordt als christen 
op een laagdrempelige manier (weer) 
zichtbaar door je fysieke getuigenis. 

Hoe werkt het? 
Je koopt de regenton via www.
miraclewater.nl en plaatst deze 
zichtbaar bij jouw huis. Dit roept 
ongetwijfeld vragen uit je omgeving 
op. En dat biedt jou de kans om te 
getuigen van jouw geloof. Zo kan 

jij van betekenis zijn. Geestelijk en 
concreet door het opvangen van 
kostbaar regenwater. 

Goed doel
Door het kopen van een regenton 
draag je direct bij aan een goed 
doel. Mplilo is een organisatie uit 
Hardenberg die waterbronnen slaat 
in Zimbabwe. Van elke verkochte 
regenton gaat een bedrag naar een 
waterbron in Zimbabwe. Voor meer 
informatie www.mpilofoundation.com.

Ook zo’n ton?
Heb je vragen of opmerkingen of wil 
jij ook graag zo’n regenton, neem dan 
gerust contact met ons op. Bel/app 
Bouwe 06 – 54 90 31 41 of Arjan 06 – 
31 76 82 83, bouwebril@hotmail.com 
of bijkerarjan@gmail.com.

Miracle water regentonnen 

De dorstigen laven, 
omslagbeeld door Egbert Modderman

‘Het was wel even zoeken naar het beeld bij dit werk van 
barmhartigheid’, vertelt kunstenaar Egbert Modderman, 
in een gesprek met Annelies Noordhof-Hoorn. ‘Maar toen 
realiseerde ik me dat bij de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan, de Samaritaan meestal wordt afgebeeld terwijl 
hij de beroofde en toegetakelde man laat drinken’. 
Precies dat beeld gebruikte Egbert daarom voor dit werk 
van barmhartigheid: twee stadjers – je kunt ze dus zomaar 
tegenkomen op straat – stonden model voor het schilderij. 
De één laaft de ander.
Egbert daagt zichzelf in ieder schilderij dat hij maakt opnieuw 
uit: ‘In dit geval heb ik het prachtige licht dat door de ramen 
van de Martinikerk naar binnen valt, weergegeven. Dat was 
een nieuw element, dat ik nog niet eerder had gebruikt. 
Wat ik erg mooi vind, is dat op deze manier ook de Martini-
kerk zelf in de schilderijen terugkeert’.

‘De dorstigen laven’ is het vijfde schilderij van Egbert 
Modderman dat permanent wordt tentoongesteld in 
de kooromgang van de Martinikerk in Groningen. Het 
schilderij maakt onderdeel uit van ‘De zeven werken van 
barmhartigheid’ (Mattheüs 25:35-36), die Egbert schildert 
in opdracht van de Stichting Martinikerk Groningen. 
De vier andere doeken verbeelden ‘De doden begraven’, 
‘De zieken verzorgen’, ‘De vreemdelingen herbergen’ en 
‘De gevangenen bezoeken’.
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Niemand kan zonder een thuis, ook al ben je hier tijdelijk. 
In Nederland verkeren veel mensen die huis en haard 
om wat voor reden dan ook achter hebben moeten laten. 
Ondanks de asielcrisis en de woningcrisis is het onze plicht 
zorg te dragen voor humane opvang. 
Initiatief De Thuisgevers biedt een oplossing voor de 
vastgelopen asielopvang. Dat doen we door statushouders 
tijdelijk te huisvesten bij maatschappelijke organisaties, 
bijvoorbeeld bij kerkelijke gemeenten. Ook zorgen we 
voor aanvullende sociale begeleiding en een goede 
samenwerking met de lokale overheid.

Met deze publiek-private samenwerkingen hebben de 
Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen 

samen goede ervaringen opgedaan bij de opvang van 
ontheemden uit Oekraïne. Dat kan volgens ons in veel 
meer plaatsen!
Deze ervaring delen de Protestantse Kerk in Nederland en de 
gemeente Kampen graag in online informatiebijeenkomsten. 
Ervaringsdeskundigen van de kerken uit IJsselmuiden, de 
gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland 
delen tijdens deze bijeenkomsten de stappen die zij hebben 
gezet in de praktijk van de opvang.
De bijeenkomsten vinden plaats via Teams. Je ontvangt een 
teamslink een uur voor de start van de bijeenkomst in je 
mailbox.

Online informatiebijeenkomst: 24 november, 19.30 uur. 
Aanmelden via: protestantsekerk.nl/evenementen/
online-informatiebijeenkomst-opvangcrisis

De thuisgevers 

'God zoekt mensen op, juist in de duisternis'

De nieuwe adventskalender licht iedere zondag een vrouw 
uit Jezus' voorgeslacht uit. Marleen van der Louw schreef 
deze teksten: ‘God schakelt juist 'onbelangrijke' mensen 
in voor zijn grote plan.’ Van 2014 tot 2019 werkte theologe 
Marleen van der Louw als uitgezonden medewerker van 
Kerk in Actie in Jeruzalem en woonde daar met haar gezin. 
In die periode overleed haar man Ilja (51) plotseling. In 
2019 keerde Marleen met haar twee kinderen terug naar 
Nederland. Ze werkt nu als trajectbegeleider bij IZB-Focus. 

Wat vertellen de verhalen van de 
vrouwen uit Jezus' voorgeslacht jou? 
‘Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en 
Maria zijn stuk voor stuk vrouwen met 
pijnlijke en moeilijke momenten in 
hun levens. Maar juist hén - mensen 
die hun leven niet op de rit hebben 
- schakelt God in voor zijn plan. Dat 
vergeten wij vaak in de kerk. God 
zoekt mensen juist op in de duisternis, 
Hij gaat moeilijkheden niet uit de weg. Durven wij dat te 
zien? Pijn en verdriet zal er altijd zijn, maar Gods plan reikt 
veel verder.’ 

Je schrijft over Ruth: 'Haar geloof zit diep, het 
geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving.' 
Hoe ervaarde jij dat in Jeruzalem?
‘Ruth moet het, als niet-Joodse, best moeilijk hebben 
gehad in de gesloten Joodse gemeenschap, maar ze bleef 
vasthouden aan Gods liefde voor haar. Dat vastklampen aan 
de Here God ervaarde ik zelf ook in Jeruzalem. In de tijd dat 
wij er woonden was er oorlogsdreiging en raakte een vriendin 
van ons gewond bij een busaanslag. Je leven wordt dan 
behoorlijk heen en weer geschud. Het besef dat Jezus niet 
naar de aarde kwam om ons leven leuk te maken, maar om 
voor ons te lijden en sterven, kreeg in Jeruzalem veel meer 
inhoud voor me. We kunnen het gruwelijke niet wegpoetsen, 
dat is helaas realiteit.’

Hoe kunnen wij het licht van Kerst doorgeven?
‘We hoeven niet zelf het licht te zijn, we mogen 
doorverwijzen naar Jezus' liefde en genade. Zijn licht moet 
in de duisternis komen. Durf je kwetsbaarheid te laten zien, 
spreek altijd vanuit je hart en deel je moeiten, net zoals 
Thomas, Martha en Maria dat deden. Maar verwijs net als 
zij – tegen de achtergrond van je eigen falen – steeds door 
naar de oneindige liefde van Jezus, die vergeeft en geneest.’

Kalender bestellen: 
petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender
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Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.

Kom je van verre en roept men je na –
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.

Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Tekst: Maarten Das, naar de zeven werken 
van barmhartigheid
Melodie: Wim Ruessink
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