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Gewoon of buitengewoon
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Wereldgebedsdag, 
een wereldgebeurtenis!
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Wereldgebedsdag bestaat sinds 1887 
door de samenwerking van vrouwen uit 
verschillende christelijke tradities. Het 
is daarmee de oudste oecumenische 
beweging ter wereld. 
Nu nog organiseren christenvrouwen 
– ieder jaar uit een ander land – op de 
eerste vrijdag in maart Wereldgebeds-
dag. Dit jaar is de orde van dienst 
gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe. 
Het thema is 'Sta op en ga!'.
Het verdient onze grootste 
bewondering dat vrouwen, die 
onder erbarmelijke omstandigheden 
leven, de moed opbrengen om deze 
wereldgebeurtenis te organiseren. 
In meer dan 180 landen worden 24 uur 
lang dezelfde noden voor God gebracht, 
dezelfde gebeden gebeden en dezelfde 
bijbelgedeelten gelezen. Het laat ons 
voelen dat wij deel uitmaken van de 

wereldbevolking. Wij delen hoop en 
zorg, vreugde en verdriet.

Bidden voor Zimbabwe
Zimbabwe kampt door aanhoudende 
droogte met de ernstigste 
voedselonzekerheid in de recente 
geschiedenis. De prijs van een 
kilorundvlees steeg van 8 naar 73 dollar.
In het ziekenhuis in Bulawayo – de 
tweede grootste stad in Zimbabwe 
– worden artsen nauwelijks nog 
betaald vanwege de enorme infl atie 
en stakingen. De patiënten worden er 
verzorgd door familieleden. Zij brengen 
medicijnen, voedsel en beddengoed 
mee.

Zimbabwe - voorheen Rhodesië - 
ligt in Zuidelijk Afrika. In 1980 werd 
Zimbabwe onafhankelijk verklaard 
en het Britse beheer opgeheven. Dit 
zou tot betere leefomstandigheden 
van de zwarte bevolking moeten 
leiden. Tot het jaar 2000 ging het 
economisch redelijk tot goed. De 
door regeringsleider Robert Mugabe 

doorgevoerde landhervormingen 
leidden tot vertrek van vele 
buitenlanders. Zimbabwe kwam in een 
neerwaartse spiraal terecht. In 2008 
had de economie de hoogste infl atie 
ter wereld, de werkloosheid steeg tot 
boven de 90%. 
Niet alleen de landbouw stortte 
in, ook de toeristenindustrie. In de 
jaren negentig kwamen er jaarlijks 
meer dan een miljoen toeristen. De 
Victoriawatervallen zijn een voorname 
toeristische attractie. Vooral door 
stropers is de wildstand met 75 tot 
90% afgenomen. In 2017 vond een 
militaire staatsgreep plaats die leidde 
tot het aftreden van Mugabe.

Bid mee!
Vijf vrouwen uit de Pelgrimskerk en 
De Goede Herder organiseren een 
viering op Wereldgebedsdag op 
vrijdag 6 maart om 15.00 uur in 
de Pelgrimskerk. De viering duurt 
ongeveer een uur. Uw aanwezigheid 
wordt bijzonder op prijs gesteld. Op 
verzoek is de Wereldwinkel aanwezig.

Samen met honderdduizenden 

andere christenen vormen we 

een keten van gebed over de hele 

wereld. Bidt u mee?

Samen bidden, samen vieren, samen delen
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Van de redactie
Gewoon een nieuwe Present, maar met een 
buitengewoon thema, een thema dat bestaat uit 
twee tegenovergestelde woorden. Daar zullen 
er dit jaar meer van komen. Deze keer Gewoon 
en buitengewoon. Maar wie en wat bepaalt wat 
gewoon is en wat buitengewoon? Pastoor Eugène 
Jongerden verkent in het gastartikel waar de grens 
ligt tussen de twee begrippen. Dat is nog niet zo 
eenvoudig, want buitengewoon verwijst niet alleen 
naar ‘bijzonder’, maar ook naar ‘meer dan het 
gewone’. In de Bergrede roept Jezus zijn leerlingen 
op om meer dan het gewone te doen en volmaakt 
te zijn. In het hoofdartikel schrijft Sieb Lanser 
over wat dat (voor ons) betekent. De Maltezers 
die Paulus en de andere schipbreukelingen 
buitengewoon vriendelijk ontvingen hadden er 
in elk geval weet van, maar hoe is de situatie op 
Malta nu? In zijn column noemt Gerben Drost 
gewone en buitengewone aspecten van de 
huidige Maltese samenleving. Buitengewoon 
vrijwilligerswerk moet je gewoon doen vindt Joan 
van ’t Hof, die in het interview vertelt over haar 
werk onder de prostituees op de Wallen. Geeft u 
dit jaar (ook) aan actie kerkbalans? Dat kan gewoon 
door een machtiging af te geven of buitengewoon 
door de QR-code te gebruiken of uw gift vast te 
leggen bij de notaris. Het CvK kan u er alles over 
vertellen. Het CvD wijst u op een buitengewone 
voorstelling en intussen gaan de voorbereidingen 
van de AK voor het beroepingswerk gewoon door. 
We hebben zoals gewoonlijk (buiten)gewoon ons 
best gedaan u met deze Present (buiten)gewoon 
veel leesplezier te bezorgen. 

Anita Winter

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.

02 – Oud en jong  
inleveren kopij: 17 februari
op de mat: 7 maart

03 – Verzet en overgave
inleveren kopij: 16 maart
op de mat: 4 april
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Kerkdiensten
ZONDAG

26 januari 

1e collecte: Diaconie, jeugddia-
conaat
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- 
en jongerenwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: ds. Sieb Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.C. de Groot, 
Dordrecht
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer 
ter Aa
Pelgrimskerk
10.30 uur: pastor Philip Kint en ds. 
Harmen de Vries, oecumenische 
viering

De Buitenhof
Za/ 25-01: 10.30 uur: drs. Renger 
Prent
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Eric Bras

ZONDAG

02 februari 

1e collecte: Diaconie, werelddia-
conaat (Oeganda: goed boeren in 
een lastig klimaat)
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: themaviering verzorgd 
door leden van de werkgroep
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.H. Hogendoorn, 
Katwijk
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, 
Rotterdam
Pelgrimskerk
10.30 uur: cantatedienst, liturg: 
ds. Harmen de Vries 

De Buitenhof
Za/ 01-02: 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Benita Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. Lydia Meiling
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor Hans 
Dornseiffen

ZONDAG

09 februari 

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, jeugd- en jonge-
renwerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, 
met de cantorij   
Paaskerk
10.00 uur: mw. Nienke van der 
Heiden en ds. Werner Pieterse, 
theaterdienst 
19.30 uur: oecumenische 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: prop. H.J. Teeuwissen, 
Huizen
18.30 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jaap Doolaard, 
Odijk 

De Buitenhof
Za/ 08-02: 10.30 uur: ds. Sietske 
van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. Femke Stock

ZONDAG

16 februari 

1e collecte: Diaconie, werelddia-
conaat (Kameroen: samen werken 
voor een stabiele toekomst)
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze de Vries, 
Schalkwijk
17.00 uur: muzikale vesperviering, 
liturg: ds. Hanna Rijken, 
Utrecht 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, 
Wilnis
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. Mol, Driesum
18.30 uur: ds. P. Molenaar, 
Lunteren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, 
met de cantorij 

De Buitenhof
Za/ 15-02: 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Uschi Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Eric Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent
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ZONDAG

23 februari 

1e collecte: Diaconie, binnenlands 
diaconaat
2e collecte: Kerk, landelijke 
catechese & educatie

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Harmen de Vries
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse 
Wo/ 26-02 19.30 uur: pastor 
Eugène Jongerden en ds. Bara 
van Pelt, aswoensdagviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, 
Ridderkerk
18.30 uur: ds. A. Baas, 
Bodegraven
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser 

De Buitenhof
Za/ 22-02 10.30 uur: ds. Corine 
Sloots
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Nico de Reus

ZONDAG

01 maart 
1e zondag veertigdagentijd

1e collecte: Diaconie, zorg- en 
hulpverlening in Amstelveen-
Buitenveldert
2e collecte: Kerk, Zending 
(Golfstaten: de kracht van bijbel-
verhalen)

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, 
met de cantorij 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur ds. B. Kozijn, 
themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Aangeenbrug, 
Apeldoorn
18.30 uur: ds. L. Plug, Barneveld
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

De Buitenhof
Za/ 29-02: 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. Bram Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Dick Kuiper
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. Edith Plantier
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. Odien van ‘t Riet

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

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
06 – 51 794 420

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Vreugdehof 
De Klencke 111

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Data inleveren 
en verschijnen 

Present

02 – Oud en jong
inleveren kopij: 17 februari

op de mat: 7 maart

03 – Verzet en overgave
inleveren kopij: 16 maart

op de mat: 4 april

Ontvangt u graag de 
jaarplanning Present in 
2020 in uw mailbox?
Stuur een e-mail naar 

redactie.present@pga-b.nl
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Gewoon of buitengewoon

Dit thema knoopt losjes aan bij het 
thema ‘Buitengewoon’ van de Week 
van gebed voor de eenheid van 
de christenen. Het schip waarmee 
Paulus als gevangene naar Rome zal 
worden gebracht, leidt schipbreuk en 
de opvarenden komen aan op Malta. 
Dan lezen we in Handelingen 28:2 ‘De 
plaatselijke bevolking gedroeg zich 
buitengewoon vriendelijk’. 
Hoe actueel wil je het hebben? Talloze 
migranten wagen de oversteek over 
de Middellandse Zee, in vaak gammele 
bootjes, en komen aan land op de 
kusten van Europa. Er zijn gelukkig 
talloze vrijwilligers die hen met een 
buitengewone inzet en vriendelijkheid 
proberen op te vangen, maar in 
de meeste Europese landen is het 
klimaat er niet één van buitengewone 
vriendelijkheid. Hoe (buiten)gewoon is 
de opvang van mensen in nood? 

Bergrede
Ruim veertig jaar geleden (ja, ik ben 
een boomer) publiceerde Feitse 
Boerwinkel een boekje over de 
Bergrede van Jezus (Matteüs 5-7), 

met als titel Meer dan het gewone. 
De titel is ontleend aan de woorden 
van Jezus in Matteüs 5:47 ‘Indien gij 
alleen uw broeders groet, waarin doet 
gij meer dan het gewone? Doen ook 
de heidenen niet hetzelfde?’ (NBG-
vertaling 1951).
Jezus roept in dit hoofdstuk zijn 
leerlingen op om hun gerechtigheid 
groter te laten zijn dan die van de 
schriftgeleerden en de farizeeën. 
Hij illustreert dat met voorbeelden, 
waarbij hij ‘gewone’ gerechtigheid 
en ‘buitengewone’ gerechtigheid 
naast elkaar stelt. In plaats van geen 
moord plegen: leven in vrede en 
leven mogelijk maken. In plaats van 
geen overspel: verbondenheid met 
hart en ziel. In plaats van geen valse 
eden afleggen: waarachtig zijn. In 
plaats van oog om oog en tand om 
tand: de eerste zijn in het de minste 
zijn. In plaats van je naaste (nabije) 
liefhebben: de vijand liefhebben. 

Volmaakt
De inspiratie voor het buitengewone, 
dat voor volgelingen van Jezus het 

gewone zou moeten zijn, wordt mooi 
verwoord in het slot van Matteüs 5. 
Jezus zegt daar: ‘Heb je vijanden lief 
en bid voor wie jullie vervolgen, alleen 
dan zijn jullie werkelijk kinderen van 
je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon 
immers opgaan over goede en slechte 
mensen en laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is 
het een verdienste als je liefhebt wie 
jou liefheeft? Doen de tollenaars niet 
net zo? En als jullie alleen je broeders 
en zusters vriendelijk bejegenen, wat 
voor uitzonderlijks doe je dan? Doe 
de heidenen niet net zo? Wees dus 
volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 
volmaakt is.’
Wat bij ons vaak gewoon is, is het 
weegschaalmodel: ik stuur een 
kerstkaart aan wie mij een kaart 
stuurt, ik nodig te eten uit wie mij 
uitnodigt, en dat kun je op veel 
manieren aanvullen. Ook in het 
negatieve: een ander doet mij iets aan 
en ik zet het hem of haar betaald.
Het is maar goed dat ik God niet ben. 
Ik zou wel klaar zijn met deze wereld 
en de mensen: wat een buitengewoon 
ongeregeld zootje, gewoon weg 
ermee. Maar zo is onze Vader in de 
hemel niet, God zij dank. Hij laat zijn 
zon opgaan over goede en slechte 
mensen en laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
Deze royale, grenzeloze en 
onvoorwaardelijke liefde van God 
heeft Jezus in zijn leven laten zien. 

SIEB LANSER

‘Ik ruk je kop eraf’, ‘Ik weet waar je woont en 

waar je kinderen naar school gaan’. Anonieme 

bedreigingen op internet zijn schering en 

inslag. Wat vroeger buitengewoon was, lijkt nu 

gewoon geworden. En gewone vriendelijkheid 

en wellevendheid, is dat nu buitengewoon? 
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Zo Vader, zo zoon. Een buitengewone 
liefde voor mensen, voor gewone 
mensen die in de maatschappij van 
zijn dagen niet in tel waren, die 
werden buitengesloten en veracht.   
Ook wij mogen in ons leven iets van 
dat royale en buitengewone laten zien. 
Jezus noemt dat volmaakt zijn. Dat 
betekent niet: perfect, foutloos, maar: 
helemaal toegewijd zijn, helemaal 
gericht zijn op God en de mensen. 
Je kunt het ook gewoon liefde 
noemen. Paulus schrijft: ‘Wees 
elkaar niets schuldig, behalve liefde, 
want wie de ander liefheeft, heeft 

de gehele wet vervuld’ (Romeinen 
13:8). Liefde, hoe ‘gewoon’ kan het 
buitengewone zijn? 

Buitengewoon en gewoon
Christenen worden steeds 
buitengewoner in onze samenleving, 
in ieder geval een minderheid. 
Het is ook buitengewoon wat we 
doen. Bijvoorbeeld op zondagochtend 
bij elkaar komen om te bidden, te 
zingen, uit de Bijbel te lezen, God te 
ontmoeten. Economisch nutteloos, 
het voegt niets toe aan het Bruto 
Nationaal Product. Een buitengewone 

gemeenschap, pluriform, mensen 
met heel verschillende achtergronden, 
karakters, interesses, leefwerelden, 
noem maar op. En ook buitengewoon 
in het omzien naar elkaar en in 
betrokkenheid bij vrijwilligerswerk in 
de samenleving. Voor de meesten van 
ons zo gewoon, dat we ons niet meer 
realiseren hoe buitengewoon het is. 
Maar in één ding zijn we soms té 
gewoon: verdeeldheid. ‘Laat hen 
allen één zijn’ bidt Jezus in Johannes 
17. De jaarlijkse gebedsweek voor 
de eenheid toont ook aan hoe 
buitengewoon eenheid (nog) is. 
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Buitengewoon 
geïnspireerd

Toen ik een jaar of zestien was, ging 
ik voor het eerst naar Lourdes. Nadat 
ik een paar keer in Lourdes was 
geweest, mocht ik in mijzelf ervaren 
hoe buitengewoon bijzonder ik het 
vind hoe mensen – vanuit hun geloof 
– kracht en spirit ontvangen om met 
hun ziekte of handicap verder te 
kunnen gaan op hun levensweg, hoe 
zij omgaan met hun lijden. 

En ook was ik onder de indruk 
hoeveel vrijwilligers daar zo 
betrokken zijn op de lijdende, zieke of 
gehandicapte mens. Die ervaringen 
raakten mij diep. Ik denk dat dit een 
grote drijfveer was om in de kerk te 
gaan werken. 

Gewoon of buitengewoon
Wat voor de één gewoon is, is voor 
de ander buitengewoon. Waar ligt de 
grens? Is het de grote mensenmassa 
die de grens, het gemiddelde bepaalt? 
Moet er eigenlijk wel een grens zijn? 
En wat is dan dat gemiddelde? Want 
zoveel mensen, zoveel meningen, 
zoveel gewoonten. 
Wanneer ik de woorden gewoon of 
buitengewoon op mijn levensweg leg, 
dan kan de weg naar mijn roeping, 
mijn ambt, buitengewoon zijn. 
Immers, niet iedereen is in Lourdes 
geweest of heeft daar dezelfde 
ervaringen gehad die ik had. Als ik 
mijn levensverhaal vertel in een groep 
rooms-katholieke mensen die ook 

in Lourdes geweest zijn, roept mijn 
levensverhaal eerder herkenning op. 
Deze mensen vinden het een gewoon 
herkenbaar verhaal.
Ik denk dus dat gewoon of 
buitengewoon afhankelijk is van 
plaats, tijd en cultuur en geschiedenis. 
Kortom de context van waaruit wij 
leven. Hoe wij samen leven. Met in 
onze samenleving heel veel gewone 
afspraken waaraan wij ons dienen te 
houden. Waardoor de samenleving 
buitengewoon goed kan functioneren.

Muziek is een van mijn grote hobby’s. 
En ook het lezen van muziekteksten, 
zowel profaan als kerkelijk. Ik 
heb in mijn jeugd en ook in mijn 

PASTOOR EUGENE JONGERDEN

Als gastschrijver stel ik mij kort aan u voor. Ruim 

twee jaar werk ik als pastoor in de parochie 

Amstelland, Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel. 

Hiervoor werkte ik dertien jaar in Hoorn en omge-

ving. Na mijn priesterinwijding, begon ik in 1996 in 

Beverwijk Wijk aan Zee. Op 19-jarige leeftijd besloot 

ik theologie te gaan studeren in Amsterdam. Ik ben 

geboren in Hilversum. Van huis uit ging ik iedere 

week met mijn ouders naar de kerk. Geloof, kerk en 

parochie waren dus vanaf mijn jeugd gewone we-

kelijkse gebeurtenissen die bij ons leven hoorden.
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studententijd veel gezongen in koren 
en ook orgel gespeeld. Helaas kom ik 
daar nu weinig meer aan toe.
Bij de woorden gewoon of 
buitengewoon schoot mij meteen het 
volgende liedje in gedachten over de 
doodgewone dingen van het leven. U 
kent het misschien wel, het was een 
hit in de jaren ‘70 en werd gezongen 
door Close Harmonie zanggroep 
Passe Partout. Een gedeelte van 
deze songtekst is: ‘De doodgewone 
dingen die brengen mij tot zingen, ik 
zing van al het mooie dat ik zie. Mijn 
dagelijkse leven is mijn allermooist 
gegeven in harmonie, in melodie’. 
En ‘De wijsheid die we wensen, 
leeft onder alle mensen, in alle 

regionen vaak onder doodgewone. De 
wijsheid die geluk voor ogen heeft. 
En iedereen voldoende kansen geeft. 
Om in dit korte leven, elkaar geluk te 
geven. Gelukkig doen, waarvoor de 
mensheid leeft’.

Deze Present verschijnt in het nieuwe 
jaar. Een jaar waar het gewone leven 
weer zijn gang gaat. Laten we met 
elkaar afspreken dat we er een 
buitengewoon goed jaar van maken. 
Waarin wij voldoende kansen mogen 
krijgen, om elkaar geluk te geven 
en wij in harmonie weten samen 
te leven. O, wat zal dit dan een 
buitengewoon gewoon goed jaar zijn.
Vrede en alle goeds! 

Zeven jaar geleden 
overleed Dienaar van 
het Woord Wim Janssen. 
Op 29 januari 2013 namen wij afscheid van Wim 
vanuit een overvolle Kruiskerk. Wim Janssen 
was voor alles een man van het woord. Een 
vrolijk, opgewekt mens, een trouwe, milde en 
wijze pastor, een heldere leraar en een bevlogen 
voorganger die bij velen een snaar wist te raken.

Nu, zeven jaar na zijn overlijden, hebben 
zijn zus Ynskje en zijn dochter Clara een 
boekje samengesteld met zeven preken, 
zeven gebeden, zeven kinderverhalen. Een 
bloemlezing uit zijn nalatenschap of beter: 
bloemen uit een enorm boeket – geplukt 
uit bijna zestig jaar predikantschap, dat hem 
achtereenvolgens naar Rekken (Gld), naar 
Goes (Zld) en tenslotte voor lange tijd en 
voorgoed naar Amstelveen heeft gevoerd.

Het boekje wordt gepresenteerd in de 
dienst van 26 januari in de Kruiskerk waar ds. 
Janssen zo vaak de kansel heeft beklommen 
tot en met die laatste keer, vlak vóór zijn 
dood. Een boekje bij wijze van een dierbare 
herinnering, als een saluut, een hommage.
Na afl oop van de dienst is het boekje 
verkrijgbaar in de Kruiskerk. 

Zolang de voorraad strekt is het boekje te 
bestellen bij: 
Renger Prent, rengerprent@gmail.com, 
020 - 6439418 
Clara Janssen, website: klarezon.nl, 
e-mailadres: info@klarezon.nl
Dabar-Luyten, website: dabarluyten.nl, 
e-mailadres: hansluyten.dabar@gmail.com

Drie keer 
zeven 
bloemen in 
een boekje

het Woord Wim Janssen. 
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Gewoon het 
buitengewone doen

Ze doet het Prostitutie Veldwerk voor 
Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) 
nu 12,5 jaar. GWCA is onderdeel van 
Stichting Leger des Heils Welzijns- en 
Gezondheidszorg. ‘Toen mij in 2007 
werd gevraagd om vrijwilliger te 
worden, heb ik eigenlijk geen moment 
geaarzeld. Ik ben vooraf een keertje 
gaan kijken en dacht meteen: dit is 
werk voor mij. Het heeft er misschien 
mee te maken dat ik transgender 
ben. Dat was voor mij een belangrijke 
drijfveer om me hier in te storten. Ik 
voel me verbonden met prostituees. 
Net als transgenders horen deze 
vrouwen er vaak niet bij in onze 
maatschappij. Ze worden met de nek 
aangekeken, niet getolereerd en zelfs 
bespot.’

Muziekschool
Joan woont in Overveen, een dorp in 
de gemeente Bloemendaal. Ze heeft 
een conservatorium-achtergrond, ze 

is opgeleid als dirigent. Zeventien 
jaar lang werkte ze als directeur van 
de Muziek- en Dansschool Heiloo. 
‘Ik kon op m’n 60e met vervroegd 
pensioen. Daarvoor waren de 
financiële omstandigheden voor 
de school al jarenlang moeilijker 
geworden doordat de gemeentelijke 
subsidie elk jaar minder werd. Toen 
het aanbod kwam om vervroegd te 
stoppen met werk, was de keuze niet 
moeilijk.’ Sporadisch nam ze daarna 
het dirigeerstokje nog ter hand. ‘Maar 
ook daar ben ik op een gegeven mee 
gestopt. Ik had genoeg jaren vooraan 
op het podium gestaan.’

Heilssoldaat
Joan is sinds 1961 heilssoldaat. ‘Ik 
vind het geweldig dat het Leger 
zich vanuit een positief christelijke 
levensovertuiging inzet voor kwetsbare 
mannen, vrouwen en kinderen. Dat 
gebeurt altijd zonder aanzien des 

persoons. Als je nergens meer terecht 
kunt, is er altijd nog plaats bij het Leger 
des Heils.’
De eerste jaren als bezoekmede-
werkster op de Wallen werkte Joan 
op dinsdagmiddag, dinsdagavond en 
donderdagavond. En af en toe ook op 
zondagmiddag. ‘Dat lukt nu niet meer. 
Ik werk nu alleen op donderdagavond 
en dat vind ik meer dan genoeg.’ 

Mooie gesprekken
Soms bestaat het contact met de 
vrouwen uit een enkele groet. Maar er 
ontstaan ook echt mooie gesprekken. 
‘We vinden het al heel fijn als we 
meer dan een paar minuten kunnen 
babbelen. Toch laten wij de loop van 
het gesprek altijd afhangen van de 
meisjes zelf. Of ze nu gedwongen 
werken of niet, zij staan daar om geld 
te verdienen en niet om met mij te 
kletsen. Daar zijn we ons altijd heel erg 
van bewust.’
De prostituees weten volgens Joan 
doorgaans heel goed in te schatten 
voor wie ze de deur wel of niet 
opendoen. ‘Bovendien zijn we in onze 
uniformen altijd herkenbaar als Leger 
des Heils. We zijn nooit opdringerig. 
We vragen bescheiden of ze iets willen 
hebben. Willen ze niks, dan is het net 
zo goed. Wij zijn nooit beledigd of 
boos, omdat zij niets aan ons verplicht 

DICK AANEN

Joan van ’t Hof is 81, maar dat weerhoudt haar 

er niet van om elke donderdagavond koffie, 

thee of chocolademelk rond te brengen bij de 

prostituees op de Amsterdamse Wallen. Met 

sommigen zijn echte vriendschappen ontstaan.
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zijn. Hoewel we dit werk vanuit onze 
christelijke levensovertuiging doen, 
zijn we daar niet om te evangeliseren. 
We beginnen nooit uit onszelf over het 
geloof. Af en toe beginnen de dames 
er zelf over. Dan vragen ze bijvoorbeeld 
of wij voor ze willen bidden.’

Korte gesprekken
Joan: ‘In de meeste gevallen zijn het 
korte gesprekken: ‘hoe gaat het?’. Of: 
‘heb je veel last van de toeristen?’. 
Maar ze vertellen ook over thuis, over 
hun kinderen. Vaak vraag ik om een 
foto van de kinderen. Dan hoor je de 
echte verhalen, soms heel schrijnend. 
Bijvoorbeeld een vrouw die vertelt 
over de moeilijkheden met haar 
zoontje op school. Een ander die zich 
een slag in de rondte moet werken, 
zodat haar dochter kan gaan studeren. 
Soms nemen de gesprekken een heel 
onverwachte wending. Dan begint een 

vrouw, moeder van twee volwassen 
dochters, zomaar te spreken over 
innerlijke groei bij mensen. Er is 
een vrouw die zich vaak uitdagend 
gedraagt. Enige tijd geleden vroeg 
zij ‘out of the blue’ aan mij: ‘Denk je 
dat God van mij houdt?’ Terwijl we 
nog nooit over het geloof hebben 
gesproken. Van zulke bijzondere 
momenten krijg ik kippenvel.’

Nooit onveilig
Joan stoort zich aan de toenemende 
toeristenstroom en de nieuwsgierige 
blikken op de Wallen. Het is soms heel 
intimiderend. Ze vindt het dan ook heel 
logisch dat de meeste vrouwen pas 
na tien uur ’s avonds met hun werk 
beginnen. ‘Ik werk ’s avonds, maar ik 
ben nooit bang op de Wallen. Op de 
parkeerplaatsen naast het station hier 
in Overveen vind ik het ’s avonds laat 
onprettiger.’ 

In
te

rv
ie

w

Goodwillcentra
In Nederland zet het Leger des 
Heils zich al bijna 130 jaar in 
voor mensen zonder helper. 
In Amsterdam gebeurt dit 
onder de naam Goodwillcentra 
Amsterdam (GWCA).
Goodwillcentra Amsterdam 
wil er zijn voor mensen die 
verder nergens terecht kunnen. 
We doen dit vanuit de vaste 
overtuiging dat iedereen 
erbij hoort en juist degenen 
die zonder helper zijn extra 
ondersteuning nodig hebben. 
Steun, om weer een plek in 
de maatschappij te krijgen 
en zo zelfstandig mogelijk 
te kunnen leven. Steun, om 
weer een positief zelfbeeld en 
eigenwaarde te krijgen.

Joan van 't Hof



12

A
lg

e
m

e
n

e
 K

e
rk

e
n

ra
a

d

Voortgang 
beroepingswerk 

Vijf profi elen in één document
Op 11 december vond een ‘profi el-
sessie’ plaats met gemeenteleden 
waarin we de ‘ingrediënten’ voor een 
vijftal profi elen verzamelden, te weten 
een profi el van de: (i) Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
als geheel, (ii) Kruiskerkgemeente, (iii) 
Paaskerkgemeente, (iv) te beroepen 
predikant voor de Kruiskerk, (v) te 
beroepen predikant voor de Paaskerk. 
Deze vijf profi elen worden opgenomen 
in één document dat leidraad is voor 
de beroepingscommissie en dat wordt 
toegestuurd naar geïnteresseerde 
kandidaten voor de twee functies. 

Profi elsessie
Er namen ruim vijftig gemeenteleden, 

afkomstig uit de drie wijkgemeenten, 
deel aan de ‘profi elsessie’. Elke 
deelnemer werd gevraagd om 
antwoord te geven op vragen rond de 
drie thema’s vieren, leren en omzien 
naar elkaar (= pastoraat en diaconaat 
samen). 

Voor het gemeenteprofi el kreeg 
men bij elk thema de volgende drie 
vragen:
• Wat voor wijkgemeente zijn we 

(nu)? (kenmerken, karakteristieken)
• Wat zijn de belangrijkste 

prioriteiten/aandachtsgebieden in 
onze wijkgemeente?

• Wat voor wijkgemeente willen we 
in de komende (vijf tot acht) jaren 
worden?

Voor het predikantsprofi el golden in 
relatie tot het gemeenteprofi el de 
volgende twee vragen:
•  Welke rol(len) moet de te beroepen 

predikant in onze (wijk)gemeente 
vooral gaan invullen? (denk 
bijvoorbeeld aan: herder, leraar, 
vernieuwer, pastor, aanjager,...)

•  Over welke vaardigheden/
competenties moet de te beroepen 
predikant beschikken om goed te 
gaan functioneren in onze (wijk)
gemeente?

Uitkomsten
Tijdens zo’n gemeentevergadering 
worden er geen complete profi elen 
opgesteld. Maar belangrijke 
‘ingrediënten’ voor de profi elen 
zijn er beslist uitgekomen. Met 
deze uitkomsten kunnen de 
wijkkerkenraden en de algemene 
kerkenraad verder. 

Wilt u het verslag ontvangen van deze 
gemeentevergadering, stuur me dan 
een e-mail: scribaak@pga-b.nl. 

PIETER LICHT

Zoals in december al gemeld, zijn de 

voorbereidingen voor het beroepingswerk in 

volle gang. Eén van de activiteiten betreft het 

opstellen van een document met profi elen. 

Ik geef hier een impressie van de ‘profi elsessie’.
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Kerkbalans 
2020: Geef 
voor je kerk

Geef
Bent u lid van de kerk? Dan ontvangt 
u eind januari een brief van de kerk 
waarbij u staat ingeschreven. Via 
een antwoordkaart bij de brief kunt 
u aangeven hoeveel u wilt bijdragen. 
Met de acceptgiro kunt u alvast de 
gift voor januari overmaken of een 
extra gift geven.

Snelle gift
Scan de qr-code 
en maak uw 
(extra) gift voor 
januari direct over 
met een Tikkie.

De Belastingdienst helpt een handje 
mee. De kerk is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Giften 
aan ANBI's – hoger dan 1% van uw 
inkomen – zijn fi scaal aftrekbaar. 

Meer aftrekken van de belasting-
aangifte? Geef dan als periodieke gift. 
Zo kunt u meer geven zonder dat het 
u meer kost. Een periodieke gift legt u 
schriftelijk vast voor minimaal vijf jaar 
achtereen. Ook de kerk ondertekent 
het formulier. 

Geïnteresseerd? Neem voor meer 
informatie contact op met het 
Kerkelijk Bureau. Wij helpen u graag.
Heeft u nog geen kerkbalansbrief 
ontvangen, dan stellen wij het op prijs 
dat u ons dat laat weten. Er kan altijd 
iets misgegaan zijn. Wij lossen dit 
graag voor u op. 

Kerkelijk Bureau, open op: 
di, wo en do van 9.00 – 12.30 uur, 
telefoon 020 - 641 36 48, 
e-mail: kerkelijkbureau@pga-b.nl. 

YVONNE TEITSMA

Heeft u al een kerkbalans-

brief ontvangen? Van zondag 

19 januari tot zaterdag 1 

februari doen 2.000 kerken 

mee aan Actie Kerkbalans. 

Ook in Amstelveen en 

Buitenveldert. 
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Waarom friend4friend? 
Wij geloven dat de samenleving beter 
wordt als je elkaar leert kennen, en 
dat je zelf gelukkiger wordt als je iets 
doet voor een ander. Friend4friend 
brengt deze twee aspecten samen. 
Jongeren leren elkaars leefwereld 
kennen, terwijl ze tegelijk, zinvol aan 
de slag zijn voor een betere wereld. 
Daardoor hebben ze bovendien 
meteen iets om over te praten!
Friend4friend is gestart in de regio’s 

Amstelland en Haarlemermeer. In 
onze regio Amstelland doen inmiddels 
twaalf jongeren mee en er zijn nog 
een heel aantal geïntersseerden. 

Zo heb je Matthijs en Javad (foto) 
die hun eerste afspraak hadden in 
een Iraans restaurant. Ze zijn als 
vrijwilligers actief betrokken bij 
een sport en spelproject in de wijk 
Groenelaan. Ook zijn er twee meiden 
– de één met een Nederlandse 

achtergrond en de ander met een 
Oegandese achtergrond – samen 
gestart als vrijwilliger bij Brentano. 

Ben je of ken je jongeren die 
interesse hebben? Of heeft u vragen 
of suggesties voor het project? 
Bel of mail gerust met de 
friend4friend projectcoördinator: 
Ewoud Holsappel. 
06 4280 7484 of 
ewoud@friend4friend.nl 

Friend4friend is een buddyproject voor jongeren van 18 - 30 jaar van 

de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk 

in Noord-Holland. Het project is één van de proeftuinen van de 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

Friend4Friend
EWOUD HOLSAPPEL
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The Bright Side of Life is een voor-
stelling van acteur Bright O. Richards, 
voor én door vluchtelingen. Tegelijk 
is het een matchmakingevent waarin 
nieuwkomers anderen ontmoeten, die 
hun netwerk openstellen.

Over de maker
Bright O. Richards – acteur, schrijver, 
theatermaker en ondernemer – is 
gevlucht uit de burgeroorlog in Liberia 
en kwam in 1991 naar Nederland. 
Hier speelde hij bij verschillende 
gezelschappen, waaronder het Ro 
theater. Met zijn stichting New Dutch 
Connections zet hij het theater in 
als voertuig om vluchtelingen een 
netwerk te bieden.
Hij vertelt: ‘In The Bright Side of Life
vertel ik over hoe ik zelf ben geholpen 
en hoe ik heb geleerd om opnieuw in 
mezelf te geloven als theatermaker, 
als ondernemer. De voorstelling is 
een laagdrempelige manier voor het 
publiek, ofwel de samenleving om 
kennis te maken met andere, nieuwe 

deelnemers van die samenleving. Het 
publiek is hier geen anonieme groep, 
aan de ene kant is er de vluchteling op 
zoek naar hulp en aan de andere kant 
is er de ‘changemaker’, dit kan een 
medewerker van een bedrijf zijn of 
een particulier.’
Want zoals Bright Richards uit ervaring 
weet, komt een kennismaking en 
uitwisseling niet zomaar tot stand: 
‘De voorstelling is een moment en 
een dag waarop nieuwe verbindingen 
worden aangegaan’.

Aanbevolen
‘‘The Bright Side of Life’ is een 
geweldige voorstelling voor iedereen’, 
legt friend4friend coördinator Ewoud 
Holsappel uit, ‘maar voor de jongeren 
die wij bereiken met friend4friend 
kan echt het verschil maken. Jonge 
nieuwkomers zitten vol ambities, 
maar komen bijvoorbeeld moeilijk aan 
stageplekken. Tijdens de voorstelling 
worden op een hele leuke manier dat 
soort matches gemaakt.’

Kaarten 
Jongeren tot 30 jaar betalen slechts 
€ 10,- voor de voorstelling. Reguliere 
prijs: € 21,50, 65+: € 16,50. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via friend4friend.nl/
voorstelling, en bij het theater zelf. 

Meld je aan voor het 
voorprogramma van 
friend4friend!
Ben je tussen de 18 en 30 jaar, 
woon je in de buurt en denk je dat 
friend4friend iets voor jou is? Kom 
dan naar de bijeenkomst voorafgaand 
aan de voorstelling. Om 18.00 uur 
is er een maaltijd, vertellen we je 
alles over friend4friend en ontmoet 
je andere jongeren. Voor jou zijn er 
vrijkaarten beschikbaar! 
Aanmelden voor het voorprogramma 
+ voorstelling bij: Ewoud, 
ewoud@friend4friend.nl, 
06 - 42 80 74 84 

Buddyproject friend4friend nodigt u/jou uit voor een komische en 

confronterende voorstelling, over een acteur die zijn thuisland, waar 

hij beroemd en geliefd was, moet ontvluchten. In Nederland zoekt hij 

opnieuw zijn plek. 

Voorstelling: ‘The 
Bright side of Life’
Dinsdag 11 februari in P60, Amstelveen
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AGENDA
7 t/m 9 februari Theaterweekend in de Paaskerk
1 maart Gezamenlijke tienerdienst in de Kruiskerk
2 maart Groepen 3 en 7 Het Palet bezoeken de Paaskerk
15 maart Kliederkerk in de Paaskerk

AGENDA
7 t/m 9 februari
1 maart

2 maart

15 maart

AGENDA
7 t/m 9 februari
1 maart

2 maart

15 maart

P
J

R
Nienke van der Heiden
Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl

06 - 37 22 76 76

www.pjramstelveen.nl

Gezamenlijke 
tienerdienst
In december en januari organiseerden we 
een gezamenlijke tienerdienst (Kruiskerk en 
Paaskerk). Dat is zo goed bevallen dat we dit 
het komende half jaar vaker gaan doen! De 
volgende gezamenlijke tienerdienst is op 1 
maart. Zijn jullie erbij? 

Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk zijn er voor 

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

samen door creatieve, sportieve en gekke activiteiten, 

proefjes en spelletjes op een ongedwongen manier 

bijbelverhalen willen ontdekken. De middagen (16.00 

– 18.15 uur) worden afgesloten met een viering en 

gezamenlijke maaltijd. 

Kliederkerk: 15 maart en 7 juni (locatie: Paaskerk)

Verhaal in de Kruiskerk: 17 mei (locatie: Kruiskerk)

Kliederkerk in de Paaskerk 

en Verhaal in de Kruiskerk 
THEATER-
WEEKEND
In het weekend van 

vrijdagavond 7 t/m 

zondagochtend 9 februari 

maken we in één 

weekend samen een 

musical! Met muziek, 

zang, toneel, dans, decor 

en wat niet al meer! Ben 

je tussen de 12 en 18 jaar 

en heb je zin om mee 

te doen? Laat het aan 

Nienke weten!



TERUGBLIK - KERSTVIERING HET 
PALET IN DE PAASKERK
Na een aantal weken van voorbereiden was het zover: de 

kerstviering van basisschool Het Palet! De hele school had hard 

gewerkt: er waren liedjes ingestudeerd en er was geoefend 

met toneelspelen. Veel klassen hadden fl ink geknutseld en 

dus waren er heel veel schaapjes, sterren en wijzen met 

verrekijkers aanwezig. Groep 8 had prachtige gedichten over 

kerst geschreven en groep 6 had samen met een kunstenaar 

echte adventsschilderijen gemaakt: van donker naar licht. Een 

mooie en warme bijeenkomst om op terug te kijken! 
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AdventPakjesActieZondag 15 december was de eerste AdventPakjesActie nieuwe stijl: voor jong én oud(er)! Het was 
hartverwarmend om te zien hoeveel mensen er kwamen helpen. Trouwe diakenen van Paaskerk en 
Kruiskerk, jongeren en volwassenen uit beide wijkgemeenten: er waren veel mensen aanwezig die deze actie een warm hart toedragen. Ook de grote hoeveelheid aan spullen die binnengekomen zijn, maakte dat we dit jaar meer dan tweehonderd mensen die op straat leven een klein lichtpuntje rondom kerst konden bezorgen. En dat niet alleen! Er zijn zoveel spullen binnengekomen dat iedere bezoeker op de kerstmiddag van Inloophuis Makom een muts én sjaal in zijn/haar kerstpakketje kreeg. Daarnaast kreeg Stichting Stoelenproject genoeg voorraad om haar bezoekers de komende maanden iets extra’s toe te stoppen (zoals sokken of een reep chocolade), spelletjes te laten spelen en een douche – met shampoo, douchegel, tandpasta en scheerspullen – aan te bieden. Fantastisch!! Iedereen die heeft geholpen heel erg bedankt!

Vind je het leuk om de AdventPakjesActie in dertig seconden nog eens terug te kijken? Ga dan naar de Facebookpagina van jeugdwerker Nienke. Vergeet niet het geluid aan te zetten! (ook voor mensen zonder Facebook).https://bit.ly/36SU7fa

douchegel, tandpasta en scheerspullen – aan te bieden. Fantastisch!! Iedereen die heeft geholpen heel erg bedankt!
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MissieNederland en de Raad van 
Kerken in Nederland brachten 
gezamenlijk een boekje uit. Centraal 
staat de reis van Paulus (Handelingen 
28), hoe hij en zijn reisgenoten 
schipbreuk lijden op Malta en daar 
buitengewoon vriendelijk worden 
opgevangen.

Geïnspireerd door de buitengewone 
vriendelijkheid daagt de Week 
van Gebed ons uit om te streven 
naar meer dan het gewone. In het 
cahier wordt Paulus gevolgd op 
zijn reis. Iedere dag zoeken naar 
het buitengewone. Zo leren we 
buitengewone vriendelijkheid te 
ontvangen en door te geven. Het 
cahier bevat een opzet voor een 
oecumenische viering. Afgelopen 
zondag was er in onze kringen een 
oecumenische viering in de Paaskerk.
Het cahier bevat tevens een korte 
beschrijving van de oecumene op 
Malta. Het land werd in 1964 een 
onafhankelijke natie binnen het Britse 
Gemenebest. In 2004 trad het toe tot 
de Europese Unie (met de euro, ook al 
blijft men op de wegen links rijden).

Het land is uitermate dichtbevolkt 
(430.000 inwoners) en het christelijke 
geloof is diepgeworteld in de cultuur 
van de inwoners van Malta en het 
zustereiland Gozo. De mensen zijn 
overwegend rooms-katholiek, maar er 
zijn vanaf de negentiende eeuw ook 
andere kerken bijgekomen. Het aantal 
orthodoxe kerken is sterk toegenomen. 
Het overzicht van de oecumenische 
activiteiten op Malta ziet er goed 
uit. De president van de Republiek 
Malta nodigt jaarlijks de kerkleiders 
uit voor een rondetafelgesprek en 
een kerstmaaltijd, enkele dagen voor 
Kerstmis.

Het is niet gewoon dat er in het 
cahier geen spoor te vinden is van 
de actualiteit te Malta. Dat Joseph 
Muscat – de premier van Malta – werd 
uitgeroepen tot de meest corrupte 
persoon van 2019. Hij heeft enorm 
veel macht, gaat over alle belangrijke 
benoemingen. Malta haalt inkomsten 
uit export van industriële producten, 
scheepsbouw en toerisme. Maar 
er is meer bijgekomen: internet 
gokbedrijven en paspoorthandel met 

daarbij georganiseerde misdaad en 
zwendel. 

Onderzoeksjournaliste Daphne Caruana 
Galizia heeft haar corruptieonderzoek 
– Panama Papers en de link met 
hooggeplaatsten te Malta – met de 
dood moeten bekopen door een 
autobom. CDA kamerlid Pieter Omtzigt 
deed en doet op verzoek van haar drie 
zonen en namens de Raad van Europa 
onderzoek naar de moord en naar de 
rechtsstaat. De misstanden op Malta 
kunnen Nederland rechtstreeks raken. 
Drie verdachten van de moord en ook 
het vermoedelijke brein zijn opgepakt, 
maar nog niemand is veroordeeld. Wie 
weet is de premier van Malta bij het 
verschijnen van deze Present eindelijk 
afgetreden. Het is te hopen.
Dus deze dagen ook gewoon bidden 
voor de bevolking van Malta en voor 
een goed bestuur en rechtsbetrachting 
op Malta.

Van de redactie: Op 2 januari is Robert 
Abela verkozen als nieuwe leider van 
de regerende labourpartij. Hij werd 
tevens de nieuwe premier van Malta.

Bij het verschijnen van dit nummer van Present zit de 

Week van Gebed voor de eenheid er bijna op.
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Buitengewoon 
vriendelijk

Gerben Drost
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Kerkenraad
Nu we in de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert twee 
predikanten tegelijkertijd beroepen 
door een beroepingscommissie 
die bestaat uit leden van de 
drie wijkgemeenten gaat het 
beroepingsproces wat anders in zijn 
werk dan tot nu toe. Het is daarom 
belangrijk dat voor iedereen duidelijk 
is wie in het hele proces wat en 
wanneer moet doen. De Algemene 
Kerkenraad heeft dit beschreven in het 
‘stappenplan’. Bij sommige stukken 
tekst plaatsten wij opmerkingen of 
vraagtekens. Al deze punten hebben 
we doorgegeven aan de scriba van de 
AK, die ze samen met opmerkingen 
uit de andere wijken meeneemt in een 
nieuwe versie van het stappenplan.
Zoals bekend komen in de 
beroepingscommissie drie leden 
uit de Kruiskerk. De AK wil echter 
dat wij zes namen doorgeven 
van mogelijke kandidaten voor 
de beroepingscommissie. In een 
gezamenlijke vergadering van de 
moderamina van de AK en de 
wijkkerkenraden wordt in januari 
besloten welke drie mensen uit 
de Kruiskerk daadwerkelijk in de 
beroepingscommissie komen. 
Evenals in de Paaskerk maakten wij 
ook gebruik van het Kwaliteitenspel. 
In groepjes bespraken we welke 
kwaliteiten een kandidaat voor de 
beroepingscommissie bij voorkeur 
heeft en welk ‘vervormingen’ 
(doorgeschoten kwaliteiten) bij 
voorkeur niet. Aan de hand van 

de genoemde kwaliteiten en 
vervormingen hebben we allemaal zes 
kandidaten gekozen uit de namen die 
door de gemeente zijn genoemd die 
daarbij volgens ons goed passen. De 
uitkomst van deze ‘stemming’ was de 
leidraad bij de samenstelling van onze 
lijst met zes namen. 
Begin december hebben we bij de 
Mobiliteitspool van de Protestantse 
Kerk een aanvraag gedaan voor een 
ambulant predikant die vanaf 1 maart 
voor maximaal twee jaar in deeltijd 
(50%) het lopende predikantswerk kan 
waarnemen. Binnen een week kwam 
er een voorstel binnen. Omdat de 
voorgestelde predikant een neef is van 
één van de kerkenraadsleden, ontstond 
er enige discussie over de vraag of 
dat geen belemmering was. Achteraf 
gezien bleek deze discussie onnodig, 
omdat een ambulant predikant geen 
lid wordt van de wijkkerkenraad en zich 
niet met het beleid bemoeit.

Anita Winter

Kruiskerk

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

contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Sieb Lanser, 

Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 020 - 453 45 40, 

lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ouderenpastor Trudy Joosse, 

tel. 06 - 83 35 49 24, ouderenpastor@pga-b.nl
voorzitter kerkenraad Anita Winter, 

tel. 020 - 611 31 80
voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl

scriba Ton Kotterer, tel. 06 - 22 19 65 10, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl

wijkkas NL59 INGB 0004213802 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Kruiskerk

diaconie NL10 RABO 0174961006 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk

inleveren kopij Present Ineke Norel, 
tel. 020 - 645 23 46

present@kruiskerk-amstelveen.nl

Buitengewoon 
vriendelijk
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Adventskransen maken 
Met elkaar maakten we op 
zaterdag 23 november mooie 
Adventskransen. Iedere krans met 
vier kaarsen, zodat we thuis konden 
zien dat het iedere week een beetje 
lichter werd, totdat het Kerst was. 
We hadden een gezellige middag!

Nienke van der Heiden
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Mantelzondag op 15 maart 
Het duurt nog even, maar alvast een 
vooraankondiging: op zondag 15 maart 
vieren we onze jaarlijkse Manteldienst. 
Dit is nadrukkelijk een viering van 

en voor de hele gemeente, maar 
in accenten afgestemd op zieken, 
mantelzorgers en mensen die een 
moeilijke periode doormaken. Er is 
gelegenheid om tijdens de viering een 

persoonlijke zegen te ontvangen. De 
(verkorte) dienst begint om 11.00 uur. 
Nadere informatie komt in de volgende 
Present en in de Kruispuntjes.

Sieb Lanser

IN MEMORIAM
Johanna Cornelie Prast-Ragetli
Op 11 december overleed ons gemeen-
telid Olly Prast. Olly woonde de laatste 
jaren in de Johannes Vermeerstraat 
in Amsterdam. Tijdens de afscheids-
bijeenkomst in een overvolle aula van 
begraafplaats Zorgvlied klonken veel 
herinneringen aan deze intelligente, 
gastvrije en welbespraakte vrouw. Olly 
was geliefd, hield erg van zingen. Zelf 
heb ik haar maar kort gekend, maar dat 
zij een bijzondere vrouw was, was wel 
duidelijk. Ook duidelijk was dat zij in 
haar laatste jaren niet meer de vrouw 
was die zij was geweest en leed onder 
de gevolgen van haar ziekte. 
Tijdens de herdenking spraken we 
de hoop uit, dat de mooie en goede 
herinneringen haar kinderen en 
kleinkinderen, familieleden van haar 
eigen generatie en vrienden, tot troost 
mogen zijn. 

Trudy Joosse-Ridder

Margo Petersen-Spek
Na een mooi en liefdevol leven is 
in alle rust op 21 december Margo 
Petersen overleden, 97 jaar oud. 
De laatste jaren verbleef ze in het 
Zonnehuis. Ondanks dat ze lichamelijk 
niet veel meer kon, bleef ze opgewekt 
en was ze geestelijk heel alert. Ze 
had een sterk geloof. Bovenaan de 

rouwkaart staan de woorden ‘Uw ge-
nade is mij genoeg’; vanuit die genade 
leefde zij en is zij in geloofsvertrouwen 
gestorven. Margo was betrokken bij 
de Kruiskerk en vroeger vooral bij de 
Pauluskerk; daar is ze ook jarenlang 
contactpersoon geweest. 
De afscheidsbijeenkomst, waarin een 
familielid voorging, was op 28 decem-
ber in Uitvaartcentrum Bouwens in 
Uithoorn, gevolgd door de begrafenis 
op de ernaast gelegen begraafplaats. 

Sieb Lanser

Gerrit (Gerard) Verhoef
Op Tweede Kerstdag overleed Gerard 
Verhoef, gewoond hebbend in de 
Mauritslaan 7. Hij werd 92 jaar. Gerard 
kwam, tot het overlijden van Willy in 
2005, trouw in de Kruiskerk, maar 
leefde sindsdien min of meer in een 
zelfgekozen isolement verder. Hij kon 
Willy niet loslaten. Desondanks wer-
den bezoeken vanuit de Kruiskerk zeer 
op prijs gesteld. De laatste maanden 
konden zijn mantelzorgers de zorg 
niet meer aan en was opname in een 
verzorgingstehuis onvermijdelijk.
Op 2 januari was zijn uitvaart in de aula 
van begraafplaats Zorgvlied. Die stond 
in het teken van eeuwige trouw. We 
volgden de liturgie van de uitvaart van 
zijn vrouw Willy. Daarin het duet uit 
de opera ‘De Parelvissers’ naast een 
lezing uit het boek Ruth, waar Ruth 
trouw zweert aan haar schoonmoeder 

Noömi. Trouw als centraal thema. 
Trouw aan zijn gelofte jegens Willy was 
Gerard tot zijn sterven toe!

Henk van der Meulen

Geeske Bron
Op 3 januari is Gees Bron overleden, zij 
is 94 jaar geworden. Gees was veertig 
jaar kleuteronderwijzeres, eerst als ‘juf’ 
in de Jordaan en daarna als hoofd van 
een kleuterschool vlak bij Betondorp. 
Na haar vervroegde pensionering 
verhuisde zij naar Amstelveen en werd 
lid van de Bankraskerk. Zij was een 
diepgelovige vrouw, maar volstrekt niet 
star. Binnen de oecumenische instel-
ling van de Bankraskerk wist zij haar 
eigen plaats. Zij ging graag op zondag 
naar de diensten en het koffiedrinken. 
Lange tijd verzorgde zij de zondagse 
bloemengroet van de kerk. 
Na een ernstig herseninfarct brak een 
lange periode van herstel aan, zij bleef 
echter hinder houden van een taal-
stoornis, waardoor het spreken niet 
altijd gemakkelijk was. Na verloop van 
tijd verslechterde haar gehoor, maar 
dankzij een koptelefoon kon zij toch 
de diensten blijven volgen en haar kof-
fiecontacten behouden. De dankdienst 
voor haar leven is gehouden op vrijdag 
10 januari in de Kruiskerk, waarna zij in 
Diemen bij haar ouders werd begraven. 
Zij zag uit naar het geborgen zijn in het 
licht van de Eeuwige.

Renger Prent
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4 februari Open Huis: Oeganda
Martin Joosse maakte in het najaar 
van 2018 een reis door Oeganda; 
samen met andere belangstellenden 
bezocht hij projecten van Kerk in 
Actie. Het werd een indrukwekkende 
reis, waar Martin graag over komt 
vertellen bij het Open Huis. De 
koffi e staat klaar vanaf 9.30 uur, 
om ongeveer 10.00 uur begint 
de presentatie en om 11.30 uur 
sluiten we af. Een ieder is van harte 
welkom!

Anita Pfauth (06 - 14612726) 
Trudy Joosse (06 - 83354924)

Van de diaconie
Ook dit jaar zullen wij de nodige steun 
en middelen bieden waar dat nodig 
is en staan we bij een vraag naar 
noodhulp klaar. Voor de Voedselbank 
blijven we de maandelijkse eieren 
verzorgen, mede dankzij een deel van 
de opbrengst van de kringloopmarkt. 
Naast de kerstcollectes voor de 
kinderen in Moldavië, konden we 
met onze wijkdoelcollecte van 19 
januari ook de Stichting Ouderenzorg 
Moldavië een steuntje in de rug geven. 
Uw persoonlijke en/of fi nanciële 
bijdrage bij al onze activiteiten blijft 

onmisbaar en we hopen daarop te 
kunnen blijven rekenen.
Onze eerstvolgende activiteit is 
op 12 februari. Dan is er weer een 
SamenAanTafel (SAT)-maaltijd 
met een interessante presentatie, 
waarvoor de intekenlijsten in de kerk 
liggen. Alle activiteiten worden in de 
Kruispuntjes aangekondigd. 

Lamkje Sminia
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Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld

Januari 2020
Zo 26 17.00 uur Muzikale Vesper
Wo 29 10.00 uur Christelijke Meditatie

Februari
Di 04 10.00 uur Open Huis
Wo 05 10.00 uur Christelijke Meditatie
Do 06 20.00 uur Cursus Religieuze Kunst 

met dr. Anique de Kruijf
Zo 09 12.00 uur Koffi econcert
Wo 12 10.00 uur Christelijke Meditatie
Wo 12 17.00 uur SAT-maaltijd
Do 13 20.00 uur Kring ‘Vrouw en Geloof’
Zo 16 17.00 uur Muzikale Vesper
Wo 19 10.00 uur Christelijke Meditatie
Do 20 20.00 uur Cursus Religieuze Kunst 

met dr. Anique de Kruijf
Ma 24 20.00 uur Meditatief Bijbellezen 
Wo 26 10.00 uur Christelijke Meditatie 

Maart
Zo 01 12.00 uur Koffi econcert
Wo 04 10.00 uur Christelijke Meditatie
Wo 04 14.30 uur Bijbelkring over Matteüs-

evangelie
Zo 15 11.00 uur Manteldienst

AGENDAFoto’s gemaakt door 
Wim van Groenewoud.KinderkerstfeestKinderkerstfeest
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Paaskerk

predikanten ds. Werner Pieterse, 
Amsterdamseweg 219, 

1182 GW Amstelveen, tel. 06 – 41 50 81 
35, dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
Ds. Bara van Pelt, baravanpelt@planet.nl, 

tel. 06 – 20 56 86 48
ouderenpastor Trudy Joosse, tel. 

06 – 83 35 49 24, ouderenpastor@pga-b.nl
voorzitter kerkenraad

Elly Merckel-Timmer, tel. 647 80 04. 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl

scriba Kees Elfferich, 
Kastanjelaan 199, 1185 MV Amstelveen

scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel: 020 - 641 63 93

wijkkas NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 

inleveren kopij Present
present@paaskerk-amstelveen.nl
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Uit de wijkkerkenraad
Bij het schrijven van dit stuk zijn alle 
kerstvieringen net achter de rug. We 
hadden mooie vieringen met elkaar, 
elke dienst had zijn eigen karakter. Ook 
dit jaar is het gelukt voor ruim vijftig 
gemeenteleden een gezellige middag 
met diner te verzorgen op Tweede 
kerstdag. Graag bedank ik iedereen 
die meehielp deze kersttijd tot een 
betekenisvolle periode te maken. 

Afscheid
Om verschillende redenen heeft een 
aantal kerkenraadsleden aangegeven 
in het nieuwe jaar te willen stoppen 
met hun taak/taken. Graag noem ik 
hun namen: Aukje Feenstra, Brigitte 
van Stal, Remon Vonk en Jan Willem 
Mey. Ook Bert Slot, die eind 2018 al 
gestopt is met actieve deelname aan 
de wijkraad van kerkrentmeesters, is 
nu gestopt met het CvK. 

Namens de gemeente bedank ik deze 
mensen voor het werk dat zij kortere 
of langere tijd voor onze gemeente 
deden, dat zal ook gebeuren in de 
dienst van 26 januari. 
Tot onze vreugde heeft Kees Elfferich 
aangeboden het scribaat van Brigitte 
van Stal over te nemen. Namen van 
nieuw te bevestigen ambtsdragers 
kan ik u helaas op dit moment niet 
noemen. Ik doe hierbij dan ook een 
beroep op u als gemeentelid om 
mensen voor te dragen of uzelf 
aan te melden voor een taak in de 

Kinderkerstfeest
De engelen, de herders en zelfs de boodschapper van Quirinius op bezoek 
bij Jozef, Maria en Jezus in de stal.



23

kerkenraad. Het zou goed zijn als de 
kerkenraad wordt uitgebreid met één 
of meerdere pastorale ouderlingen en 
met ouderlingen voor de dienst. Nog 
even ter herinnering, een ouderling 
voor de dienst heeft een taak tijdens 
de kerkdienst. Daarnaast bezoekt hij/
zij twee keer per jaar een inhoudelijke 
kerkenraadsvergadering. 

Beroepingscommissie 
In de vorige Present deed ik verslag 
van de voortgang van de beroepings-
procedure. Inmiddels wordt er – na 
de gemeentevergadering op 11 
december – door de wijkkerkenraden 
geschreven aan een profiel van beide 
gemeenten en een profiel voor de 
nieuw te beroepen predikanten. Eind 
januari komen de moderamina van 
de AK, de Kruiskerk en de Paaskerk 

bij elkaar om uit de namen die 
vanuit de gemeente en kerkenraad 
voorgedragen zijn een evenwichtige 
beroepingscommissie te vormen. 
Die commissie zal bestaan uit acht 
mensen, drie uit de Kruiskerk, drie uit 
de Paaskerk, één uit de Pelgrimskerk 
en de voorzitter. Zoals u wellicht al 
weet, is Alice Stronkhorst bereid 
de taak van voorzitter op zich te 
nemen. Er is afgesproken dat verdere 
communicatie over de vorderingen 
van de beroepingsprocedure via 
de scriba van de AK zal lopen. Dit 
om eenduidige informatie naar de 
gemeenten toe te waarborgen. 

Graag wens ik u namens de 
kerkenraad het allerbeste toe voor 
een gelukkig 2020.

Elly Merckel-Timmer 
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Januari
Wo  29  15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(De Bolder)
Wo  29 19.00 uur Gebedskring
Do  29 20.00 uur Kring Bonhoeffer (2)
Do  30 14.00 uur Kring poëzie

Februari
Do  06 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Kastanjeflat) 
Ma 10 20.00 uur Kring veertigers
Wo  12 19.00 uur Gebedskring
Wo  12 20.00 uur Kring Bonhoeffer (3)
Do  13  18.00 uur Buurttafel
Do  20  15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Dignahof)
Wo  26 volgt Gebedskring
Wo  26 19.30 uur Viering aswoensdag

AGENDA

IN MEMORIAM
Aukje Wilhelmina de Hoop-Weevers 
Op 10 december vond de uitvaartplechtigheid van Aukje 
Wilhelmina de Hoop-Weevers plaats bij crematorium 
Bouwens in Uithoorn. Zij overleed een week eerder op 
79-jarige leeftijd. We herdachten Aukje als een liefdevolle 
vrouw, die altijd klaarstond voor wie er maar op haar pad 
kwam. Volgens haar kinderen een echte moeder-moeder. 
Volgens haar vriendinnen Toos en Clara een geweldige 
vriendin. Tijdens de dienst klonk het Fries volkslied, als 
herinnering aan Friesland, waar Aukje woonde toen zij 
met haar ouderlijk gezin vanuit Nederlands Indië naar 
Nederland kwam. We luisterden naar Psalm 23, waar 
God als herder voor elk schaap zorgt, en we zagen daarin 
een vergelijking met Aukjes zorgzaamheid. 
Op de rouwkaart stond: Wat op liefde is gebouwd kent 
geen vergeten. Dat haar kinderen, kleinkind, familie en 
vriendinnen zich getroost mogen weten door alle goede 
herinneringen die zij aan Aukje hebben. 

Trudy Joosse-Ridder

Johanna Flora van der Pol-van de Koppel
Voor een bezoek moest de agenda erbij gepakt worden. 
Jo was druk, ze had een groot sociaal netwerk. Ze vond 
het niet moeilijk om op mensen af te stappen. Ze bleef 
als het even kon bridgen. Van tijd tot tijd was er een 
(spoed)opname in het ziekenhuis. De specialist was 
altijd onder de indruk van haar levenslust. 
Ze keek terug op een bewogen leven. Er was het 
verdriet om twee doodgeboren kinderen, de vroege 
dood van haar man. Die tegenslagen hadden haar niet 
klein gekregen. Het leven bleef haar ondanks alles 
smaken.
De kerk had haar op kernmomenten teleurgesteld, 
maar dat was geen reden om weg te blijven bij de 
ontmoetingsbijeenkomsten. Ook zagen we haar 
incidenteel bij de themavieringen. Bij de kerstmaaltijd 
in de Dignahof, een week voor haar dood, sprak ze 
publiekelijk haar dank uit aan de vrijwilligers en was 
ze blij met de kerstliederen die ik begeleid had. Jo is 
zesennegentig jaar geworden.

G.J. de Bruin
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Jongerendienst 12+
Het was weer een mooi jaar 
bij de JD12+. In september 
kwamen er enkele nieuwe 
jongeren bij en dat zorgde 
voor een gezellige groep op de 
zondagochtend. We hadden 
een aantal mooie diensten, 
bijvoorbeeld over geloven in 
goede en slechte tijden. Daarbij 
bekeken we krantenartikelen 
en bedachten we of het om 
positief of negatief nieuws 
ging. Al snel kwamen we 
erachter dat dat toch niet altijd 
zo makkelijk te beoordelen was. 

Een andere zondag 
dachten we samen met de 
Kruiskerkjongeren na over 
het profiel van een nieuwe 
dominee. Welke eigenschappen 
vinden de jongeren fijn voor 
een dominee en welke juist 
niet? En wat doet een dominee 
naast preken eigenlijk allemaal 
nog meer? 
We deden ook mee met de 
Adventpakjesactie. Er waren 
heel veel spullen ingeleverd 
en daar konden we mooie 
kerstpakketjes van maken! In 
het nieuwe jaar gaan we naast 
de 'gewone' JD12+-diensten 
ook 'buitengewone' diensten 
houden. We houden vanaf nu 
namelijk eens per maand een 
JD12+-dienst samen met de 
Kruiskerkjongeren en -leiding; 
de ene keer in de Paaskerk en 
de andere keer in de Kruiskerk. 
Zowel de leiding als de 
jongeren kijken erg uit naar de 
samenwerking! 

Rianne Clerc

Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 26 januari, aan het einde van 
de Week van gebed voor de eenheid 
van de christenen, komen we met 
onze broeders en zusters uit de Goede 
Herderkerk samen in ons kerkgebouw 
voor een dienst van Schrift en Tafel.
Zondag 2 februari houden we onze 
eerste cantatedienst van het nieuwe 
jaar. Het is dan de veertigste dag 
na Kerstmis, de dag waarop in de 
rooms-katholieke en evangelisch-
lutherse traditie de presentatie 
van het nieuwgeboren Kind in de 
tempel (Lucas 2:22) centraal staat 
en waarmee de liturgische kerstkring 
definitief wordt afgesloten. De tekst 
van de cantate die deze zondag 
wordt uitgevoerd, ‘Herzlich tut mich 
verlangen’ van G. Ph. Telemann (1681-
1767), sluit aan bij de woorden die 
de oude Simeon bij gelegenheid van 
de presentatie van de kleine Jezus 
uitspreekt: ‘Nu laat Gij, Heer, uw 
dienstknecht gaan in vrede.’
Zondag 16 februari werkt de cantorij 
opnieuw mee aan de dienst. Het 
thema van de dienst, ‘“Maar Ik zeg u 
...”: over de ware aard van de liefde’ 
sluit aan bij de evangelielezing van 
deze zondag, Matteüs 5:17-26.
Zondag 23 februari hopen we opnieuw 
de maaltijd van de Heer te vieren.
Zondag 1 maart, de eerste zondag 
van de Veertigdagentijd, hoop ik met 
u een begin te maken met onze 
voorbereiding op de gedachtenis van 
het lijden en de verrijzenis van onze 
Heer.

Ds. De Vries

Pastorpraat
Present spoort ons aan de 
buitengewone momenten op te 
merken. Niet alles gaat zijn gewone 
gangetje... 
Een nieuw jaar: 2020, een extra dag! 
Enkele gemeenteleden kunnen in 
februari nu echt hun verjaardag vieren! 
Hoe buitengewoon.
Een gemeentelid kreeg spontaan een 
mooie bos bloemen aangeboden op 
straat toen zij er bewonderend iets 
van zei. 
Een ander gemeentelid maakte pas 
kennis met zijn buurman toen hij 
struikelde in de hal. De buurman 
zou ‘s nachts zijn telefoon opnemen 
als dat nodig was. Hij wilde zelfs ‘s 
morgens mee naar de eerste hulp. 
Buitengewoon!

We merkten dat de donkere dagen 
werden afgewisseld met stralende 
zonneschijn. Drukte overal en 
buitengewone gerechten met 
kruiden. Exotische vruchten werden 
aangeprezen, een raki bijvoorbeeld. Ik 
ken ze niet, weet u wat dat is?
Advent, zo bijzonder met veel muziek 
en zang. Buitengewoon over ‘het 
Kind’ (gedicht van Muus Jacobse uit 
de bundel De Doortocht).
Eerste kerstdag: zachtmoedigheid, 
de kerkzaal versierd met mooi 
eenvoudige kerstkransen.
Een buitengewone kerkzaal is niet te 
missen in Buitenveldert, benadrukten 
de gemeenteleden nog eens op 15 
december. Dat weet men toch in 
Amstelveen!
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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 Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 

1081 JE Amsterdam, tel. 642 45 67,  
scriba@pelgrimskerk.nu

wijkkas NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  

Janny Schuijt-ter Horst, tel. 644 10 65, 
janny.schuijt@upcmail.nl

Gesprek op kerstavond aan de 
kersttafel 
Met zeven volwassenen – die twee 
aan twee een gerecht verzorgden en 
dan even in de keuken waren – twee 
puberboys – een tweeling van 15 jaar, 
die gebogen zaten over een pittige 
kerstpuzzel – en een meisje van 
acht jaar – ijverig bezig met knippen, 
plakken en kleuren van kerststerren. 
Voor ieder één was haar plan.
We spraken over het heelal, iemands 
hobby. We hadden de langste nacht 
gehad en dus ook de kortste dag: 
op 22 december was het slechts 7 
uur en 40 minuten licht. In het heelal 
gebeurt van alles. Op 10 januari was 
een stukje maansverduistering, dat 
zal niet opgemerkt zijn. Maar op 14 
december 2026(!) is er in Europa een 
totale zonsverduistering, dan kan er 
zelfs geen raket naar Mars! 
Het eerste gerecht werd 
binnengebracht en de spreker eindigde 
plechtig: ‘We klagen weleens dat 
alles soms zo snel verandert in de 
wereld, het sterrenstelsel staat echter 
al miljoenen jaren vast. Tot op de 
seconden is dat uit te rekenen!’ Het 
meisje springt overeind, klapt in haar 
handjes en roept: ‘O, maar dan weten 
de engeltjes precies de weg hoe ze 
moeten vliegen, om voor ons te zingen 
als ze weer komen!’ Er valt een stilte... 
Wat een buitengewoon kerstmoment!

Bijbels museum 
Buitengewoon waren ook de 
berichten over het Bijbels museum. 
Na Pinksteren 2020 wordt de hele 
collectie zorgvuldig elders in het 
land ondergebracht. Nu ineens telde 
het museum meer bezoekers dan 
voorheen. U hoort/leest er vast meer 
over. Misschien kunnen we in de 

week voor Pinksteren nog een bezoek 
brengen aan de Herengracht 366.

Nieuwe Poort – Valentijnsdag
Let op! Op zaterdag 8 februari 
(gewijzigde datum!) is de jaarlijkse 
viering van Valentijnsdag op de Zuidas 
in de Nieuwe Poort. De werkers 
aldaar willen graag de ouderen in 
Buitenveldert ontmoeten en trakteren 
op een mooi programma. Wel opgeven 
voor 7 februari bij Wil of Irene.

Er zijn ook gemeenteleden en 
dierbare vrienden van de kerk die niet 
in staat waren iets mee te maken in/
rondom de Pelgrimskerk. De zieken, 
zij die aan huis zijn gebonden (of 
soms zelfs op het laatste moment 
op een andere plek verzorgd werden, 
rond de feestdagen). Wij hopen dat u 
met ons weer moed voor 2020 hebt 
en liefde om u heen ontvangt. Weet u 
allen in gebed verbonden.

Wil Kruijswijk

Gewoon of buitengewoon?
Wat is gewoon? Wat is 
buitengewoon? Wat zit er in het 
woordje gewoon of hoe bijzonder is 
het woordje buitengewoon? Als je 
‘gewoon’ iets doet, is dat dan gewoon 
of al buitengewoon? Je weet het 
niet; je staat er niet bij stil als je die 
twee woorden gebruikt... Dat woordje 
gewoon zit ‘gewoon’ in onze taal en 
in onze manier van spreken. Voor je 
het weet heb je dat woordje al in je 
mond, en in je gebaren genomen. 
Toch is iets ‘gewoon’ doen, al iets 
bijzonders. Zoals ‘ga maar gewoon je 
gang’, ‘doe gewoon’, ‘iets is gewoon 
goed’ en ga zo maar door! En dan 
komt het buitengewone om de 
hoek kijken... Want ‘ga gewoon je 

gang’ betekent eigenlijk dat je iets 
‘buitengewoons’ mag gaan doen 
of met ‘doe gewoon’ beduidt het in 
wezen dat je iets buitengewoons 
hebt gedaan. We staan gewoon in het 
leven, we doen alle dingen die we 
‘gewoon’ doen, zonder te beseffen 
dat het eigenlijk buitengewoon is 
of kan worden of zélfs is. Hoe ga je 
dan met je medemens om: gewoon 
of buitengewoon? Doe je ‘gewoon’ 
maar iets dat óók goed is of betekent 
het iets doen dat het buitengewoon 
kan zijn? Zeker in de kersttijd waarin 
het Christelijk geloof één van zijn 
hoogtijdagen viert, doen we gewone 
en buitengewone dingen. We volgen 
de traditie, versieren ons huis, halen 
lekker eten in huis of gaan ‘gewoon’ 
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gezellig bij en met elkaar Kerst vieren. 
We openen onze huizen en harten 
voor de medemensen, gaan naar de 
kerk om van het Wonder te horen en 
geven elkaar cadeautjes als getuigenis 
van onze genegenheid voor elkaar. 
Maar als we echt buitengewoon 
willen doen, dan doen we meer dan 
dat! Geven we dan iets extra’s niet 
alleen in woorden maar juist in daden 

voor de dak- en thuislozen, voor de 
eenzamen en de vele vluchtingen die 
toch echt hier een opvang, oprecht 
begrip en medeleven zoeken? Dan 
maken we van een gewone daad een 
buitengewone daad... het leven/ons 
leven is toch buitengewoon gewoon of 
gewoon buitengewoon?! We worden 
geboren, groeien op, doen iets met 
en voor onszelf en ook voor anderen 

in het grote en in het kleine. Is dat 
niet gewoon buitengewoon of juist 
andersom? Hetzij wij leven, hetzij we 
sterven... Wij mensen zijn gewoon 
buitengewone schepselen. Ik wens 
u allen gewoon vele buitengewone 
ervaringen in het komende jaar dat 
zo’n ‘buitengewoon’ getal met zich 
draagt: het hele jaar door!

Peter Haalebos
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Activiteiten vinden plaats in de 
Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld

Januari
Zo 26 10.30 uur Gezamenlijke dienst
Di 28 14.00 Kring ds. De Vries

Februari
Vr 07 18.00 Wintermaaltijd met 

Straatklinkers 
Za  08 12.00 De Nieuwe Poort, Valentijn 
Di 11 14.00 Kring ds. De Vries
Do 13 16.00 Het Woord spreekt
Do 13 20.00 Ik bid dus ik ben, kring ds. 

Lanser
Ma 17 14.00 Film: Between Strangers
Wo 19 14.30 Zingen met Nelly 
Di 25 14.00 Kring ds. De Vries 
Wo 26 19.00 Aswoensdagviering

Maart
Do 05 20.00 Ik bid dus ik ben, kring ds. 

Lanser
Vr 06 15.00 Wereldgebedsdag (zie 

pagina 2)
Vr 06 17.30 Kostje geKocht 
Do 09 20.00 Ik bid dus ik ben, kring ds. 

Lanser

AGENDA
Adventsbijeenkomst 
Zaterdag 14 december vond in onze Pelgrimskerk de jaarlijkse 
Adventsbijeenkomst plaats. Zoals gewoonlijk keurig verzorgd in de – door 
vrijwilligers feestelijk aangeklede – kerkzaal.
Tussen de prachtige en ontroerende muzikale intermezzo’s van de 
familie Rous, de samenzang, de bijbellezingen en de mooi voorgedragen 
gedichten door, konden we genieten van de lunch. Voor sommigen was 
de lunch wel wat wennen. Na de bospaddestoelenbouillon kwamen de 
gegrilde groenten bestaande uit, voor velen van ons, soms ongewone 
ingrediënten, zoals gele biet en paarse aardappels. Tot slot toch weer een 
sneetje gewoon kerstbrood.
Het was een gezellig samenzijn waar velen oude bekenden terugzagen 
en spraken. Na een inspirerend gebed door mevrouw Mieke Hellema en 
een afsluitend lied konden we terugzien op een geslaagde dag en een 
gezegend kerstfeest tegemoet gaan. 
Dank aan alle mensen die deze bijeenkomst tot een succes maakten! 
Met name aan de dames Gina Visser en Brita Velthuizen.

Linda Meyer

Muziek tijdens de advenstbijeenkomst verzorgd 
door de familie Rous. Foto: Nel Velthorst
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Activiteiten uit het 
Winterprogramma 

Wintermaaltijd
Vrijdag 7 februari voor de zevende 
keer, samen zingen, samen eten met 
de Straatklinkers! En we doen iets 

met het thema schone, duurzame 
stad. Neem een dingetje mee dat u 
op straat vond of schrijf een gedichtje. 
We maken hiervan een collage en 
hangen het aan de wand. Kosten 
€ 10. U betaalt dan ook iets voor 
onze gasten. Inloop 17.00 uur, maaltijd 

18.00 uur in de ontmoetingsruimte 
van de Pelgrimskerk. Opgeven: uiterlijk 
2 februari bij Irene, Janny of Wil. 

Film: Between Strangers
Op maandag 17 februari zien we in 
De Goede Herder het verhaal van 
drie vrouwen. Met Sophia Loren, Mia 
Sorvino en Malcolm McDowell. 
Tijd: 14.00 uur. 

Aswoensdagviering
Op 26 februari, aswoensdag, begint 
de veertigdagentijd naar Pasen. Een 
tijd op weg naar betekenis en zin 
van ons mens-zijn. Wij tooien ons 
met de as van de vergankelijkheid, 
de palmtakjes van vorig jaar. Door te 
komen tot inkeer en omkeer, zullen 
we ‘herleven’, echt leven. Tijd: 19.00 
uur in De Goede Herder. 
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IN MEMORIAM
Jantje (Janny) van der Klei-Heins
Op 15 december overleed Jantje (Janny) van der Klei-
Heins, in de leeftijd van 92 jaar. Zij was geboren te 
Rotterdam in een schippersgezin, en werd met haar 
zusjes gedoopt toen haar ouders door contact met een 
evangelisatiepredikant geleid werden tot het afl eggen 
van hun geloofsbelijdenis. Het bewust ondergaan van 
haar doop vertaalde zich in een levenslang bezig zijn 
met het geloof. Het huwelijk met haar man Steven bleef 
kinderloos, maar de (schoon)kinderen en kleinkinderen 
van haar zuster Ipie werden haar zeer eigen. Naar haar 
zuster, met wie zij meestal samen onze kerkdiensten 
bezocht, zag zij tot aan het einde van haar leven intensief 
om. Kort voor Kerstmis hebben we haar op Zorgvlied 
begraven met woorden uit de profeet Micha: ‘Maar ik zal 
uitzien naar de Heer, ik zal wachten op de God van mijn 
heil; mijn God zal mij horen.’

Ds. De Vries

Pieter Jan van der Jagt 
Op 2 januari is vrij onverwacht van ons heengegaan 
Pieter Jan van der Jagt, in de leeftijd van 80 jaar. Tijdens 
zijn werkzame leven was hij als chemicus verbonden 
aan de Vrije Universiteit, o.a. in de functie van directeur 
van het radionuclidecentrum. Uit het huwelijk van hem 
en zijn vrouw werden vier kinderen geboren. Zijn grote 
liefde vond hij, na het einde van dit huwelijk, in Nel de 
Haan met wie hij een brede culturele interesse deelde 
en tot aan zijn dood samen was. Wij hebben Piet leren 
kennen als een betrokken kerklid, die zich actief inzette 
in de kerkenraad voor onze gemeente. Ondanks het 
herseninfarct dat hem een aantal jaren geleden trof en 
zijn gezondheid blijvend aantastte, probeerde hij positief 
en open in het leven te blijven staan. Op Zorgvlied 
namen wij afscheid van hem met woorden uit het 
slot van 2 Korintiërs 4, over de last van het leven die 
het lichamelijk bestaan van een christenmens wel kan 
aantasten, maar uiteindelijk resulteert in een ‘eeuwig 
gewicht van heerlijkheid’.

Ds. De Vries
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Vorming en Toerusting
Hier vindt u een overzicht op gebied van Vorming en Toerusting voor 
de komende tijd. Het volledige programma 2019-2020 vindt u in de 
folder 'Leren en bezinnen in lezingen en kringen'. En op de website: 
https://www.pga-b.nl/leren-en-bezinnen-in-lezingen-en-kringen/

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

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95



Fe
b

ru
ar

i 2
0

2
0

p
re

se
n

t 1
29

V
o

rm
in

g
 e

n
 T

o
e

ru
st

in
g

a
g

e
n

d
a

Studiekring Efeziërs en 
Kolossenzen (4/8)
Di/ 28-01, 14.00 uur
in de Pelgrimskerk
Studiekring over de brieven van Paulus 
aan de Efeziërs en de Kolossenzen. 
We behandelen Efeziërs 4:17 t/m 5:21. 
Met ds. Harmen de Vries.

Dietrich Bonhoeffer (2/3)
Wo/ 29-01, 20.00 uur 
in de Paaskerk
Dit jaar is het vijfenzeventig jaar 
geleden dat Dietrich Bonhoeffer 
werd geëxecuteerd. We besteden 
aandacht aan zijn biografi e, zijn boek 
Navolging en lezen een van zijn 
brieven. Als voorbereiding bevelen we 
het boekje Bonhoeffer 75 aan, dat u 
voor € 2,- + porto kunt bestellen bij: 
bonhoeffer75@kpnmail.nl. De avonden 
zijn los te volgen. Met ds. Sieb Lanser. 
Opgave bij ds. Sieb Lanser, 
020 - 453 45 40, 
lanser@kruiskerk-amstelveen.nl.

Cursus Religieuze kunst (2/3)
Do/ 06-02, 20.00 uur 
in de Kruiskerk
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op 
boeiende wijze deze avond over Het 
Catharinaklooster in de Sinaïwoestijn, 
één van de oudste en meest 
beroemde orthodoxe kloosters, met 
een indrukwekkende geschiedenis en 
prachtige kunst. Opgave bij Renger 
Prent, 020 - 643 94 18, rengerprent@
gmail.com. Kosten: € 20.

Studiekring Efeziërs en 
Kolossenzen (5/8)
Di/ 11-02, 14.00 uur 
in de Pelgrimskerk
We behandelen Efeziërs 5:22 t/m 
6:24. Met ds. Harmen de Vries.

Dietrich Bonhoeffer (3/3)
Wo/ 12-02, 20.00 uur 
in de Paaskerk
Zie ook Wo/ 29-01. Met ds. 
Werner Pieterse. Opgave bij ds. 
Werner Pieterse, 020 - 822 14 44, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl. 

Ik bid dus ik ben (1/3)
Do/ 13-02, 20.00 – 22.00 uur 
in de Pelgrimskerk
Is geloven nog wel van deze tijd? 
Die vraag stelt Bert Hoedemaker in 
het boek ‘Ik bid dus ik ben. Pleidooi 
voor de christelijke traditie’. Hij 
verkent die vraag door te schetsen 
hoe tradities ons helpen onze plek 
in de gemeenschap en in de wereld 
te vinden. Vervolgens komt hij op 
het gebed als een levenswijze die 
ons leert leven met de hachelijkheid 
van het bestaan. Ik, God en wereld 
verbinden zich daarin met elkaar. 
Aan de hand van zijn inzichten gaan 
we in gesprek over de waarde van 
de christelijke traditie voor ons 
persoonlijk. 
Ook voor wie het boek niet gelezen 
heeft (het is geen eenvoudige 
kost) zijn de avonden te volgen. 
Steeds wordt een deel van het boek 
toegelicht. 
Verder op: 5 en 19 maart. Er is een 
minimum aantal deelnemers nodig 
om de kring door te laten gaan. Graag 
aanmelden vòòr 3 februari bij ds. Sieb 
Lanser. 

Cursus Religieuze kunst (3/3)
Do/ 20-02, 20.00 uur 
in de Kruiskerk
Dr. Anique de Kruijf verzorgt deze 
avond over Het Benedictijner klooster 
Maria Laach en het voormalig 
Benedictijner klooster Amorbach. 

Opgave bij Renger Prent, 
020 - 643 94 18, rengerprent@
gmail.com. Kosten: € 20.

Studiekring Efeziërs en 
Kolossenzen (6/8)
Di/ 25-02, 14.00 uur 
in de Pelgrimskerk
We behandelen Kolossenzen 1:1 t/m 
2:3. Met ds. Harmen de Vries.

Weekend in een klooster
Do/ 16-04, 20.00 uur 
in de Paaskerk
De afgelopen jaren waren 
kloosterweekenden zeer in trek 
en snel volgeboekt. Van 24 tot en 
met 26 april zijn we te gast bij de 
Franciscanen in Megen. Meer info 
in de folder ‘Leren en bezinnen’. Wie 
interesse heeft om aan dit weekend 
deel te nemen, kan zich opgeven bij 
ds. Sieb Lanser, lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl, tel. 020 – 4534540. Als 
u zich opgeeft, wordt u ook verwacht 
op de voorbereidingsavond op 16 april 
in de Paaskerk. 

Christelijke meditatie
Elke woensdag, 10.00-11.30 uur 
in de Kruiskerk
Stil worden rondom een gekozen 
woord uit de christelijke traditie, 
dat is de kern van deze cursus 
christelijke meditatie. Door dat woord 
te herhalen ontstaat verstilling en 
verdieping en leer je jezelf beter 
kennen en je gedachten los te laten. 
Iedere bijeenkomst begint met een 
korte inleiding op de meditatie en na 
de meditatie van ongeveer een half 
uur volgt een nagesprek. Ervaring 
is niet vereist. Leiding en opgave 
bij Nico Sjerps, 06 - 21 254 699, 
nsjerps@ziggo.nl.
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Muziekagenda
Hier vindt u alle muzikale activiteiten binnen de PGA-B op een rij. 
Zodat u uw agenda met mooie concerten kunt vullen.

Muzikale Vesper
Zo/ 26-01, 17.00 uur 
in de Kruiskerk
Henk Trommel heeft de muzikale 
leiding; hij koos voor deze vesper een 
psalmcantate van Georg Friedrich 
Händel. My song shall be always
(HWV 252) is Händels versie van 
Psalm 89, waarin Gods grootheid 
bezongen wordt. De solisten zijn de 
uit Nieuw-Zeeland afkomstige sopraan 
Lauren Armishaw, tenor Gerben 
Houba en de bas Matthijs Mesdag. 
Het barokorkest is samengesteld uit 
hobo, fagot, strijkers en continuo. 
Organist is Peter Ouwerkerk en liturg 
is ds. Sieb Lanser. Vanaf 16.30 uur 
is iedereen welkom, Henk Trommel 
geeft voor geïnteresseerden een korte 
toelichting op de muziek (16.45 uur).

Cantatedienst
Zo/ 02-02, 10.30 uur 
in de Pelgrimskerk
Opdracht van de Heer (Maria-Lichtmis). 
‘Herzlich tut mich verlangen’, G. Ph. 
Telemann (1681-1767) uitgevoerd door
vocaal ensemble Linguae atque Cordis, 
solisten en instrumentalisten o.l.v. Bert 
’t Hart, cantor-organist. Liturg: ds. H.U. 
de Vries. 
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aKoffi econcert
Zo/ 09-02, 12.00 uur 
in de Kruiskerk
Een koffi econcert in de serie Bach Solo. 
Dit seizoen worden Bachs drie sonates 
voor vioolsolo uitgevoerd. Deze zondag 
speelt onze plaatsgenoot Bob van der 
Ent Bachs Derde vioolsonate in C-groot 
(BWV 1005). De Italiaanse invloed is 
duidelijk aanwezig - wat een argument 
is voor de veronderstelling dat de 
oorsprong van deze sonate gedeeltelijk 
in Bachs Weimartijd ligt -, maar de 
muziek is toch ook onloochenbaar 
‘Bach‘; de grootse, ongekend complexe 
fuga van deze Derde Sonate kan 
alleen van zijn hand zijn. De tweede 
solist is de uit Duitsland afkomstige 
organist David Schlaffke. Hij speelt een 
orgelwerk uit Bachs Weimartijd: BWV 
596 in d-klein, dat een bewerking voor 
orgel is van een concerto voor twee 
violen en orkest van Vivaldi.

Muzikale kerkdienst
Zo/ 16-02, 10.30 uur 
in de Pelgrimskerk
‘‘Maar Ik zeg u ...’: over de ware aard 
van de liefde’ met de cantorij o.l.v. 
Bert 't Hart, cantor-organist. 
Dirk Visser bespeelt het orgel. 
Voorganger: ds. H.U. de Vries.

Muzikale Vesper
Zo/ 16-02, 17.00 uur 
in de Kruiskerk
Tijdens deze vesper met een 
psalmcantate staat Psalm 69 centraal, 
een gebed. De dichter verkeert in 
grote nood en smeekt God hem te 
redden. Linguae atque Cordis voert 
onder leiding van Bert ’t Hart een 
cantate uit van Dieterich Buxtehude: 
Gott hilf mir, denn das Wasser geht 
mir bis an die Seele (BuxWV 34). 
Ds. Hanna Rijken is liturg.

Zingen met Nelly Versteeg 
Wo/ 19-02, 14.30 uur 
in de Pelgrimskerk
Het ‘Liedboek, zingen en bidden 
in huis en kerk’ (2013) wilde 
tekortkomingen van het liedboek 
voor de kerken uit 1973 opheffen. 
Een van de beperkingen was dat 
vrouwen zich niet altijd aangesproken 
voelden in beeld en benamingen. Er 
werd gezongen over Gods zonen, 
over broeders, over God als vader 
en koning. Hoe klinkt de stem van 
vrouwen in de liturgie in het nieuwe 
liedboek? Hoe verrijken teksten 
melodieën van vrouwen? Die vragen 
bepalen de keuze van de liederen 
van deze middag. Nelly Versteeg licht 
bijzonderheden van een tiental liederen 
toe en begeleidt het samen zingen.

Laurens de Man

Koffi econcert
Zo/ 01-03, 12.00 uur in de Kruiskerk
Het tweede koffi econcert in de Bach Solo serie. Er komen twee jonge 
musici. Ruña `t Hart speelt de Eerste Sonate in g-klein (BWV 1001), een 
toonsoort die voor de viool gemaakt lijkt. Melancholie en opgewektheid zijn 
de contrasterende emoties in deze sonate. De tweede solist is Laurens de 
Man. Hij is organist en pianist. Op dit moment is nog niet bekend wat hij zal 
spelen, maar zijn keuzes zijn altijd verrassend en origineel.

Laurens de Man



Op het gebrandschilderd glas is Maria altijd weer 
die devote, kuise, hoogverheven, blanke koningin

En Jezus? 
Melkwit kind; Blanke Redder van de wereld.

Terwijl Maria toch ook gewoon een jonge vrouw was
met haar eerstgeborene op haar arm.

Werner Pieterse

Kehinde Wiley, Los Angeles, 1977 - St. Mary, Glas in lood (2016)


