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De naakten kleden



Armoede. Opeens is dit ook een 
thema in Nederland. Door de 
torenhoge infl atie komen steeds meer 
mensen in de problemen. De fors 
gestegen energieprijzen maken het 
er niet beter op. Om je een beeld te 
geven: volgens schattingen leven in 
2023 ruim 800.000 mensen in ons 
land onder de armoedegrens, onder 
wie ruim 200.000 kinderen. Het aantal 
aanvragen bij de Voedselbank steeg in 
het afgelopen jaar met 22 procent.  

Tijd om in actie te komen! Dit doen 
we graag samen met jou. We helpen 
mensen met acute nood door in 
samenwerking met de Voedselbank 
voedselpakketten te maken en 
die in heel Nederland uit te delen. 
Natuurlijk helpen we ook op de lange 
termijn. Dat doen we samen met 
SchuldHulpMaatje. Met onze hulp 
kunnen zij nieuwe locaties openen 
waar mensen worden geholpen om 
uit de schulden te komen.  

Rond deze tijd ontvang je van de 
overheid twee keer een bedrag 
van € 190 als tegemoetkoming in 
je energiekosten. Misschien heb je 
dit zelf broodnodig. Maar misschien 
ook niet. In dat geval vragen we je 
vrijmoedig om solidair te zijn met 
mensen die niet langer kunnen 
rondkomen en met (een deel van) 
dit bedrag bij te dragen aan de actie 
Samen tegen armoede van Kerk in 
Actie. Je kunt je gift overmaken naar 
NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 
Samen tegen armoede. 

Kun jij jouw energiecompensatie missen? Zet het in tegen armoede 

in Nederland. Met jouw bijdrage helpt Kerk in Actie de Voedselbank 

om nog meer voedselpakketten uit te kunnen delen. We helpen ook 

SchuldHulpMaatje om nieuwe locaties te openen en mensen naar een 

schuldenvrij leven te begeleiden. 
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Zet in tegen armoede
Kerk in Actie
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Ieder van ons is naakt geweest en moest 
gekleed worden, als pasgeboren baby. 
Zo past het thema van deze Present - de 
naakten kleden - goed bij het kerstverhaal, 
waarin expliciet wordt verteld dat Jezus na 
zijn geboorte in doeken gewikkeld werd. 
Maar past het thema nog wel in onze tijd? 
Want mensen kunnen honger en dorst 
hebben of dakloos zijn, maar iedereen heeft 
wel kleding aan. Bettine Siertsema meent 
in de column dat het lekker makkelijk is 
om je overtollige kleding weg te geven aan 
de kledingbank of kledingacties, maar dat 
gehoor geven aan de diepere betekenis 
van de naakten kleden een ander hart van 
ons vraagt. In het hoofdartikel verbindt 
ds. Sieb Lanser de naakte kleden met het 
bedekken van schaamte. Overdrachtelijk 
gezien betekent de naakte kleden dan: 
iemand niet in z’n hemd zetten. Drs. Frans 
Herman Grobbe vertelt in het interview over 
zijn fascinatie voor iconen, die voor veel 
oosters-orthodoxe mensen een houvast zijn 
in bange tijden vanwege de representatie 
van goede werken of wonderen die de 
daarop afgebeelde heiligen hebben verricht. 
Vanuit dat oogpunt ziet Arnold Huijgen in 
zijn boek Maria als icoon, als beeld van 
genade. Renger Prent neemt ons in het 
gastartikel in vogelvlucht mee door dat 
boek, Maria, icoon van genade. Ook in 
het kerstverhaal, geschreven door onze 
ouderenpastor, Eric Citroen, komt het 
thema op bijzondere wijze terug.
Namens de redactie wens ik u allen goede 
kerstdagen met mooie vieringen en Gods 
zegen in het nieuwe jaar. 

Van de redactie

Anita 
 Winter
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Kerkdiensten
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
13:30 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: Linda Veldman
’t Huis aan de Poel
Vr/ 23-12, 14.30 uur: 
pastor Jan Adolfs en dhr. 
Wim Vreeken, kerstdienst 
met een koor 

ZATERDAG 

24 december
kerstavond

1e collecte: Diaconie, 
Kerk in Actie, Kinderen in 
de knel
2e collecte; Jeugd- en 
jongerenwerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
16.30 uur: ds. Roel Knijff, 
kinderkerstfeest
22.00 uur: ds. Roel Knijff, 
kerstnachtviering
Paaskerk
16.30 uur: ds. Barbara de 
Groot, kinderkerstfeest
21.30 uur: drs. Ardin 
Mourik prop., kerstnacht-
viering
Pelgrimskerkgemeente
19.30 uur: Mw. Nelly 
Versteeg, een dienst in de 
sfeer van Taizé

ZONDAG 

25 december
1e kerstdag

1e collecte: Diaconie, 
Kerk in Actie, Kinderen in 
de knel
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff, 
kerstochtendviering
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot en Nienke van der 
Heiden, kerstochtend-
viering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.J. 
Terpstra, Bunschoten
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de 
Vries 

Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras, kerst-
feest
Pauluskerk
Ma/ 26-12, kerstviering 
kinderen

ZATERDAG 

31 december
oudjaarsdag

1e collecte: Diaconie, 
Kerkwebradio
2e collecte: Kerk, 
Eredienst & pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
Zie Paaskerk
Paaskerk
19.30 uur: ds. Barbara de 
Groot
Pauluskerk
19.00 uur: ds. E.C. de 
Waard
Pelgrimskerkgemeente
Zie Paaskerk

ZONDAG 

1 januari
nieuwjaarsdag

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

Kruiskerk
10.30 uur: ds. Barbara de 
Groot, Ochtendgebed
Paaskerk: geen dienst, 
zie Kruiskerk
Pauluskerk
10.30 uur: ds. E.C. de 
Waard
18.30 uur: dhr. P.G. 
Oskamp, Waverveen
Pelgrimskerkgemeente
geen dienst, zie Kruiskerk

Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 05-01, 10.30 uur: 
Hans Dornseiffen
’t Huis aan de Poel
Vr/ 06-01, 14.30 uur: 
Pastor Jan Adolfs

Data inleveren en verschijnen Present
01 – Veelkleurig geloof
inleveren kopij: 9 januari
op de mat vanaf: 31 januari

   Avondmaalsdienst   Muziek tijdens de kerkdienst

02 – Paars  
inleveren kopij: 6 februari
op de mat vanaf: 28 februari
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ZONDAG 

8 januari

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Voedselbank 
Amstelveen
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van 
der Weg 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. R.W. de 
Koeijer, Waddinxveen
18.30 uur: ds. E.C. de 
Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Harmen de 
Vries

Kapel VU mc
10.00 uur: Linda Veldman
’t Huis aan de Poel
Vr/ 13-01, 14.30 uur: 
Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

ZONDAG 

15 januari

1e collecte: Diaconie, 
Kariros Sabeel Nederland
2e collecte: Kerk, PKN: 
ondersteuning van 
gemeenten om toegerust 
aan de slag te gaan

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot, themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. G.D. 
Kamphuis, Barneveld
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: Nelly  
Versteeg 

Kapel VU mc
10.00 uur: Maria Berends-
van Hoek
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 19-01, 10.30 uur:  
drs. Renger Prent
’t Huis aan de Poel
Vr/ 20-01, 14.30 uur:  
ds. Coosje Verkerk

ZONDAG 

22 januari

1e collecte: Diaconie, 
Drugpastoraat Amsterdam
2e collecte: Kerk, PKN: 
Missionair werk – Een 
kerk van betekenis

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: drs. Ardin 
Mourik prop.
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.J. 
Krijgsman, Ridderkerk
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, 
Wezep
Pelgrimskerkgemeente
10.30 uur: ds. Harmen 
de Vries, Oecumenische 
dienst

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Ouden-
ampsen
’t Huis aan de Poel
Vr/ 27-01, 14.30 uur: 
Geestelijk verzorger 
Wouter van den Braak

ZONDAG 

29 januari

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Stoelenproject
2e collecte: Kerk, PKN: 
Kinderen en jongeren 
– Nederland speelt 
Sirkelslag

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Jaap 
Doolaard
16.30 uur: Vesper, liturg 
ds. Nienke Vos 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Harmen de 
Vries 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de 
Waard
18.30 uur: ds. E.C. de 
Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: drs. Renger Prent

Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras

Geen informatie ontvangen 
over de diensten in De 
Vreugdehof.

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
020 - 642 22 97

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

Locaties
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De redder, de messias, komt als een 
kwetsbaar, naakt mensenkind ter 
wereld en moet gekleed worden. In 
doeken gewikkeld. Onontkoombaar 
krijg ik hierbij beelden voor ogen 
van een pasgeboren baby in een 
vluchtelingenkamp. Geen plaats in 
herberg Europa, gewikkeld in doekjes 
voor het bloeden en schaamlappen. 

Geen kleren
Naakt zijn is niet best. Misschien 
dat doorgewinterde naturisten mij 
nu honend uitlachen, maar er is wel 
verschil tussen (tijdelijk) geen kleren 
willen dragen en geen kleren hebben. 
Van Primo Levi is de uitspraak: ‘Wie 
geen kleren heeft, voelt zich geen 
mens meer maar een worm: naakt, 
traag, verachtelijk, kruipend over de 
grond. Hij weet dat hij elk ogenblik 
vertrapt kan worden.’ 
De meesten van ons zullen een 
kledingkast vol hebben. Dat geeft 
op zich al te denken, want kerkvader 
Ambrosius (339-397), stelde dat 
elk overtollig kledingstuk in de kast 
aan de arme is ontvreemd. Ook in 
ons land zijn er genoeg mensen die 

nauwelijks budget hebben om kleding 
te kopen. Zij zijn aangewezen op een 
kringloopwinkel of kledingbank. In 
onze gemeenten kunnen mensen 
met een krap budget terecht bij de 
Kledingbank Amstelland aan het 
Galjoen. Elk jaar in april zamelen we 
tweedehands kleding in voor Sam’s 
kledingactie voor Mensen in Nood. 

De Bijbel
Mijn hoogleraar christelijke ethiek in 
Groningen indertijd, prof. Roscam 
Abbing, wees naturisme af op grond 
van de zondeval. Aanvankelijk liepen 
Adam en Eva in hun blootje in de 
tuin, maar nadat ze van de verboden 
vruchten hadden gegeten, ‘gingen 
hun beiden de ogen open en merkten 
ze dat ze naakt waren. Daarom 
regen ze vijgenbladeren aan elkaar 
en maakten er lendenschorten van’ 
(Genesis 3:7). De eerste naakten 
die in de Bijbel worden gekleed. 
Overigens kwamen vijgenbladeren 
preutse mensen ook goed van pas 
om kunstwerken met naakt erop te 
‘kuisen’, tot Michelangelo’s ‘Laatste 
Oordeel’ aan toe. 

De volgende persoon wiens naaktheid 
wordt bedekt, is Noach. Hij was 
dronken en lag naakt in zijn tent. 
Zijn zoon Cham zag dat en vertelde 
het aan zijn broers, die vervolgens 
met een mantel het naakte lichaam 
van hun vader bedekken (Genesis 
9:21-23). Hier is naaktheid erg met 
schaamte verbonden. 
In de Thora vind je het gebod dat, 
als je iemands mantel als onderpand 
neemt, je die voor zonsondergang 
aan hem moet teruggeven, omdat 
hij niets anders heeft om zich mee 
toe te dekken en zijn lichaam te 
beschermen als hij gaat slapen 
(Exodus 22:25-26). 
Naakten kleden als een werk van 
barmhartigheid komt sterk naar voren 
bij de profeet Jesaja, waar God zegt; 
‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies: 
(...) iemand kleden die naakt is?’ 
(Jesaja 58:7).
Dat komt al in de buurt van het 
bekende Bijbelgedeelte, waaraan 
de werken van barmhartigheid zijn 
ontleend. Jezus zegt daar: ‘Ik was 
naakt en jullie kleedden Mij (niet) 
(Matteüs 25: 36 resp. 43). Wat de 
mensen voor een van de geringsten 
van zijn broeders of zusters hebben 
gedaan, hebben ze voor Hem gedaan. 
Als de mensen aan Johannes de Doper 
vragen wat ze moeten doen om een 
God welgevallig leven te leiden, dan 
maakt hij het heel concreet: ‘Wie twee 
stel onderkleren heeft, moet delen met 
wie er geen heeft’ (Lucas 3:11). 

De naakten kleden
SIEB LANSER

Met Kerst zullen in veel kerken weer de bekende 

woorden klinken, die de engel tegen de herders 

zegt: ‘Jullie zullen een pasgeboren kind vinden 

dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt’ 

(Lucas 2:12). 
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Tot slot kun je je ook nog op een 
overdrachtelijke, geestelijke wijze 
kleden. Paulus roept op om de 
wapenrusting van God aan te trekken 
(Efeziërs 6:10-17) en om je te ‘kleden 
in innig medeleven, in goedheid, 
nederigheid, zachtmoedigheid en 
geduld’ en bovenal ‘in de liefde’ 
(Kolossenzen 3:12-14).

‘Naakten kleden’
In deze laatste, overdrachtelijke 
betekenis kunnen we ook andere 
manieren benoemen van naakten 
kleden.
Ik las over een man wiens vrouw 
dement aan het worden is. Hij weet 
hoezeer zij er altijd aan hechtte dat 
ze er goed gekleed en gekapt bij liep. 
Vroeger hield hij zich daar niet mee 
bezig, maar nu zorgt hij ervoor dat 
ze regelmatig bij de kapper zit en 
dat ze goed gekleed gaat. Naaktheid 
heeft ook met waardigheid te maken. 
Iemand waardig houden die door 
ziekte of psychische gesteldheid zelf 
aan waardigheid lijkt te verliezen, ook 
dat is: iemand kleden.
Wij hebben soms commentaar op 
moslimvrouwen die een boerka 

dragen. Daarmee beschermen ze 
zich tegen ongewenste blikken van 
mannen. Iemand kleden betekent 
ook: weg met die blik die vrouwen als 
het ware uitkleedt.
Of een andere tegenhanger van 
iemand kleden: iemand in z’n 
hemd zetten, met een enkele rake 
opmerking, de lachers op onze hand, 
maar als het jezelf eens een keer 
overkomt, dan weet je wat het voor 
schade aan kan richten. Iemand kleden 
is dus ook, iemand niet in z’n hemd 
zetten, iemand met respect benaderen, 
iemand in z’n waarde laten.
Naakten kleden is dan de medemens 
bedekken met de mantel der liefde, 
tot z’n recht laten komen. Je echt 
bekommeren om hem of haar. Een 
daad van barmhartigheid. 

Kleren maken de man? 
Een zwerver komt op 
zondagochtend bij een kerk 
en wil de kerkdienst bijwonen. 
De koster kijkt naar z’n oude 
en vieze kleren en zegt: 
‘Zo gaan wij hier in deze kerk 
niet gekleed; kom volgende 
week maar terug en kleed je 
dan net als wij.’ De zwerver 
druipt af en bidt tot God: ‘God, 
kunt U me vertellen wat voor 
kleren ik aan moet trekken; 
ik weet het niet, want ik ben 
nog nooit in die kerk geweest.’ 
Waarop God antwoordt: ‘Ik zou 
het niet weten, want Ik ben 
daar ook nog nooit geweest.’
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Maria, icoon van genade
RENGER PRENT

Waarom is dit boek geschreven?
Huijgen, lid van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken, tijdens het 
schrijven hoogleraar systematische 
theologie aan de Theologische 
Universiteit van Apeldoorn en nu 
verbonden aan de Protestantse 
Theologische Universiteit, geeft daar 
zes redenen voor: 
• Voor zover er sprake is van nieuwe 

belangstelling voor geloof, speelt 
Maria daar vaak een rol in.

• Een verlangen naar schoonheid; 
in de calvinistische traditie is 
schoonheid veelal opgeofferd aan 
waarheid en goedheid, dat ging 
ten koste van de schoonheid onder 
andere in liturgie en kerkgebouw.

• Het voortgaande gesprek over 
Maria tussen Rome en Reformatie.

• Vragen rond man-zijn en vrouw-zijn.
• Integratie van theologische 

disciplines. 
• De persoon van Maria zelf, als 

gelovige, als vrouw, God werd 
mens in haar schoot. Tegelijk blijft zij 
een geheim. Dat roept de vraag op 
wat genade is voor de begenadigde 
en wat zegen is voor de gezegende.

Als moeder, als vrouw
Het boek is systematisch opgezet 
met een inleiding, twee hoofddelen 
en een slot. De hoofddelen hebben 
als titel ‘De Moeder’ en ‘De Vrouw’ 
en omvatten elk drie hoofdstukken. 
Deel I wordt onderverdeeld in: Gods 
dienares, Moeder van de Verlosser, 
Moeder van de gelovigen. Deel II 
wordt onderverdeeld in Joods meisje, 
Tweede Eva, Hemelkoningin. 
Elk hoofdstuk begint met de exegese 
van een bijbelgedeelte, dan een reflec- 
tie op de kerkelijke en theologische 
traditie en vervolgens een conclusie 
die deze beide met elkaar verbindt 
met de huidige opvattingen daarover. 
Het slot heeft als titel: ‘Maria als 
moeder en vrouw’. 

De opzet van het boek biedt Huijgen 
de mogelijkheid om vanuit verschillen-
de invalshoeken de betekenis van 
Maria door de tijd heen te analyseren 
en te becommentariëren. Hij doet 
dat op een toegankelijke wijze en 
zoekt een verantwoorde weg voor de 
omgang met Maria in leerhuis, liturgie 
en het oecumenisch gesprek.

Wat is nieuw
Huijgen zegt dat zijn boek typisch 
protestants is, omdat hij telkens bij de 
Schrift begint.
Dat lijkt mij achterhaald, omdat goede 
rooms-katholieke studies dat ook doen. 
Nieuw is de structuur van zijn boek, 
het beschrijven van Maria vanuit twee 
grondbegrippen: moeder en vrouw. 
Dat laatste is niet alleen verrassend, 
maar betekent ook dat bekende 
teksten en opvattingen op een nieuwe 
wijze oplichten. 
Vanuit het woord ‘moeder’ kan 
hij kritisch kijken naar klassieke 
opvattingen in de rooms-katholieke 
theologie en vanuit het begrip ‘vrouw’ 
kan hij in gesprek met de feministische 
theologie en zich mengen in de 
genderdiscussie. Hij stelt de vraag 
of Maria van betekenis kan zijn voor 
de uitdovende christelijke traditie in 
Europa. 
Nieuw ook is zijn aandacht voor de 
beleving van Maria. Daar had hij meer 
over mogen schrijven. Protestanten 
zijn er altijd nog een beetje bang voor, 
die houden het liever bij de theorie. In 
het verleden waren hun studies wel 
ongeveer klaar na de bespreking van 
de bijbelteksten over Maria. 

De weg van het boek
Huijgen wil meer zijn dan een weg 
tussen Rome en Reformatie door. 
Zonder zijn eigen achtergrond te 
verloochenen, biedt de schrijver 
bouwstenen voor het gesprek. 

In 2021 verscheen een uitvoerige studie over 

Maria, geschreven door hoogleraar Arnold 

Huijgen. Daarmee werd een ernstige lacune in 

de protestantse theologie opgevuld. Een boek 

over Maria als moeder én als vrouw. 
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Hij belicht de geschiedenis van Maria 
in de christelijke traditie zonder dat 
het een opsomming van feiten wordt.
Naast de Schrift komen apocriefe 
teksten aan bod, de kerkvaders, 
concilies, dogma’s, Maria als tweede 
Eva en als hemelkoningin. Hij wil 
Maria niet als voorbeeld zien, want 
wie een voorbeeld aan haar neemt, 
raakt snel gefrustreerd. Ik denk dat hij 
zich daarbij iets te veel laat leiden door 
de manier waarop het beeld van Maria 
in de rooms-katholieke traditie soms is 
gebruikt door de (mannen)kerk.
Huijgen wil geen protestantse Mario-
logie ontwikkelen, wel pleit hij indrin-
gend voor meer aandacht voor Maria 
in leerhuis en liturgie, de beleving 

noemt hij alleen bij het oecumenisch 
gesprek. Hij stelt voor om haar een 
zuster-in-geloof te noemen.

Icoon van genade
Het is goed dat dit boek geschreven 
is en dat het verkozen is tot 
theologisch boek van het jaar 2021. 
Huijgen noemt haar een icoon van 
genade. Icoon betekent beeld. Hij 
schrijft kritisch over de oosters-
orthodoxe opvatting van iconen, volgt 
echter de gedachte dat een icoon 
een venster is op Gods realiteit. In 
die zin is Maria voor hem een icoon: 
via haar wordt je blik naar God en 
haar Zoon getrokken. Het lijkt mij dat 
waar Jezus de vleeswording is van 

het Woord, Maria de vleeswording 
van de genade is. Juist omdat zij dat 
is, is haar ja-woord tot de engel haar
woord, staat haar maagdelijkheid als 
beeld voor haar blijvende trouw en 
toewijding, is het Magnifi cat haar lied. 
In die zin is zij voor de kerk een voor-
BEELD-ige. Daarom mag zij – zoals 
haar lied zegt – door alle geslachten 
zalig geprezen worden. Het boek 
van Huijgen is daar een betrouwbaar 
getuigenis van.
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Een fascinatie 
voor iconen

Hij mag zich inmiddels een behoorlijk 
groot kenner noemen van deze 
religieuze schilderkunst. In zijn 
boekenkast staan meer dan honderd 
boeken over het onderwerp: over 
de schildertechniek, maar ook over 
de betekenis die iconen voor veel 
orthodoxe gelovigen hebben. 
Verspreid in de kamers van zijn woning 
aan de Amsteldijk in Nes a/d Amstel 
hangen inmiddels twaalf exemplaren. 
Met afbeeldingen van Christus, Maria 
en het kind, de apostelen en heiligen 
uit de orthodoxe traditie. 

Studiereis
De interesse voor iconen werd bij 
Grobbe gewekt tijdens een studiereis 
naar Rusland in 1996. Hij bezocht 
samen met zijn vrouw onder andere 
het bekende klooster Troitse-Sergieva 
Lavra. ‘Het is één van de plaatsen 
waar ook tsaar Peter de Grote is 
geweest. We zijn tijdens die reis 
op zoek gegaan naar een originele 
‘doorleefde’ icoon. Tot mijn verbazing 
was er in de toeristische winkeltjes in 
Soezdal niks te koop.’ 

Bij een bezoek aan een winkel voor 
kunstenaarsartikelen ontmoetten 
Grobbe en zijn vrouw iemand die 
nog wel een icoon wist: in een 
boerderijtje verderop. ‘De boerin was 
net overleden. Iemand heeft ‘m voor 
ons opgehaald. Het houten paneel 
met vier afbeeldingen was oud en 
versleten, maar mijn vrouw vond hem 
gelijk prachtig. We hebben er honderd 
en tien dollar voor betaald. Vanaf dat 
moment was mijn interesse voor 
iconen gewekt en ben ik er veel over 
gaan lezen.’

Grobbe deed een bijzondere 
ontdekking. Eén van de vier 
afbeeldingen op de icoon stelde 
Maria met het kind op de arm voor. 
‘Kenners beweerden dat het ging 
om een Vladimirskaja, een beroemde 
icoon uit Vladimir. Ik had echter m’n 
twijfels. Bij een Vladimirskaja is één 
van de voetzolen van het kind Jezus 
zichtbaar. Dat was hier niet het geval. 
Maar wat was het dan wel? Na heel 
lang zoeken ben ik erachter gekomen 
dat die afbeelding rond 1600 moet 

zijn geschilderd (‘geschreven’) in het 
klooster Solowetski op een eiland in 
de Witte Zee, helemaal in het noorden 
van Rusland.’ 
Het klooster werd in de Sovjettijd het 
eerste straf- en werkkamp van de 
beruchte Goelag-archipel. ‘Alles is daar 
gesloopt en mensen zijn er met velen 
vermoord. Maar na de ineenstorting 
van de Sovjet-Unie zijn de monniken er 
teruggekeerd.’ Grobbe reisde in 2018 
speciaal af naar de plek om uitsluitsel 
te krijgen over de aard van de icoon. 
De vraag voorleggen aan de monniken 
bleek niet mogelijk. ‘Onze gids heeft 
op diverse plaatsen navraag gedaan. 
Maar kreeg geen informatie en gaf me 
na eigen onderzoek uiteindelijk gelijk: 
het was een 'Solowetskaja.’ Ze zei 
tegen mij: ‘U bent de enige in Rusland 
die weet hoe het zit.’ 

Icoonschilders
Grobbe vertelt graag over iconen. 
Tijdens lezingen beschrijft hij 
uitvoerig hoe icoonschilders de 
afbeeldingen aanbrengen op een 
voorbewerkt paneel van lindenhout. 
‘Aan de voorzijde wordt een linnen 
doek gelijmd waarna hij bestreken 
wordt met een mengsel van krijt en 
lijm. Ten slotte wordt ook een laag 
bladgoud aangebracht. Dan pakt de 
icoonschilder een voorbeeldtekening 

DICK AANEN

Drs. Frans Herman Grobbe is een trouw bezoeker van de zondagse 

eredienst in de Amstelveense Paaskerk. Als protestant heeft hij echter 

ook een bijzondere belangstelling voor de culturele en historische 

aspecten van iconen van Oosters-Orthodoxe Kerken. 
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van de te schilderen icoon uit het 
voorbeeldenboek en trekt de lijnen 
over op het paneel.’ 
Onlangs nog publiceerde Grobbe 
een uitgebreid artikel in het blad 
Eikonikon: over zijn zoektocht naar de 
herkomst van een oude Portaïtissa-
icoon, die rond 1800 moet zijn 
geschilderd in het Rozhenklooster 
in het zuidwesten van Bulgarije. De 
oorsprong van deze afbeelding ligt in 

het klooster Iveron op het schiereiland 
Athos, een autonome monniken- 
republiek in Griekenland. Hij speurde 
uitgebreid naar overeenkomsten en 
verschillen in iconen die Portaïtissa 
worden genoemd. 

Devotie
Grobbe is onder de indruk van de de- 
vote wijze waarop orthodoxe mensen 
hun geloof beleven en de betekenis 

die de iconen voor hen hebben. 
‘Iconen zijn een wezenlijk onderdeel 
van hun dagelijks bestaan. Ze waren 
vaak een houvast in bange tijden 
zoals die in de wereld en zeker in 
de oosterse landen aan de orde van 
de dag waren en nog zijn. Vooral 
in de stalinistische tijd heeft de 
plattelandsbevolking onvoorstelbaar 
geleden. Ze hadden soms helemaal 
niet te eten. Een icoon was 
ontzettend belangrijk voor deze 
mensen. Daar kunnen wij ons geen 
voorstelling van maken.’

Volgens Grobbe wordt overigens niet  
zozeer de icoon zelf vereerd, maar 
wel de heilige (representatie) die 
daarop is afgebeeld vanwege de 
wonderen of goede werken die zij of 
hij heeft verricht. ‘Iconen werden door 
orthodoxe gelovigen soms elke dag 
gekust. Teksten zijn in veel gevallen 
niet meer te lezen, omdat ze letterlijk 
zijn weggekust.’ 
Die diepe verering geldt niet alleen 
voor oudere gelovigen. Het geloof 
leeft in orthodoxe kerken nog altijd 
zoals vroeger. Samen met zijn zoon 
bezocht Grobbe het Russische 
klooster Panteleimonos op Athos. ‘Ik 
ontmoette tijdens die reis een groep 
jongeren uit Rusland. Bij elke icoon die 
ze zagen sloegen ze een kruis. Terwijl 
het toch geen lieverdjes waren.’

‘Toen wij op onze studiereis in 1996 
de Maria-Hemelvaart Kathedraal in 
het klooster Troitse-Sergieva Lavra 
bezochten, was het er stampvol. Voor 
en achter ons stonden grote kerels, 
het leken wel zeelieden. Maar ook 
zij gingen tijdens onderdelen van de 
liturgie, met hun hoofd naar de grond, 
uit pure devotie.’ 

In
te

rv
ie

w
D

e
c

e
m

b
e

r 
2

0
2

2
p
re
se

n
t 9

11



PGA-B-begroting
De PGA-B-begroting laat jaar na 
jaar een vast patroon zien. De 
verwachting is dat we ook in 2023 
tussen de € 500.000,- à € 600.000,- 
tekortkomen. Nu beschikt de PGA-B-
kerkgemeenschap over een omvangrijk 
vermogen. Maar we zullen ons best 
moeten doen om het jaarlijks tekort 
niet verder te laten oplopen. Besloten 
is dat de formatie die vrijvalt na het 
vervroegde emeritaat van ds. Harmen 
de Vries (juni 2023) tot eind 2025 kan 
worden ingevuld door het aantrekken 
van een predikant of kerkelijk werker 
voor de Pelgrimskerkgemeente.

De begroting van de diaconie
Ook de begroting van de diaconie 
is nogal voorspelbaar. Zo wordt de 
keuze voor de instellingen die we 
financieel ondersteunen één keer in 
de drie jaar gemaakt. Dus dat deel van 
de begroting blijft sowieso drie jaar 
hetzelfde. 
Een opvallende verandering zit in 
de begrotingspost ‘persoonlijke 

ondersteuning’. Het begrote bedrag 
voor 2023 ligt aanzienlijk hoger dan 
in 2022. Veel meer mensen vragen 
om hulp, ook in het welvarende 
Amstelveen.

Samen ter kerke gaan
Aan de kerkenraden van Kruiskerk  
en Paaskerk is gevraagd om te over-
wegen meer gezamenlijke diensten  
te houden in 2023 met als redenen: 
(1) de gemeenten leren elkaar zo beter 
kennen en dat komt de samenwerking 
ten goede. 
(2) beide gemeenten willen ‘groene’ 
gemeente zijn, wat o.a. kan betekenen 
dat het verbruik van fossiele brandstof 
afneemt. 
(3) de kosten voor het verwarmen van 
beide kerken kunnen, met de huidige 
gasprijzen, op één zondag oplopen tot 
wel € 600,-. 
Er is besloten om in 2023 op 1 januari 
en op 24 december een gezamenlijke 
dienst te houden. Er is nog niet beslist 
over de aanpak in de zomerperiode. 
Voor de maanden januari en februari 

heeft de kerkenraad van de Paaskerk 
besloten om geen gezamenlijke 
diensten te houden, waarbij andere 
redenen zwaarder wegen dan 
bovenstaande drie. 

Tot slot: Kerst ... en uw Koninkrijk 
kome
In de cursus Theologie voor Geïnteres-
seerden leerde docent ds. Harmen de 
Vries ons over het onderscheid tussen 
Reeds en Nog Niet. Met de geboorte 
van Christus breekt het Koninkrijk op 
aarde reeds door, maar het is nog niet 
volledig aanwezig. Donkere krachten 
en machten en ook de dood heersen 
nog altijd. Maar uit het spreken en 
handelen van Jezus kunnen we 
afleiden waar we om vragen als we 
in Zijn gebed bidden... Uw Koninkrijk 
kome. Kerst gaat dus over veel meer 
dan een kind in de kribbe, het houdt 
onze verwachting in van een toekomst 
voor de gehele schepping. 

O ja, dit is mijn laatste bijdrage aan 
Present, want vanaf januari stop ik 
met het scribaat. Wie neemt het van 
me over?

Ik wens u namens de PGA-B-
kerkenraad een mooie adventstijd en 
Kerst toe. 

In de PGA-B-kerkenraad zijn we, zoals verwacht mag worden, met de 

(nabije) toekomst bezig. Zo stonden in de oktobervergadering onder meer 

de begrotingen van onze kerk en diaconie op de agenda, gemaakt door 

resp. het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
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Met het oog 
op de toekomst

PIETER LICHT, SCRIBA PGA-B-KERKENRAAD, E-MAIL: SCRIBAAK@PGA-B.NL
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‘Vandaag heb ik een bruine jurk aan, 
met een oranje gestreept T-shirt en 
een oranje vest. Deze kleding heb 
ik al zo’n vijftien jaar. Ik kan ze elke 
seizoen dragen, ’s zomer met een 
shirtje met korte mouwen, en nu dus 
met vest. Het nieuwste aan deze 
combinatie zijn de oranje panty’s. Een 
paar jaar geleden heb ik een voorraad 
verantwoord gemaakte panty’s uit 
Zweden besteld, in allerlei kleuren. 
Tja, uit Zweden, daar zat ik wel mee. 
Maar uit een duurzaamheidscheck 
bleek dat het er mee door kon.

Ik doe heel lang met kleding. En als 
ik iets koop, is het tweedehands. 
Het is zo’n onzin om alles nieuw te 
kopen. Je moet goed zoeken, maar 
je kunt veel leuke dingen vinden. 
Een jaar of tien geleden ben ik daar 

mee begonnen. Ik werkte toen bij 
het drugspastoraat en kwam bij 
een locatie voor dagbesteding met 
een tweedehands kledingwinkel. 
Daar hadden ze enorm veel leuke 
kleding. Als er iets nieuws binnen 
kwam, haalden de cliënten er wat 
voor me uit. ‘Dit is een leuk rokje 
voor Nelly’, dachten ze dan. Ik werd 
er persoonlijker geholpen dan in een 
gemiddelde kledingzaak. 

Schaamte voor tweedehands heb 
ik niet. Dat komt ook door Leen, 
mijn lief. Voordat er ondergrondse 
afvalcontainers waren, jutte hij altijd in 
de buurt. Hij haalde veel leuke dingen 
bij het grofvuil weg, knapte ze op en 
gaf het aan studenten die geen geld 
hadden. Het is leuk om dingen een 
tweede leven te geven. 

Als christen beïnvloedt mijn geloof 
hoe ik naar de wereld kijk, mijn 
levenshouding en leefstijl. Het 
helpt me om uit te leggen waarom 
ik dingen doe zoals ik ze doe. Het 
geloof is een extra legitimatie, het is 
onderdeel van wie ik ben. 
Ik maak me geen zorgen om de 
schepping, maar voel me wél 
verantwoordelijk. Dat ontleen ik aan 
de tekst in Matteüs 6:34: maak je 
geen zorgen om de dag van morgen. 
Je zorgen maken leidt tot piekeren, 
stress en jezelf opsluiten. Denkend 
vanuit verantwoordelijkheid voel ik 
me meer uitgenodigd om op een 
positieve manier bij te dragen.’ 
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Zorg voor de 
schepping

WILLEKE KOOPS

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

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

rubriek komen gemeenteleden aan het woord over hun zorg voor de 

schepping, het achtste werk van barmhartigheid. Ter afsluiting van deze 

rubriek komt Nelly Versteeg aan het woord, redactielid én enthousiast 

drager van tweedehands kleding. 

Nelly Versteeg 
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Over het college van 
kerkrentmeesters (CvK) 

WIM VAN GROENEWOUD

Zakelijke belangen 
Het CvK behartigt de zakelijke 
belangen van de kerk. Een breed 
scala aan onderwerpen prijkt op 
de agenda van de vergaderingen 
van het CvK. Ze hebben onder 
meer betrekking op de financiën, 
het personeel, de vrijwilligers, de 
gebouwen en de verduurzaming 
ervan. We onderhouden contacten 
met leveranciers, banken, 
verzekeraars, de gemeentelijke en de 
rijksoverheid en vele andere partijen 
in het maatschappelijk verkeer. We 
hebben hiertoe een inschrijving 
in de Kamer van Koophandel en 
maken gebruik van E-Herkenning 
(de zakelijke variant van DigiD) om 
bijvoorbeeld bezwaar te maken tegen 
belastingaanslagen. Het college 
is als collectief verantwoordelijk 
voor het beleid en het beheer van 
de middelen namens de PGA-B. In 
rechte zijn het de voorzitter en de 
secretaris die gezamenlijk de kerk 
vertegenwoordigen. Dat kan zijn bij 

koop- en verkoop, uitbesteding van 
werkzaamheden, maar bijvoorbeeld 
ook bij de aanvaarding van een 
nalatenschap of een legaat bij de 
notaris. 

Kerkelijk Bureau
We zijn een vrijwilligersorganisatie 
met een staf van vaste medewerkers 
waarop we kunnen bouwen. Voor 
het CvK is het kerkelijk bureau een 
belangrijke ondersteunende pijler. 
Met een gedegen administratie 
kunnen wij vertrouwen op de cijfers 
en informatie die het kerkelijk bureau 
levert. Veel mensen zullen Ankie 
Harte kennen als aanspreekpunt bij 
vragen over de jaarlijkse bijdrage of 
de aanschaf van collectebonnen. Ook 
het archief is bij het kerkelijk bureau 
in goede handen. Heel veel informatie 
is al gedigitaliseerd en daarmee 
toegankelijker gemaakt. 
Daarnaast maken we gebruik van 
professionals buiten onze eigen 
organisatie, zoals het Kantoor der 

Kerkelijke Administraties (KKA) voor 
het voeren van de financiële en 
de loonadministratie. We maken 
gebruik van een makelaarskantoor 
voor het beheer van ons onroerend 
goed, waaronder de kerken en de 
pastorieën. 

Met het CvK treden we misschien niet heel erg op de voorgrond. Dat 

doen we maar één keer per jaar als onze penningmeester de jaarcijfers 

toelicht in een gemeentevergadering. De individuele leden zijn 

bekend binnen de eigen wijk en brengen hun eigen waarnemingen 

en ervaringen in bij de besprekingen van het college. In deze bijdrage 

vertellen we graag iets meer over ons werk. 
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14



Interne organisatie 
Het CvK bestaat momenteel uit zes 
leden en een vrijwilliger vastgoed, nauw 
verbonden aan het CvK voor het beheer 
van het onroerend goed. Behalve de 
voorzitter en de secretaris bestaat 
het CvK uit een penningmeester 
en een lid dat zich bezighoudt met 
personeelsaangelegenheden. Met een 
vertegenwoordigende samenstelling 
hebben we een stevig draagvlak 
binnen de PGA-B en hebben we de 
belangrijke aandachtsgebieden verdeeld 

over verschillende CvK-leden die 
affiniteit hebben met het betreffende 
onderwerp. 

Altijd op zoek naar geschikte 
kandidaten 
CvK-leden zijn bevestigd voor 
een periode van vier jaar. Door de 
verschillende momenten waarop de 
CvK-leden van start gaan, zijn we 
voortdurend op zoek naar geschikte 
kandidaten die de continuïteit 
van de werkzaamheden kunnen 

waarborgen. Het liefst zouden we 
het tot nu toe uit uitsluitend mannen 
bestaande college uitbreiden met 
een of meer vrouwen. Maar ook 
mannelijke kandidaten zijn welkom. 
Een zakelijke achtergrond is een pré, 
maar enthousiasme en inzet zijn 
minstens net zo belangrijk om het 
werk tot een succes te maken. En we 
werken als college, dat wil zeggen 
dat we alles samendoen. En dat doen 
we met veel plezier. We vergaderen 
gemiddeld tien keer per jaar. 

Het CvK met van links naar rechts: Wim van Groenewoud (voorzitter), Hans van Leeuwen (Paaskerk), 
Gerjan van Schaik (personeel), Henk van Silfhout (notulist, Pelgrimskerk), Andries Smeding (penningmeester), 
Leon de Vries (secretaris) en Wilm Merckel (vrijwilliger vastgoed). 
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ERIC CITROEN

‘Vrolijke kerstdagen, meneer Vrekmans’, 
roepen een paar kinderen hem toe. 
Hmm pff, weer dat gedoe met die 
kerstdagen. Nee, geen boom voor hem, 
geen kerstdiner, niks. En al helemaal 
geen tv kijken want je wordt weer 
overspoeld met die zoete Dickens-
kerstfi lms. Komen ze weer met die 
Scrooge. Hij wel, die gierige man die 
na een confrontatie met zijn verleden, 
heden en toekomst alles weggaf. Gaat 
hem niet gebeuren, Jan Vrekmans. 
Te veel gebeurd in het verleden. En 
het bevalt hem eigenlijk uitstekend. 
Niemand of niets nodig dit jaar. 
Hij opent de postbus van zijn fl at en 
vindt een zak voor een kledingactie. Of 
hij nog wat oude kleren heeft om weg 
te doen. Zijn ze nou helemaal? Het is 
al een zooi genoeg in de wereld en de 
regering maakt het alleen maar erger. 

Mopperend doet hij de deur open en 
graait een oud sneetje brood uit de 
koelkast. Hij doet zijn gehoorapparaat 
in en zet de tv aan. ...’De kinderen in 
Oekraïne lijden verschrikkelijke kou’. 
Ja, hoor ’s, zie je nou wel!
De bel gaat. Hoe kan dat nou? Hebben 
ze niet eerst beneden aangebeld? 
Het wordt steeds erger met die 
criminelen! Hij doet de deur op een 
kier en daar staat een mevrouw met 
een bloemetje. ‘Alstublieft, voor Kerst. 
Van de kerk.’ Hmm pff. Hij pakt ze aan 
en sluit de deur. Wat moet-ie nou met 
bloemen. Hij heeft toch al ijsbloemen 
op de ruit? Hoofdschuddend gaat hij 
weer zitten en zinkt weg in gedachten. 
De kerk, dat was toch al zo lang 
geleden? Ja, toen ie nog getrouwd 
was... en zingen over vrede op aarde. 
Gezellig eten met elkaar. Ach ja... Maar 
ja. Dat was toen.

De bel gaat weer. Wie is dat nou 
weer? De buurvrouw. Ze is bezig 
met breien van sjaals en mutsen voor 
Oekraïne. Ze zoekt nog een pasmodel. 
En voordat Jan er erg in heeft, staat hij 
met een fl eurige wollen muts en sjaal 
voor de spiegel. ‘Kijk eens naar jezelf, 
Jan. Staat je goed! Maar we gaan dus 
met de dames hard aan de slag, er is 
nog zoveel nodig! Help je mee met 
inpakken?’

Overrompeld door zoveel daadkracht 
laat onze Jan zich schoorvoetend 
meevoeren met de buurvrouw. Daar 
staat hij: zakken te vullen, te midden 
van bergen kleding. Op zijn hoofd een 
muts met fl ikkerende lichtjes. Horen 
we daar een zacht gemompel? Jawel: 
‘V...vrolijk kerstfeest’. 

Het loopt tegen Kerst, de straten zijn wit en er staat een 

gure wind. Jan Vrekmans loopt gebogen achter zijn rollator 

en is op weg naar huis, ergens in een van de fl ats. 

Mopperend doet hij de deur open en 

De bel gaat weer. Wie is dat nou 
weer? De buurvrouw. Ze is bezig 
met breien van sjaals en mutsen voor 

Het loopt tegen Kerst, de straten zijn wit en er staat een 

gure wind. Jan Vrekmans loopt gebogen achter zijn rollator 

en is op weg naar huis, ergens in een van de fl ats. 

Jan Vrekmans’ 
vrolijke kerst
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De naakten kleden
GINUS TROF, VOORZITTER CVD

Wat eigenlijk nog mooier is, is het 
gegeven dat die werken buiten de 
kerkmuren ook hun weg vinden. Niet 
alleen bij de overheid maar ook bij 
diverse stichtingen die zich specifi ek 
richten op één van die werken. Denk 
bijvoorbeeld aan de voedselbank. 
Menig gemeentelid neemt op 
zondagmorgen iets mee om de mand 
voor de voedselbank te vullen. 

Kledingbank
Maar hoe zit dat met de naakte 
medemens? Dat is toch een minder 
bekend verhaal en krijgt ook niet 
zoveel aandacht. Over het algemeen 
kan iedereen wel aan kleding komen. 
Toch zijn er verhalen bekend van 
scholen, verenigingen of clubs die 
hun minderbedeelde leden voorzien 
van winterjassen of andere kleding 
die nodig is. Dat gebeurt meestal via 
een kortlopende of eenmalige actie. 

Mooie initiatieven, maar voor de 
ontvanger niet altijd even prettig, een 
naam is gauw opgespeld.

Daarom is in Amstelveen jaren 
geleden Kledingbank Amstelland, 
opgericht. Hier kunnen mensen 
onder bepaalde voorwaarden kleding 
krijgen of voor een gering bedrag 
kopen. Om dit mogelijk te maken 
steunt de diaconie deze nuttige 
stichting met geld. Veel mensen 
weten de kledingbank te vinden en 
zo aan goede en degelijke kleding te 
komen, de kledingbank heeft haar nut 
bewezen.

Handen te kort
Als u in de afgelopen jaren de epistels 
van de diaconie op deze pagina heeft 
gevolgd, heeft u vast wel gemerkt 
dat onze hulp aan anderen over het 
algemeen geldelijk van aard is. 

Die geldelijke bijdragen worden 
gegenereerd uit collectegelden of 
gehaald uit ons vermogen. 
Handen zijn er (helaas) niet 
meer genoeg, daarom zijn we 
noodgedwongen overgegaan op het 
doneren van geld. Zo proberen wij 
als diakenen toch de werken van 
barmhartigheid zo goed mogelijk 
aandacht te geven. Dat lukt aardig en 
kunt u in Present blijven lezen. 

Omzien naar elkaar
Wat ik van u vraag, is of u ons – de 
diakenen – kunt tippen als er mensen 
zijn die naakt zijn, honger hebben, 
dorstig zijn, vreemdeling zijn en 
aandacht nodig hebben, ziek zijn 
en zorg nodig hebben, gevangen 
zitten en nooit bezoek ontvangen. 
Het antwoord kan dan zijn – door 
te weinig handen – wat kunt u zelf 
doen? Want daar ligt de kern van ons 
menszijn; omzien naar elkaar!

Rest mij u allen mede namens uw 
diakenen een gezegende Kerst en een 
barmhartig 2023 toe te wensen. 

Mooi om dit jaar te lezen hoe alle schrijvers tegen de werken van 

barmhartigheid aankijken of hoe zij dat zelf ervaren. Mooi om te zien dat 

deze werken bij velen een plaats in hun hart hebben. 
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Jeugdwerker 
Nienke van der Heiden
Contactgegevens

06 – 37 22 76 76

nienke@pga-b.nl 

www.pjramstelveen.nl

Agenda 
Elke zondag 10.00 uur Kinderdienst in de Kruiskerk Elke zondag 10.00 uur Kinderkerk in de Paaskerk 18 december 10.00 uur Basiscatechese 9-12 jaar in de Kruiskerk18 december 10.00 uur KruisPaas Tienerdienst in de Kruiskerk24 december 16.30 uur Kinderkerstfeest in de Kruiskerk en Paaskerk25 december 10.00 uur Kerstdienst voor jong en oud in de Kruiskerk   en Paaskerk

9 t/m 12 januari Diverse klassen van het HWC in de Paaskerk15 januari 10.00 uur KruisPaas Tienerdienst in de Kruiskerk29 januari 10.00 uur KruisPaas Tienerdienst in de Paaskerk29 januari 16.00 uur Kliederkerk in de Paaskerk (tot 18.15 uur)

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 tien jaar) 

of ouder, maar wil je toch heel 

graag mee doen? Neem dan ook 

vooral contact op met Nienke!

Theater
weekend

Alle kinderen en hun (groot)ouders zijn van harte welkom bij het kinderkerstfeest! Een vrolijke kerstviering met kerstliedjes, een kerstspel, engelen, herders, Jozef, Maria, een ster, een stal en natuurlijk de geboorte van Jezus. Beide kinderkerstfeesten zijn op zaterdag 24 december om 16.30 uur. De één in de Kruiskerk (Van der Veerelaan 30A) en de ander in de Paaskerk (Augustinuspark 1). We hopen dat jullie erbij zijn!

Kinderkerstfeest

In de week voor Kerst komen er vier basisscholen 

Kerst vieren in de kerk: 

• Dinsdag 20 december Roelof Venema School 

 (alle groepen 3)
• Woensdag 21 december Willem-Alexanderschool 

 (groepen 3 en 6)
• Donderdag 22 december Het Palet (hele school)

• Vrijdag 23 december De Horizon (hele school).

We kijken uit naar hun komst en hopen op mooie vieringen! 

Kerstvieringen Scholen 
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Ook dit jaar hebben heel veel vrijwilligers hard 

gewerkt om alle vieringen, bijeenkomsten 

en activiteiten binnen het jeugdwerk tot een 

succes te maken. Zonder jullie was dat niet 

gelukt! Heel erg bedankt daarvoor! 

Bedankt! 

We zijn de afgelopen maand lekker druk bezig 
geweest in de TienerDiensten.
Eerst was er een drieluik over beroemd zijn:
1 'Stel jij bent beroemd, waarom ben jij 

beroemd?', nog een stel vragen en afsluitend: 
'Wat zou jij jongeren willen meegeven als zij 
beroemd willen worden?'

2 Film & Eten over iemand die kansloos was en 
uiteindelijk beroemd werd dankzij mensen die 
verder durfden te kijken dan hun neus lang 
was (the Blind Side).

3 De beroemde Jezus: ‘wat weet jij van hem, 
wat heeft hij over zichzelf gezegd?’ Hierin 
kwam ook de verzoeningscommissie in 
Zuid-Afrika ter sprake en zelfs de indringende 
vraag van één van de tieners of slechte 
mensen in de hemel kunnen komen.

We sloten deze maand af met een dienst over 
het klimaatalarm, iets wat (nog meer) leeft 
onder onze tieners. Fijn te merken dat we een 
steady groep hebben, ook het pendelen tussen de Kruiskerk en de Paaskerk blijkt geen enkel 
probleem te zijn!

Goede Kerst en Jaarwisseling 
toegewenst namens de TD-leiding,
Liesbeth, Geert-Jaap, Hans & Anko 

KruisPaas 
Tienerdienst 

Zondag 6 november was er weer Kliederkerk! 
Deze keer doken we met elkaar in het verhaal 
van ‘de man en zijn vier vrienden’: vier mannen willen hun verlamde vriend graag bij Jezus 
brengen, maar het is veel te druk bij het huis waar Jezus spreekt. Ze kunnen niet meer naar binnen. Hoe moet dat nu? Dan bedenken ze een oplossing: als het niet via de deur kan, dan maar via het dak! 

Tijdens het Kliederuur kwamen er allerlei 
activiteiten voorbij: vriendschapsbandjes, ‘de 
kunst van het loslaten’; we maakten een parachute met mandje, lieten die los en hoopten dat onze pingpongbal heelhuids de grond zou bereiken. En ‘laat je vriend niet vallen!’; een parcours waarbij twee kinderen samen een bal heelhuids aan de overkant moesten brengen. Ook maakten we een grote brancard, die we tijdens de viering vanaf de preekstoel lieten zakken. Tijdens de viering 

gingen we samen in gebed, we zongen met elkaar en luisterden naar het verhaal. Daarna hebben we heerlijk met elkaar gegeten (pompoensoep en pitabroodjes met shoarma en falafel) en gezellig gekletst. Een drukke en mooie middag! 

KliederkerkKliederkerk
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Op dinsdag 15 november kwamen de 
groepen 1 en 2 van Het Palet naar de 
Paaskerk. Vorig jaar kon de bijeenkomst 
op het laatste moment niet doorgaan, dus 
we waren blij de groepen nu te kunnen 
ontvangen. Veel kinderen waren voor het 
eerst in een kerk! Anderen herkenden de 
kerk van de paasviering. Dominee Barbara 
vertelde over de paaskaars, liet haar toga 
en de grote bijbel zien, en vertelde over wat 
we zoal in de kerk doen. Vincent speelde 
prachtige pianomuziek en Nienke vertelde 
het verhaal van Noach. Alle kinderen deden 
mee met het nadoen van aanlopende 
olifanten en dikke regendruppels op de 
ark. Tot slot mochten de kinderen een 
kaars aansteken. Dat deden ze voor iets 
leuks (vrienden, familie, gezellige school), 
voor iets verdrietigs (overleden oma, 
knieoperatie van moeder) en in sommige 
gevallen gewoon, omdat het kon. Het was 
goed om deze klassen met kinderen en hun 
leerkrachten te ontvangen!

Het Palet 
groep 1 en 2 
in de Paaskerk Zaterdag 26 november kon iedereen die dat 

wilde een adventskrans maken in de Kruiskerk. 

Maar liefst 28 mensen kwamen hierop af! 

Een aantal creatieve volwassenen en een 

grote groep kinderen met hun (groot)ouders 

maakten allemaal een prachtige adventskrans. 

In iedere krans staan vier kaarsen, voor elke 

adventszondag één. Op die manier kan ook 

thuis toegeleefd worden naar het kerstfeest. 

Het was een heel gezellige middag, een volle 

zaal met enthousiaste bezoekers! Dank aan 

iedereen die geholpen heeft om deze middag 

tot een succes te maken!

Adventskransen 
maken 
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De kledingbank of de kringloopwinkel 
zijn een dankbare bestemming en als 
die ze niet wil hebben, kunnen onze 
verwassen T-shirts en lubberende 
truien nog altijd in de containers 
van Dorcas of Mensen in Nood, dan 
heeft de Derde Wereld er nog wat 
aan. Het lijkt een win-win situatie: zij, 
‘de naakten’, gratis kleren en wij een 
opgeruimde kast en het prettige gevoel 
dat we iets goeds hebben gedaan. 
Maar dat laatste valt bij nader inzien 
nogal tegen.
Het was een koude douche toen ik 
foto’s zag van de bergen textielafval 
in bijvoorbeeld Ghana of Chili. Het 
simpelste speurwerk op internet 
opende mijn ogen voor het feit dat 
onze goedbedoelde kledingdonaties 
de lokale katoenproductie om zeep 

helpen en de markt verstoren, dat 
er in Nederland alleen 75 miljoen 
kilo wordt ingezameld, maar dat van 
de kleding die hier al op kwaliteit is 
geselecteerd toch nog minstens 85% 
op vuilnisbelten daar wordt gedumpt. 
Tel daarbij op dat de textielindustrie 
wereldwijd voor evenveel CO2-uitstoot 
zorgt als lucht- en scheepvaart samen, 
en dat voor de productie van een 
simpel T-shirt 2700 liter water nodig 
is, en je gaat met andere ogen naar je 
kledingkast kijken.

Maar dat vertelt ons nog niet hoe we 
het dan wél moeten doen, de naakten 
kleden. Letterlijk kunnen we het 
moeilijk nemen; immers, ook mensen 
die diep onder armoedegrens leven, 
gaan toch niet naakt. 

Misschien komen we dichterbij als 
we het meer naar de geest dan naar 
de letter invullen. In vroeger tijden 
werd met het kleden van de naakten 
niet alleen een levensvoorwaarde 
vervuld, bescherming tegen kou en 
regen, hun werd ook hun waardigheid 
teruggegeven. Mensen die het minder 
getroffen hebben in het leven dan wij, 
die in de vernieling zijn geraakt, die, 
door wat voor oorzaak dan ook, hun 
bestaan niet op orde hebben, niet uit 
de hoogte maar op voet van gelijkheid 
te bejegenen, hen met menselijke 
waardigheid te kleden. 
Dat is moeilijker dan het weggeven 
van overbodige kleding. Het vraagt 
om een ander hart. Maar verandert 
echte barmhartigheid niet onszelf in 
de eerste plaats? 

Van alle werken van barmhartigheid lijkt het 

kleden van de naakten het makkelijkst uitvoerbaar. 

De snel veranderende mode maakt het ons 

niet moeilijk. Kleuren, prints, modellen – hoe 

modieuzer, hoe sneller ze verouderd raken. 

De verkeerde roklengte, de te brede of juist te 

smalle revers, de wijde pijpen, evenzoveel redenen 

om kleding die verder nog goed is, af te danken. 

De naakten 
kleden 
Bettine Siertsema
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Het Palet 
groep 1 en 2 
in de Paaskerk 
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Advent, Kerst en een nieuw jaar
Op eerste advent drong het tot me 
door dat we ons mogen voorbereiden 
op Kerst, zonder dat ik nu al een 
voorbehoud voel omdat de vieringen 
misschien niet door kunnen gaan. Ook 
al weten we natuurlijk nooit welke 
onverwachte veranderingen zich 
aandienen. 
We zullen niet weten van het moment, 
van de plaats en de tijd, zo lazen we 
ook op de eerste zondag van advent 
in het evangelie van Matteüs. En we 
hebben eigenlijk ook geen nadere 
uitleg nodig, want we weten het uit 
eigen ervaring of maken het mee door 
de berichten die tot ons komen. De 
profeten en evangelisten bereiden ons 
voor op verandering. En niet alleen op 
wat er staat te gebeuren.
Het evangelie bereidt ons voor op 
de komst van het Koninkrijk. Wij 
mogen over de gebeurtenissen 
in de dagelijkse realiteit heen, 
uitzien naar wat komt. En dat is een 
wenkend perspectief, want dan zal 
er gerechtigheid zijn: iedereen wordt 
recht gedaan. De zaligsprekingen 
zullen in vervulling gaan. Nu is ons 
kennen nog beperkt, maar dan zullen 
we volledig kennen en zelf gekend 
zijn. Vrede in het veld.
Met de vieringen die op de rol 
staan, worden we allemaal van harte 
uitgenodigd om het mee te beleven. 
Dankzij de geboorte van het kind, 
mogen we zelf opnieuw geboren 
worden. We worden als het ware in 
het duister van de nacht gewekt, om 
het licht te zien dat ons richting wijst. 
En in alle eenvoud staan we voor de 

uitdaging of we thuisblijven, of de 
deur uit gaan om het mee te maken.

ds. Roel Knijff

Vervolg gemeentegesprek over 
kerkdienst en geloof
We hebben in november in twee 
ronden gesproken over onze 
verwachtingen als we zondags naar 
de kerk komen. Deze verwachtingen 
lopen soms behoorlijk uiteen, maar 
tegelijk is er ook veel dat ons bindt. 
Er zijn gemeenten met grotere 
onderlinge verschillen. 
Van deze bijeenkomsten komt nog 
een verslag, dat we zeker met u 
gaan delen. Maar bij de afronding 
van beide gemeentegesprekken 
constateerden we dat we nog niet 
met elkaar uitgesproken zijn. Er ligt 
een vervolgvraag die al wel verwoord 
is, maar waar we niet meer aan toe 
zijn gekomen: hoe ervaren we de 
kerkdienst of viering in de relatie tot 
onze eigen geloofsbeleving? 
Gaandeweg de tijd is onze beleving 
mogelijk ook veranderd. Net als bij de 
verwachtingen rond de kerkdienst, 
blijkt het niet eenvoudig daarover 
het gesprek te voeren; noch over die 
veranderingen bij onszelf, noch over 
de wijze waarop dat binnen de kerk 
verlopen is. 
We hopen dat we door het delen van 
onze ervaringen beter zicht krijgen 
op de waarde van de kerkdienst voor 
ons geloof. En mogelijk is dat weer 
opbouwend voor onze kerkelijke 
betrokkenheid en voor ons gevoel 
van verbintenis met anderen in 
de gemeente. Door dit samen te 

bespreken, komen we vast dichter bij 
de kern.
U wordt van harte uitgenodigd om 
mee te praten, ook als u de vorige 
keer niet aanwezig kon zijn. Belangrijk 
blijft dat we elkaar niet beoordelen, 
maar beluisteren hoe ieder het beleeft. 

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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Zo kunnen we ongetwijfeld beter recht 
doen aan elkaar en groeit mogelijk een 
duidelijker gemeenschappelijk besef 
van wat ons dierbaar is.
Donderdag 19 januari ’s middags om 
15.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur 
in de Kruiskerk. 

ds. Roel Knijff 

Kerkenraad
Jeugdwerk
Als wijkkerkenraad waren we al een 
poosje benieuwd hoe het met het 
jeugdwerk in onze gemeente gaat. 
Ds. Roel Knijff is immers voor een 
groot deel van zijn tijd beroepen 
voor jeugd en missionair werk. In 
het jeugdwerk werkt hij veel samen 
met onze jeugdwerker, Nienke van 
der Heiden. Daarom hebben we haar 
in november voor onze vergadering 
uitgenodigd om ons, aangevuld door 
ds. Roel Knijff, bij te praten over 
het hoe en wat van het jeugdwerk. 
Als jeugdwerker is Nienke lid van 
de taakgroep Jeugd en Jongeren, 
waarin het beleid voor het jeugdwerk 
vorm krijgt. In deze taakgroep zitten 
verder de studentwerker(s) en uit 
elke wijkgemeente één of twee 
leden. Namens de Kruiskerk hebben 
Geert Jaap Welsing en Marleen 
Jongeneel zitting in deze taakgroep. 
De taakgroep streeft ernaar om 
voor zoveel mogelijk verschillende 
leeftijdsgroepen activiteiten te 
organiseren. Het meest zichtbare en 
bekendste jeugdwerk is waarschijnlijk 
de kinderdienst voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd en de tienerdienst 
voor middelbare scholieren tot 
ongeveer 16 jaar. Voor beide groepen 
worden echter ook andere activiteiten 
georganiseerd, zoals Verhaal in 
Kruiskerk, Kliederkerk in de Paaskerk, 

palmpasenstokken maken en onlangs 
nog adventskransen maken. Deze 
activiteiten zijn bedoeld voor de 
kinderen èn hun ouders, zodat ook 
die elkaar beter leren kennen. Voor 
de tieners is er regelmatig een avond 
met filmkijken en eten en in februari 
het theaterweekend. Momenteel 
wordt gekeken of de oudere tieners 
en jongvolwassenen bij bepaalde 
activiteiten kunnen aansluiten bij het 
studentenwerk op Uilenstede en/of 
de Kas – de ruimte op Uilenstede – 
beschikbaar is voor hun activiteiten.
Daarnaast probeert Nienke samen 
met ds. Roel Knijff en ds. Barbara 
de Groot met zoveel mogelijk (basis)
scholen in Amstelveen in contact te 
blijven. Met sommige scholen is een 
heel jaarprogramma afgesproken, met 
andere scholen is het contact meer 
incidenteel. Bij dit scholenwerk is ook 
aandacht voor de leerkrachten.
Nienke is blij met de trouwe groep 
vrijwilligers in de Kruiskerk die bij 
activiteiten willen helpen. Het is 
lastiger om mensen te vinden die 
inhoudelijk, zoals in de taakgroep, 
willen meehelpen.

Gedachtenisdienst
Bij de terugblik op de diensten 
staan we wat langer stil bij de 
gedachtenisdienst op 20 november. 
Eén van ons vroeg zich af of de 
nabestaanden wel iets van het 
evangelie, van de goede boodschap 
hadden meegekregen. Deze vraag 
wordt door meerdere mensen wel 
herkend, maar de meesten vinden 
dat de dienst een mooi geheel was 
en met de diverse elementen in een 
goede sfeer verliep. Verschillende 
nabestaanden hadden na de dienst 
positief gereageerd.

Bezetting PGA-B-kerkenraad
Een zorgelijk punt is de bemensing 
van het moderamen van de PGA-B-
kerkenraad (voormalige AK). Die 
bestaat momenteel (na het vertrek 
van Geert Jaap Welsing als assessor) 
nog uit drie leden, Nelly Versteeg uit 
de Pelgrimskerk als voorzitter, Pieter 
Licht uit de Paaskerk als scriba en 

December
Do 22 19.30 uur  Kerstconcert 
    (zie muziekpagina)
Za 24 22.00 uur  Kerstnachtdienst
Zo 25 10.00 uur  Kerstmorgendienst
Wo 28 10.00 uur  Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)

Januari
Wo 04 10.00 uur  Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
Ma 09 20.00 uur  Meditatief Bijbellezen
Wo 11 10.00 uur  Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
  19.15 uur  Gebedsdienst i.v.m. 
    de oorlog in Oekraïne
Ma 16 14.30 uur  Open huis
Wo 18 10.00 uur  Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
Do 19 14.30 uur  ‘Vrouw en Geloof’ 
    en Inspiratie
Do 19 15.00 uur  Vervolg gemeentegesprek 
    over kerkdienst en geloof
Do 19 20.00 uur  Vervolg gemeentegesprek 
    over kerkdienst en geloof
Wo 25 10.00 uur  Christelijke Meditatie 
    (Paaskerk)
  19.15 uur  Gebedsdienst i.v.m. de 
    oorlog in Oekraïne
Zo 29 16.30 uur  Muzikale Vesper (zie 

muziekpagina)
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ds. Roel Knijff. Pieter Licht stopt op 1 
januari en Nelly Versteeg aan het eind 
van dit seizoen. Er is dus dringend 
aanvulling nodig. Denk alstublieft met 
ons mee wie geschikt is namens de 
Kruiskerk lid van het moderamen van 
de PGA-B-kerkenraad te worden!

Kaarsen voor Oekraïne
We stemmen in met het voorstel van 
Mareke Kniep om kaarsen aan Maya 
uit Oekraïne mee te geven wanneer 
ze rond Kerst voor een paar weken 
naar haar familie in Kiev gaat. Maya 
komt sinds een aantal maanden 
regelmatig in onze diensten.
Omdat we ons kortgeleden als 
Groene Kerk hebben aangemeld, 
besluiten we dat ook naar buiten toe 
duidelijk te maken door een bordje 

‘Groene Kerk’ aan de buitenkant van 
de kerk te bevestigen.
Namens de wijkkerkenraad wens ik 
u allen goede Kerstdagen en Gods 
zegen over 2023!

Anita Winter

Van de diaconie
10 november was er voor het eerst 
in lange tijd weer een SAT-maaltijd, 
georganiseerd door onze koster 
Marian van Leeuwen en haar vaste 
club medewerkers. Het was een 
groot succes! Er waren vele bekende 
gezichten en ook een paar ‘nieuwe’ 
mensen hebben de maaltijd bezocht. 
De volgende maaltijd is op donderdag 
2 februari 2023. Houd de bekende 
kanalen in de gaten tegen die tijd!
Als deze Present verschijnt is de 

adventpakjesactie voor Makom ook 
weer geweest. We hopen natuurlijk 
dat de opbrengst evenals vorig jaar 
groot was en dat u met gulle hand 
hebt gegeven.
Trouwens, zit u zelf krap bij kas of 
weet u dat iemand in uw omgeving 
krap bij kas zit en wel wat hulp kan 
gebruiken? De diaconie is hiervoor! 
We hebben een geheimhoudingsplicht 
en u kunt er zeker van zijn dat de 
aanvraag voor hulp discreet en in 
volstrekte geheimhouding zal worden 
afgehandeld. Binnen de diaconie is 
ook iemand die veel af weet van alle 
gemeentelijke regels en hulpverlening.
Een gezegende kersttijd en een mooi 
en gezond 2023!

Namens de diakenen van  
de Kruiskerk, Jellie Snijders
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IN MEMORIAM
Annie van Uxem
Op 17 november overleed Annie van Uxem-Verdoorn in de 
leeftijd van 87 jaar. Een lieve moeder, schoonmoeder, oma 
en overgrootoma heeft rust gevonden bij de Heer. Ze groeide 
op in Amsterdam en trouwde met Piet van Uxem. Samen 
hebben ze veel gedaan voor onder meer het Rode Kruis, de 
Bankraskerk en de Kruiskerk. Annie deed in vroeger jaren 
graag de schriftlezingen. Ze hield ook veel van zingen en was 
lid van het Bankraskoor en het Hollandkoor. Met het laatste 
koor maakte ze enkele buitenlandse reizen. Jarenlang heeft ze 
mantelzorg gedaan voor haar Piet tot zijn overlijden. Toen ze 
tijd voor zichzelf kreeg, genoot ze van gezelligheid, rummikup-
pen en winkelen. Een jaar geleden werd een tumor bij haar 
ontdekt, wat extra aandacht van haar kinderen vroeg. Ze bleek 
een sterke vrouw, het hoofd bleef goed maar haar lichaam was 
op. Bij de dienst op begraafplaats Westgaarde in Amsterdam 
zongen we haar favoriete lied ‘Lichtstad met de paarlen poor-
ten’, een lied over het nieuwe Jeruzalem, over nieuw leven 
waar de dood niet is. Ze is weer samen met haar Piet.

Eric Citroen
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Gezegend kerstfeest!
Kerst is het feest van licht. Het licht 
schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet in zijn macht gekregen. 
Het ontroert me ieder jaar weer om 
die woorden te horen. Misschien 
moeten we ze ook wel elk jaar horen 
omdat de duistere kanten van deze 
wereld zo veel impact hebben. Dan zijn 
dit woorden tegen de stroom in, het is 
een ander geluid, van de andere kant 
zelfs. Hoopvol en krachtig. Het kind 
in de kribbe ontvangen we zo in ons 
midden, als hoopvol licht in een vaak 
donkere wereld.

Als deze Present verschijnt ligt er een 
week voor me met zes kerstvieringen 
in het vooruitzicht: er komen drie 
basisscholen Kerst vieren in de 
Paaskerk, er is een kinderkerstfeest, 
de kerstnachtdienst en een 
kerstviering voor de hele familie op 
eerste kerstdag. Als zevende tel 
ik dan ook nog de sing-in mee van 
Anthem op zondag 18 december 
om alvast in de kerststemming te 
komen, en als achtste kerstfeest denk 
ik dan ook aan het kerstdiner in de 
kerk op tweede kerstdag. Wat een 
hartverwarmend vooruitzicht om na 
die twee 'coronakersten' weer voluit 
het kerstfeest te kunnen vieren. Alle 
reden tot dankbaarheid - nu al!
En natuurlijk hoop ik u en jou op een 
of meer momenten te zien.

Terugblik
In de maanden oktober en november 
lazen we een aantal zondagen verhalen 
over de profeet Elisa. Laat het weten 
als u er iets van vond. We hadden in 
elk geval gevarieerde en deels goed 
bezochte avonden en middagen met 
gemeenteleden van de drie wijken om 
de teksten alvast door te nemen, te 
lezen en te bespreken. 
In het nieuwe jaar zullen we als 
predikanten bespreken of we weer 
een serie doen. 

Pastoraat
We zijn heel blij dat Ardin Mourik 
nog tot en met maart beschikbaar 
is voor een aantal diensten en voor 
pastoraat. Er is op dit moment geen 

verdeling van wijken. Ouderenpastor 
Eric Citroen is in principe beschikbaar 
voor alle gemeenteleden van tachtig 
jaar en ouder. Dat betekent niet 
dat de predikanten – in dit geval 
alleen ikzelf en eventueel (bijna)
predikant Ardin – niet ook bij oudere 
gemeenteleden kunnen komen. We 
stemmen bijvoorbeeld in geval van 
een overlijden af wie er beschikbaar 
is voor de uitvaart. We werken in dat 
opzicht als een goed team! 

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

Vanuit de pastorie aan de Jane 
Addamslaan wens ik iedereen een 

kerstfeest vol vrede en vreugde 
en een gezellige jaarwisseling!

Ds. Barbara de Groot

Kerstgroet
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Van mensen onder de tachtig komen 
minder directe vragen om een pasto-
raal bezoek, leert de ervaring. Schroom 
niet om contact te leggen, of geef 
door bij wie een bezoek goed doet.

Scholen
Samen met jeugdwerker Nienke van 
der Heiden heeft Werner met een 
aantal scholen contact opgebouwd. 
Het is fi jn om te merken dat het 
contact met een aantal scholen 
inmiddels is voortgezet. Zo hadden we 
onlangs bezoek van de groepen 1 en 2 

van 't Palet. Voor veel kleuters was het 
hun eerste kennismaking met de kerk. 
Ze waren onder de indruk van het 
gebouw, de oude Bijbel en de muziek 
van Vincent Dorenbos.

Ds. Barbara de Groot 

Vanuit de wijkkerkenraad
In november waren we als grote 
kerkenraad bij elkaar, dat wil zeggen 
dat ook de ambtsdragers voor de 
dienst aanwezig zijn en we met 
elkaar een inhoudelijk onderwerp 
bespreken. Het inhoudelijke 

onderwerp was dit keer ‘aan tafel’, het 
jaarthema van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Voordat we hiermee 
konden starten, kwamen er kort 
een aantal praktische zaken aan de 
orde waarover besluitvorming moest 
plaatsvinden. Zo werd de datum voor 
het gemeentefeest vastgesteld op 
zaterdag 7 januari 2023. Wij vragen u 
de datum in uw agenda te noteren en 
u hiervoor op te geven. 
Het voorstel van de PGA-B-kerkenraad 
om in de winter diensten gezamenlijk 
te doen plaatsvinden met de Kruiskerk 
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Studenten van vereniging Navigators gingen kortgeleden in de Paaskerk in gesprek met 

ouderen van de PGA-B. Van strenge geloofsopvoeding tot gesprekken over doop, er kwam 

veel aan bod. Een inspirerende ontmoeting tussen generaties die voor herhaling vatbaar was.

26



is niet overgenomen. Een meer 
integrale afweging moet hierover 
plaatsvinden. Wij zien een gezamenlijk 
ochtendgebed op 1 januari in de 
Kruiskerk als een goede start en willen 
graag doorpraten over een aantal 
gezamenlijke diensten in de zomer. 
We gaan proberen de aandachtspunten 
in de kerk iets te beperken door vooral 
die activiteiten te noemen die in de 
eerstvolgende week plaatsvinden 
en daarnaast te verwijzen naar de 
Paaskerkberichten. 

Thema aan tafel
Aan tafel gaan is een gewone kreet, 
kerkelijk gezien gaat het om de 
viering van de Maaltijd van de Heer. 
Wij deelden met elkaar wat onze 
ervaringen zijn als we de Maaltijd 
vieren, wat betekenen brood en 
wijn voor eenieder van ons. We 
proefden en deelden verschillende 
soorten brood en met elkaar. Juist 
bij dat delen wordt duidelijk dat het 
gaat om zowel geven als ontvangen, 

het geeft iets wederkerigs en werkt 
verbindend. Dit wordt versterkt door 
het vieren in een kring zoals dat op 
Witte Donderdag wordt gedaan. 
Hierna spraken wij over het Tafelgebed, 
uit welke elementen bestaat dit 
gebed. Het gebed begint met een 
nodiging aan iedereen. Hierna volgt 
de lofprijzing van God, de verschuiving 
van perspectief naar Jezus die zijn 
leven heeft gegeven en vervolgens 
bidden wij om de aanwezigheid van 
de Heilige Geest. Er is afgesproken 
dat de diakenen voortaan meedoen 
bij het uitspreken van de gebeden. 
De diakenen hebben immers een 
belangrijke taak bij de dienst aan de 
Tafel van de Heer. 
Wij hadden met elkaar een mooie 
en inspirerende avond. Het thema 
‘aan tafel’ komt komend jaar terug in 
bijeenkomsten en activiteiten. 
Rest mij u namens de kerkenraad 
gezegende kerstdagen en alle goeds 
voor 2023 te wensen!

Elly Merckel-Timmer

Sing-in 2022
Zal er dit jaar weer een ouderwetse 
sing-in gehouden kunnen worden? 
Geen 1,5 meter bij koor en bezoekers 
en wat zal een volle kerk weer mooi 
zijn! Dit jaar vindt het feest plaats 
op zondagmiddag 18 december 
2022 om 13.30 uur. Een uur vroeger 
dan gebruikelijk vanwege de finale 
WK-voetbal. Medewerking van het 
koor Anthem. Peter van Dongen, 
vleugel. Cees Verschoor, orgel. Ds. 
Barbara de Groot brengt gedichten 
of verhalen. Dirigent: Leo Kramer. 
Er zijn mooie bekende kerstliederen 
die u kunt meezingen. In de pauze is 
er glühwein. Toegang vrij, vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Leo Kramer

Geld en go€d
De avond met Alain Verheij staat 
opnieuw in de agenda. Hij was twee 
keer ziek. De nieuwe datum is 24 
januari om 20.00 uur in de Paaskerk, 
inloop vanaf 19.30 uur.

IN MEMORIAM
Wilma Zittema-Jonink
Op 12 november overleed Wilma Zittema op 89-jarige leeftijd. Ze werd 
geboren in Amsterdam, trouwde met de Fries Dirk Zittema en samen sticht-
ten ze een gezin in Amstelveen. Vanwege het wethouderschap van haar 
man stond ze er in het gezin vaak alleen voor. Haar kinderen vertelden mij 
hoe trots ze was, dat ze het allemaal voor elkaar kreeg. Wilma genoot van 
het leven, van haar klein- en achterkleinkinderen. Ze was ook actief in de 
kerk, onder meer als diaken in de Kruiskerk. De laatste jaren ging ze achter-
uit en kon ze niet meer zelfstandig wonen. Ondanks dat zag ze uit naar een 
volgende Kerst. Geheel onverwacht stierf ze. Namens de Paaskerk hebben 
we haar uitgeleide gedaan op Zorgvlied. Met de woorden van Psalm 23 
hebben we haar herdacht en uit handen gegeven aan God, haar herder.

Ardin Mourik

December
Zo  18 13.30 uur Sing-in
Zat  24 16.30 uur Kinderkerstfeest
Ma  26 15.00 uur Kerstmaaltijd 
   (via inschrijving)

Januari
Wo  04 19.00 uur Gebedsgroep
Zat  07 16.00 uur Gemeentefeest
Di  10 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Middenhof)
Wo  18 19.00 uur Gebedsgroep
Di 24 20.00 uur Geld en go€d
Wo  25 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(De Bolder)

AGENDA
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Bij de diensten
Zaterdag 24 december wordt om 
19.30 uur in De Goede Herder 
een meditatieve kerstavonddienst 
gehouden, met liederen uit de 
oecumenische kloostergemeenschap 
van Taizé. Zondag 25 december vieren 
we het hoogfeest van de komst van 
Christus naar de wereld in een dienst 
met solozang en kerstmuziek uit de 
Lage Landen. Aanvang 9.30 uur.
Op oudejaarsdag, zaterdag 31 
december, is er geen dienst van de 
Pelgrimskerkgemeente. Er is echter 
wel een gezamenlijke viering van de 
verschillende wijkgemeentes van 
de PGA-B in de Paaskerk. Aanvang 
19.30 uur. 
Zondag 1 januari, nieuwjaarsdag, wordt 
er evenmin een dienst belegd door 
de Pelgrimskerkgemeente. U bent 
dan welkom in de Kruiskerk voor een 
morgengebed van de gezamenlijke 
wijkgemeentes. Aanvang 10.30 uur.
Zondag 8 januari zal tot onze vreugde 
diaken René Freijmuth voor een 
nieuwe periode in zijn ambt bevestigd 
worden. We nemen deze zondag 
tevens afscheid van ambtsdrager 
Heleen Zweers, zij diende twee 
termijnen met grote inzet als ouderling 
voor het werk in Vreugdehof.

Ds. De Vries

Uit de wijkkerkenraad 
Bij het verschijnen van dit laatste 
nummer van Present in 2022 is de 
adventpakjesactie achter de rug. Ook 
de adventkaartenactie ten behoeve van 
vluchtelingen is zo goed als voorbij. 

Moge beide acties een goed effect 
hebben.

Lunch voor ongedocumenteerden
De diaconie heeft samen met het Huis 
van de Wijk besloten om een lunch 
op 23 december aan te bieden aan 
de ongedocumenteerde bewoners 
van de opvang Van Leijenberghlaan 
samen met buurtgenoten. Dynamo 
en ABN-AMRO hebben zich hierbij 
aangesloten. 

Vertrek Nelly Versteeg
Aan het eind van het seizoen vertrekt 
Nelly Versteeg uit de Algemene 
Kerkenraad. Daarmee ontstaan een 
paar vacante functies. Het moderamen 
van de AK heeft uit iedere kerk één 
vertegenwoordiger, die we moeten 
vervangen. De taakgroep pastoraat 
moet aangevuld worden. Het is 
onmogelijk om alle vacatures vanuit 
de bestaande wijkkerkenraad in te 
vullen. Wie uit de gemeente kan daarin 
helpen? Nadere informatie is  
te verkrijgen bij Nelly.

Vacature voor koster
De vacature van een parttime koster 
is al anderhalf jaar gemeld, maar 
heeft nog geen gehoor gevonden. We 
blijven aandringen bij het College van 
Kerkrentmeesters.

Kringen in de gemeente
De vraag van Nelly Versteeg of de 
gesprekskring in ieder geval tot juni 
2023 mag doorgaan werd van harte 
bevestigend beantwoord. Deze 

kring geeft samen met de bijbelkring 
een goed tweeluik in geestelijke 
toerusting.

Gezien het komende emeritaat van 
ds. De Vries zal de wijkkerkenraad zich 
nader beraden over het profiel van een 
komende interim-predikant of kerkelijk 
werker in onze wijkgemeente.
Op 1 januari 2023 zal onze dienst in 
De Goede Herderkerk vervallen. We 
kunnen aansluiten bij het gezamenlijke 
ochtendgebed in de Kruiskerk. Vervoer 
zal op aanvraag geregeld worden.
Moge het nieuwe jaar in onze kleine 
gemeenschap goed voortgaan met 
Gods hulp en zegen.

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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Bijbelkring
De bijbelkring komt opnieuw samen 
op dinsdag 17 januari 2023. We lezen 
dan Romeinen 7 en het begin van 
Romeinen 8, over de incompetentie 
van de mens die los van Christus 
probeert Gods wet te onderhouden 
en de revolutie die de kruisdood van 
Jezus en de komst van de Geest 
daarin teweegbrengen.
Plaats: De Goede Herder, 
Van Boshuizenstraat 420, Amsterdam. 
Aanvang: 14.00 uur. Belangstellenden 
zijn ook nu van harte welkom.

Ds. De Vries

Gesprekskring
Op 10 januari pakken we een thema 
op dat is blijven liggen: in gesprek 
over en met God. Het is persoonlijk. 
En het sluit wel een beetje aan bij 
het jaarthema van Present in 2023; 
veelkleurig geloven. Misschien is het 
moeilijk om woorden te vinden voor 

God. Henk Veltkamp interviewde 
25 bekende en minder bekenden 
mensen over God. Die gesprekken 
bundelde hij in het boek 'Nooit heb ik 
niets met U’. Een paar interviews zijn 
beschikbaar als voorbeeld en als een 
uitnodiging om eigen antwoorden op 
de gestelde vragen te geven. 
Op 24 januari is de week van gebed 
voor eenheid van christenen net 
voorbij. Het thema is dit keer: ‘doe 
goed, zoek recht’ – ontleend aan een 
oproep van Jesaja. We onderzoeken 
waar in onze samenleving en 
in onze wereld sprake is van 
onrechtvaardigheid en onderdrukking. 
Wiens stemmen worden niet gehoord 
in onze gemeenschappen? Wie is niet 
vertegenwoordigd en waarom niet? 
Hoe gaan we daarmee om?
Plaats: De Goede Herderkerk; 
aanvang: 14.30 uur. Er is altijd ruimte 
om mee te doen. 

Nelly Versteeg

December
Wo 21  14.00 uur  Kannen en Kruiken

Januari
Wo 04  15.00 uur  Kannen en Kruiken
Di 10  14.30 uur  Gesprekskring
Di 17  14.00 uur  Bijbelkring
Wo 18  15.00 uur  Kannen en Kruiken
Di 24  14.30 uur  Gesprekskring
Di 31  14.00 uur  Bijbelkring

AGENDA

Sinterklaasviering kannen en kruiken 
Op woensdag 7 december vierden we Sinterklaas bij Kannen en Kruiken. Zoals iedere keer was het een infor-
meel en gezellig samenzijn. We werden verrast met een chocoladeletter en zongen samen Sinterklaasliedjes. 
Het was een fi jne sfeer. Bedankt aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten. Graag volgend jaar weer!
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Muziekagenda

Sing-in in de Paaskerk
Zondag 18 december 
Zal er dit jaar weer een ouderwetse 
sing-in gehouden kunnen worden? 
Wat zal een volle kerk weer mooi zijn! 
Dit jaar begint het feest om 13.30 
uur. Een uur vroeger dan gebruikelijk 
vanwege de fi nale WK-voetbal.
Medewerking van het koor Anthem, 
Peter van Dongen, vleugel, Cees 
Verschoor, orgel, Leo Kramer, 
dirigent. Ds. Barbara de Groot brengt 
gedichten of verhalen. Er zijn mooie 
bekende kerstliederen die u kunt 
meezingen. In de pauze: glühwein. 
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld.

Leo Kramer

Muziek in de Kruiskerk
In voorgaande jaren klonk er in de 
Kruiskerk in adventstijd en met Kerst 
altijd veel muziek. Het verheugt 
ons, dat er in deze decembermaand 
weer bijna dagelijks in de Kruiskerk 
geconcerteerd wordt. Niet alleen 
zijn dat ‘eigen’ initiatieven van onze 
muziekcommissie, ook omdat andere 
koren, orkesten en ensembles de 
Kruiskerk een mooie concertlocatie 
vinden en de weg naar concertzaal-
Kruiskerk weten te vinden. Welkom!

Aart Appelhof

Kerstavond in de Kruiskerk
Zaterdag 24 december 
De Kruiskerkcantorij zingt op kerstavond 

en wil dan samen met een volle kerk 
het kerstkind muzikaal welkom heten. 
Fidessa Innen verrijkt de dienst met 
haar prachtige blokfl uitspel. Henk 
Trommel heeft de muzikale leiding en 
speelt zelf orgel.
Aanvang: 22.00 uur.

Kerstmorgen in de Kruiskerk
Zondag 25 december
Op kerstmorgen zingt een zanggroep 
van gemeenteleden die wel graag 
zingen maar niet de tijd hebben om 
wekelijks te oefenen. Aan deze dienst 
werkt trompettist Emile Meuffels 
mee. Henk Trommel heeft de 
muzikale leiding. 
Aanvang: 10.00 uur.

Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerkgemeente Foto Wim van Groenewoud
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Muziek uit de lage landen in 
de Pelgrimskerkgemeente
Zondag 25 december, 1e kerstdag
Op kerstmorgen brengen en 
begeleiden Ruña ’t Hart op viool, Maria 
’t Hart op altviool en de talentvolle 
jonge Wibren Jonkers op orgel en 
Bert ’t Hart als solist kerstmuziek uit 
Nederland, België en het noorden van 
Frankrijk. Naast klassieke Nederlandse 
kerstliederen vertolken ze ook muziek 
uit de renaissance en vroege barok. 
Liturg: ds. Harmen de Vries. 
Aanvang: 9.30 uur.

Cantatedienst in de 
Pelgrimskerkgemeente
Zondag 15 januari 

Tijdens de dienst klinkt de solocantate
‘In gering und rauhen Schalen’. Georg 
Phillip Telemann schreef de cantate 
voor de eerste zondag na Epifanie. 
Uitvoerenden zijn Ireen van Bijnen 
(sopraan), Anniko Trentepohl (blokfl uit) 
en Bert ’t Hart (orgel). De solocantates 
van Telemann zijn heel verrassend. Het 
is kamermuziek die heel intiem is en 
zeer geschikt voor een zaal zoals in de 
Goede Herder.
Liturg: Nelly Versteeg. 
Aanvang: 9.30 uur.

Muzikale Vesper in de 
Kruiskerk
Zondag 29 januari is er weer een 
muzikale vesper. Centraal staat dan 
de geliefde Psalm 42. Tientallen 

componisten hebben deze psalm in de 
loop der eeuwen getoonzet. Twee 
klinken er in deze vesper, één uit de 
19e en één uit de 20e eeuw. Uit Wie 
der Hirsch schreit (1837) van Felix Men-
delssohn het openingskoor, volgens 
Schumann een van Mendelssohns 
beste kerkmuzikale composities. Uit de 
20e eeuw is Like as the hart desireth 
the waterbrooks van de Engelse 
componist Herbert Howells uitgekozen. 
De uitvoering wordt ten gehore 
gebracht door de Vesperscantorij die 
begeleid wordt op orgel. 
Dirigent: Henk Trommel.
Liturg: theoloog dr. Nienke Vos, 
docent in oudchristelijk Grieks en 
Latijn aan de VU.
Aanvang: 16.30 uur. 

Concert in de Kruiskerk
Op deze avond verwelkomen we na drie jaar weer het 
wereldberoemde Choir of Clare College uit Cambridge, 
een koor van wereldklasse. Onder de titel A Spotless Rose
wordt een programma gebracht met feestelijke carols 
en ontroerende lullaby’s, met soms nieuw getoonzette 
traditionals en met moderne composities. U hoort muziek 
van Gregoriaans en barok tot romantiek en 20e eeuws. 

Toegang: € 27,50 (kinderen t/m 12 € 15,00), kaarten te 
koop via de Kruiskerk-website. Op de hoofdpagina staat 
een bericht, als u op ‘verder lezen’ klikt, bent u in één 
keer op de bestelpagina. Koffi e en thee in de pauze is in 
begrepen. 
Aanvang 19:30 uur, de kerk is open vanaf 19:00 uur 
en het concert duurt ongeveer tot 22.15 uur.

Concert in de Kruiskerk
Donderdag 22 december 
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Leren en bezinnen 
Programma vanaf januari 2023
Naast deze activiteiten is er meer. Houd hiervoor de zondagse informatie, de website en Present in de gaten. 
Of meld u aan voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief op www.pga-b.nl.

Christelijke meditatie
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

Paulus' Brief aan de Romeinen
We lezen Romeinen 7 en het begin van Romeinen 
8, over de incompetentie van de mens die los van 
Christus probeert Gods wet te onderhouden en de 
revolutie die de kruisdood van Jezus en de komst van 
de Geest daarin teweegbrengen. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.
Locatie De Goede Herder, 
 Van Boshuizenstraat 420, Amsterdam. 
Datum dinsdag 17 en 31 januari 
Tijd 14.00 – (uiterlijk) 16.00 uur 
Info ds. Harmen de Vries, 020 - 686 91 41, 
 predikant@pelgrimskerk.nu

Geld en go€d: hoe we de wereld echt 
kunnen verrijken – met Alain Verheij
Zie Present nr. 6, pagina 2 voor informatie. 
Locatie Paaskerk
Datum dinsdag 24 januari
Tijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Info ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93, 
 dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl 
Kosten eigen bijdrage naar draagkracht
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‘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 
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 
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 

Kliederkerk in de Paaskerk
Datum Zondag 29 januari
Tijd 16.00 – 18.15 uur inclusief eten
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De gebedsweek voor eenheid kent een lange 
gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. 
Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. 
Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen 
door de problemen van de samenleving in de voorbeden 
een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 
200.000 mensen mee met het initiatief.

Doe goed, zoek recht
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 
werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat 
Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ 
uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. 
Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: ‘De 
gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, 
als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht 
wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen 
van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in 
de kerk. In het materiaal wordt gekeken naar de rol van de 
kerk en gebeden om eenheid.’

Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van 
Kerken: ‘De eenheid van christenen zou een teken en voor-
proefje moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele 
schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt de 
kracht van dat teken en versterkt de gebrokenheid. 
Door samen te bidden voor eenheid van christenen worden 
we in staat gesteld om na te denken over wat ons bindt. Het 
ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid 
tussen mensen aan te pakken.’

Samenwerking met internationale en migrantenkerken
Dit jaar is SKIN, de vertegenwoordiger van internationale en 
migrantenkerken, intensiever betrokken bij het ontwikkelen 
van het Nederlandstalige materiaal. Afgelopen jaar 
promootte deze koepelorganisatie de gebedsweek ook al 
actief. Hedwig Komproe, bestuurslid van SKIN: ‘De thema’s 
van 2023 zijn voor veel internationale kerkgemeenschappen 
in Nederland actueel en levend. Het is belangrijk dat we 
trauma’s en onrecht uit heden en verleden herdenken en 
effectief verwerken, en nadenken hoe we als christenen 
kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid. Gezamenlijk gebed 
kan daar behulpzaam bij zijn.’
Week van gebed voor eenheid 2023 wil verbinding 
brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt.

Doe goed, zoek recht
Week van gebed voor eenheid, 15-22 januari

Diensten worden gehouden in de Engelse Hervormde Kerk, Begijnhof 48, Amsterdam 
Tijd: 12.40 – 13.00 uur, kerk open: 12.00 uur, samenzang: 12.25 uur.

Middagpauzediensten Alle-Dag-Kerk
Woensdag Vorm Voorganger Te Organist

21 December Regulier Scriba Rosaliene Israel Amsterdam Everhard Zwart

28 December Lekenpreek nog niet bekend Wilbert Magré

4 januari Alexander Noordijk Monnickendam Rob van Dijk

11 januari Levenslessen van Jezus Everhard Zwart

18 januari Jurjen ten Brinke Amsterdam Wilbert Magré

25 januari Lekenpreek Rob van Dijk
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Bewoners in Beeld
Dit jaar bestaat het Oude Mannen- 
en Vrouwenhuis aan de Nieuwe 
Keizersgracht 250 jaar. Om dit te 
vieren brengt het Luther Museum 
tot en met 8 januari 2023 in een 
tentoonstelling de voormalige 
Bewoners in Beeld. 

Al vanaf 1772 startte de registratie 
van elke nieuwe bewoner. Alle 
persoonlijke papieren, zoals een 
doopbewijs of huwelijksakte, gingen 
in bewaring in een envelop. Door de 
recente ontdekking van een groot 
archief met al deze enveloppen, 
kunnen we voor het eerst een 

persoonlijk beeld schetsen van de 
voormalige bewoners. Naast een 
selectie van 25 persoonlijke verhalen 
besteedt de tentoonstelling aandacht 
aan feesten en jubilea, maar ook aan 
ziekte, dood en het dagelijks leven in 
het huis. De verhalen worden verteld 
aan de hand van documenten en 
bewaard gebleven objecten en foto’s.
Alle documenten (van meer dan 7.500 
bewoners) zijn ook online beschikbaar 
via de website van het museum. Het 
gaat hierbij om bewoners die tussen 
1771 en 1944 in het huis hebben 
gewoond. Bezoekers kunnen zo zelf 
kosteloos op zoek informatie over hun 
voorouders of andere personen. Naar 
wiens verhaal ben jij benieuwd?
Luther Museum Amsterdam, Nieuwe 
Keizersgracht 570, Amsterdam.
 Voor meer info en tickets: 
luthermuseum.nl/agenda/
bewoners-in-beeld.

Gospel in Museum Catherijne 
Convent
Te zien in Utrecht: Gospel, een 
muzikale reis van kracht en hoop. 
Dompel je onder in de geschiedenis 
en actuele betekenis van een van de 
invloedrijkste muziekstromingen sinds 
haar ontstaan in het slavernijverleden. 
Een reis langs het onderbelichte 
verhaal van een muziekgenre en 
lifestyle, mede samengesteld door 
gospelzangeres Shirma Rouse. 

Bijzondere historische video- en 
audiofragmenten, interviews en 
concerten van de meest iconische 
gospelartiesten zoals Mahalia Jackson 
en Aretha Frankling worden getoond. 
Er zijn indrukwekkende objecten als 
de zogenoemde Slave Bible, de toga 
van Martin Luther King en een van 
de eerste Hammond-orgels te zien. 
Via wereldberoemde liederen worden 
niet alleen de geschiedenis en de 
kracht van Afro-Amerikaanse gospel 
duidelijk, maar ook hoe deze muziek 
in Nederland werd ontvangen. 
Informatie: catherijneconvent.nl.
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Bijbelse inspiratie
Op vakantie ergens in het land? Of een dagje uit? Op verschillende plekken in Nederland, 

dichtbij en verder weg, zijn tentoonstellingen met bijbelse inspiratie te bezoeken. 

WILLEKE KOOPS

34



In het licht in Museum Krona
Het oude klooster in Uden verrast, 
naast een standaard collectie, 
telkens met moderne exposities. 

Dit keer met een niet-traditionele 
kersttentoonstelling. Lichtprojecties en 
iconen, installaties en reliekhouders: 
de expositie In het licht verbindt op 
een bijzondere wijze de ervaring van 
licht door middeleeuwse kunstschatten 
te verbinden met werken van moderne 
kunstenaars. Geen kerststal, maar 
een thematische expositie over de 
ervaring en de duiding van licht. Het 
brengt een heel nieuw type kunst in 
het museum. Lichtwerken, fotowerken 
en (multimedia-) installaties van 
kunstenaars als Marinus Boezem, 
Suzan Drummen, James Turrell, Olafur 
Eliasson, Ann Veronica Janssens, 
Matthijs Munnik, Veerle Thoben, 
Gabriël Lester en Navid Nuur. Zij 
worden verbonden met voorbeelden 
van de middeleeuwse lichtmystiek, 
met panelen en handschriften, met 
voorwerpen van goud, zilver en 
bergkristal, waarvan de glans en 
lichtreflectie de kijkers meevoerden 
naar het ware Licht, het Hogere. 
Tot de topstukken behoort een met 
edelstenen bezet kruisreliek van voor 
1080 uit Hildesheim. 
Informatie: museumkrona.nl.

Vrouwen van de wereld, 
via het Bijbels Museum
Het Bijbels Museum heeft enige tijd 
geleden het roer omgegooid: geen 
vaste locatie meer, maar reizende 
en digitale tentoonstellingen. 

Vanaf 14 januari is in Haarlem de 
fototentoonstelling Eva, Sara en Hanna 
te zien, waarin kunstenaar Caroline 
Waltman bijbelse vrouwen een gezicht 
geeft. Zonder specifiek te worden over 
wie waar staat afgebeeld, portretteert 
ze de vrouwen in hun eigen habitat. 
Jonge vrouwen die Eva of Hanna 
hadden kunnen zijn. Oudere vrouwen, 
zoals Sara of Elisabeth. Zussen als 
Martha en Maria. De foto’s van bijbelse 
vrouwen worden afgewisseld met 
foto’s van landschappen, stillevens 
en details die elkaar via beeldrijm 
versterken. Te zien in fotogalerie De 
Gang, een initiatief van Doopsgezind 
Haarlem en gevestigd in de 
winkelstraat Grote Houtstraat 43. 
Informatie: bijbelsmuseum.nl.

Egbert Modderman in de 
Martinikerk 
Op de omslag van het 
novembernummer Present prijkte 
een indringende afbeelding over het 
laven van dorst, geschilderd door de 
jonge kunstenaar Egbert Modderman. 

De Martinikerk in Groningen kocht 
van hem het werk ‘Sint Martinus’. 
Sinds 2017 werkte hij aan een grote 
opdracht: het schilderen van de zeven 
werken van barmhartigheid. De 
werken hangen in de kooromgang van 
de kerk. Het is voor het eerst sinds de 
reformatie en de beeldenstorm – toen 
de kerk protestants werd – dat er 
weer permanent beeldende kunst in 
de kerk aanwezig is.
Egbert over zijn werk: Inspiratie 
voor mijn schilderijen haal ik onder 
andere uit mijn eigen achtergrond, de 
christelijke traditie. Vanuit deze traditie 
ken ik de verhalen in de Bijbel waarin 
menselijkheid in al haar eenvoud, 
complexiteit en dramatiek naar voren 
komt. In mijn schilderijen probeer ik 
deze universele en tijdloze menselijke 
emoties te laten zien. Mijn schilderstijl 
is figuratief met een dramatische en 
religieuze insteek. Voor mij persoonlijk 
zou ik mijn schilderijen omschrijven 
als ‘een echte strijd, of zoektocht’ om 
uit te zoeken wat te verbergen en wat 
te tonen. Alles om de kijker de emotie 
die er voor mij zou moeten zijn in het 
schilderij te laten ervaren’. 
Informatie: martinikerk.nl. 
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O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menselijk wilt ontmoeten.

Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niets heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij U herkennen mogen. 

Uit: Liedboek. 
Zingen en bidden in huis en kerk.
tekst: Ad den Besten, 
melodie Wim Mennes

Lied 826

Geboorte van Christus, Pieter Tanjé, naar Abraham Bloemaert, 1760 - 1761, 
uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam.


