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Het is goed om de boodschap van 
Pasen – vergeving van onze zonden, 
zicht op een nieuw leven – elk jaar 
opnieuw door te geven aan broeders 
en zusters in detentiecentra. Het is 
altijd een feestelijke gebeurtenis als 
de kaarten in hun kerkdienst worden 
uitgedeeld. Gedetineerden voelen zich 
bemoedigd, omdat er mensen zijn die 
aan hen denken en zich in hun situatie 
inleven.

De afbeelding op de paaskaart wordt 
onder leiding van een justitiepredikant 
door gevangenen zelf ontworpen. 
Aan de hand van het thema van de 
veertigdagentijdcampagne van Kerk in 
Actie, ‘Sta op’, werd dit jaar een kruis 
van takken gemaakt, met als tekst: 
'Opstandig hout'. Pasen, verhaal van 
de Levende!

Verschillende kaarten
De dubbele kaarten gaan naar 
gedetineerden in Nederlandse 
gevangenissen. Op de bovenste 

kaart schrijft u een gedicht of groet 
aan de gedetineerde en uw naam. 
Adres en/of woonplaats mag u niet 
vermelden. Dan worden de kaarten 
niet doorgestuurd.

De onderste kaart kan de 
gedetineerde zelf sturen, dus daar 
moet niets op geschreven worden. 
Het is fi jn als u daar wel een postzegel 
op plakt. Dit is geen paasgroet, zodat 
gedetineerden deze op elk moment 
van het jaar kunnen sturen en zo ook 
wat contact houden met hun gezin en 
familie. Dat betekent veel voor hen.
De enkele kaarten gaan naar 

Nederlandse gedetineerden in het 
buitenland. Deze worden deels 
door de tieners van de tienerdienst 
geschreven.

Kaarten aanschaffen
De kaarten zijn op 22 maart 
verkrijgbaar (in de Kruiskerk ook op 
15 maart). In de Pelgrimskerk worden 
ze uitgedeeld en in de Paaskerk en 
Kruiskerk worden ze (met postzegel) 
verkocht voor € 1,50. In alle kerken 
kunt u de kaarten ondertekend weer 
inleveren bij de diakenen. Zij sturen 
de kaarten in één zending naar het 
dienstencentrum in Utrecht.

Elk jaar vindt in onze kerken de paasgroetenactie plaats: 

de diakenen bieden de mogelijkheid een kaart met 

paasgroet te sturen naar een gedetineerde in Nederland 

of Nederlandse gedetineerden in het buitenland. 

ANITA WINTER

Paasgroetenactie 
Een paasgroet doet goed!



3

Inhoud
02 Paasgroetenactie 

03 Van de redactie, inhoud, colofon

04 Kerkdiensten 

06  Hoofdartikel: Oud en jong 

08  Gastartikel: Grijs gebied

10  Van de Algemene Kerkenraad

11  College van Kerkrentmeesters

11 Uitnodiging Manteldienst

12 Interview met André en Maarten 

van Ziel & Zaligheid

14 Van het College van Diakenen: 

Sam’s Kledingactie

15 Column door Gert Jan Slump

16  PJR

18 Kerk in de stad

20 Kruiskerk

22 Paaskerk

26 Pelgrimskerk

29 Programma veertigdagentijd

30 Vorming en Toerustingsagenda

32 Muziekagenda

34 Nieuws 

36  Kunst

Contact: redactie.present@pga-b.nl
Telefoon: 020 - 641 36 48 

Hoofdredacteur: Sieb Lanser
Eindredacteur: Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, Nel Velthorst 
en Anita Winter
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen

Abonnementen: Financieel bijdragende leden 
van de Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert ontvangen Present kostenloos. 
Een keer per jaar vragen wij u een donatie te 
doen als bijdrage in de kosten.

De abonnementsprijs bedraagt € 28 per jaar. 
Wilt u een abonnement? Stuur dan een mail 
naar abonnementen@pga-b.nl of bel met 
het kerkelijk bureau. Adreswijzigingen en 
opzeggingen? Graag schriftelijk of per mail 
doorgeven bij het kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau: 
Geopend di, wo, do van 9.00 tot 12.30 uur.
Telefoon: 020 - 641 36 48
kerkelijkbureau@pga-b.nl
Burgemeester Haspelslaan 129, 1181 NC 
Amstelveen. Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen

Kerkelijke bijdragen
IBAN: NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Vormgeving en Druk 
Reprovinci.nl, Schoonhoven
Vellendrukkerij bdu bv, Barneveld

Medewerkers aan dit nummer: 
André van der Galiën, Nienke van der 
Heiden, Trudy Joosse-Ridder, Mareke 
Kniep, Pieter Licht, Werner Pieterse, Janny 
Schuijt, Corine Sloots, Gert Jan Slump, 
Maarten Vogelaar, Yvonne Teitsma en 
anderen op de achtergrond.

Colofon Present het gemeentemagazine van de PGA-B verschijnt 
negen keer per jaar. Dit is nummer 2, 2020, jaargang 10.

Van de redactie
Of Present door veel jongeren wordt gelezen, 
weet ik niet. Ik hoop het, al was het alleen maar de 
PJR-pagina. Of ouderen ons gemeentemagazine 
wel lezen? Soms twijfel ik daaraan, gezien de 
zeer geringe respons die er komt. Er zullen meer 
oude(re) dan jonge(re) lezers zijn. Over oud en 
jong gaat het in dit nummer. Onze ouderenpastor 
Trudy Joosse schrijft dat als we de kwaliteiten van 
elke leeftijdsfase waarderen en accepteren we 
veel aan elkaar kunnen hebben. Ontmoeting op 
elkaars activiteiten kan ons alleen maar verrijken. 
Vanuit het perspectief en in de taal van jongeren 
schrijft onze jeugdwerker Nienke van der Heiden. 
Er is een groot grijs (!) gebied tussen zwart en wit; 
lees wat dat kan betekenen. Wat of wie is jong 
en wat of wie is oud, zeker op de schaal van de 
eeuwigheid? vraagt Gert Jan Slump in zijn column. 
Kan de kerk een toegewijde plaats zijn waar oud en 
jong elkaar ontmoeten? Bij de generatieproeverij, 
georganiseerd door Ziel en Zaligheid, ontmoeten 
jong en oud elkaar tijdens een driegangendiner. 
Lees het interview met de studentenwerkers 
André van der Galiën en Maarten Vogelaar. Volgens 
hen kunnen ouderen best iets voor jongeren 
betekenen; in de wijsheid van ouderen zit de kracht 
van de kerk. Onder scholieren die (bijna) nooit in de 
kerk komen, blijkt best openheid voor wat de kerk 
in huis heeft aan rituelen en verhalen; bij ‘Kerk in de 
stad’ leest u er meer over. In de veertigdagentijd 
is er genoeg te beleven voor zowel ouderen 
als jongeren. De redactie wenst jonge honden 
en krasse knarren en een groot grijs gebied er 
tussenin een goede voorbereiding op Pasen. 

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.

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

04 – Lichaam en geest  
inleveren kopij: 4 mei
op de mat: 23 mei

Sieb Lanser
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Kerkdiensten
ZONDAG

08 maart 

1e collecte: Diaconie, stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, landelijk missionair werk 
(pioniersplekken)

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, met de cantorij  
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Simons, Montfoort
18.30 uur: ds. C. van Sliedregt, Nunspeet
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jacob Meinders

De Buitenhof
Za/ 07-03 10.30 uur: ds. Sietske van der Hoek
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Hans van Drongelen
Zonnehuis
Za/ 07-03 10.45 uur: dhr. W.L. Vreeken

ZONDAG

15 maart

1e collecte: Diaconie, KiA veertigdagentijd: 
noodhulp Zuid Soedan
2e collecte: Kerk, communicatie in onze 
gemeente 

Kruiskerk
! 11.00 uur: ds. Sieb Lanser (manteldienst)
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, 
Capelle a.d. IJssel
18.30 uur: ds. J.P.Nap, Hoevelaken
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

De Buitenhof
Za/ 14-03 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Jan Engelen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Maria Berends-van Hoek
Zonnehuis
Za/ 14-03 10.45 uur: pastor J.P. Adolfs
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor Hans Dornseiffen

ZONDAG

22 maart

1e collecte: Diaconie, KiA veertigdagentijd: 
binnenlands diaconaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk 

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Trudy Joosse-Ridder
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. Liefting, Gouda
18.30 uur: ds. A.A.A. Prosman, Amersfoort
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Pieter Masmeijer, Zegveld 

De Buitenhof
Za/ 21-03 10.30 uur: ds. Corine Sloots
Kapel VUmc
10.00 uur: dr. Femke Stock
Zonnehuis
Za/ 21-03 10.45 uur: Ds. J.A. Verkerk A
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ZONDAG

29 maart

1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat 
(Ghana: nieuwe kansen voor straatmeisjes)
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Ria Keijzer-Meeuwse, Voorburg
Paaskerk
10.00 uur: ds. Marianne Bogaard, Rotterdam 
aansluitend muziek uit Jesus Christ Superstar 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Muller, Bleskensgraaf
18.30 uur: ds. J.W. Hooydonk, Kockengen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries 

De Buitenhof
Za/ 28-03 10.30 uur: RK-viering
Vreugdehof
10.30 uur: mw Ellen Kok
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke
Zonnehuis
Za/ 28-03 10.45 uur: pastor J.P. Adolfs

ZONDAG

05 april
Palmzondag

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, landelijke jeugd- en jonge-
renwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Corine Sloots
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse 
Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: proponent Ardin Mourik
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk
18.30 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jacob Meinders

De Buitenhof
Za/ 04-04 10.30 uur: mw. Nelly Versteeg
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Benita Spronk
Zonnehuis
Za/ 04-04 10.45 uur: Mw. L. Vroom
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. Lydia Meiling

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

Zonnehuis Amstelveen
Groenelaan 7



6

Oud en jong

Of ook een mooie vraag: wie 
heeft er zin in de ouderdom? 
Eigenlijk ziet niemand daar naar 
uit. Men voorziet dan een tijd van 
toenemende gebreken, toenemende 
afhankelijkheid, steeds meer buiten 
de maatschappij komen te staan. 
Tegelijk verzuchten oude mensen ook 
vaak: ik ben blij dat ik niet jong ben in 
deze tijd. Deze tijd met alle hectiek, 
afleidingen, mobiele telefoons, drank 
en drugs, etc. Jonge mensen willen 
niet oud zijn, oude mensen zouden 
niet meer jong willen zijn.
Wanneer is iemand oud, wanneer is 
iemand jong? De laatste jaren is er 
veel veranderd in onze kijk op leeftijd. 
Mijn oma was echt oud, toen ze in 
1971 65 jaar werd. Veel mensen van 
haar generatie verhuisden naar een 
bejaardentehuis vóór hun zeventigste 
levensjaar, gewoon om er alvast maar 
te wonen. Afgezien van het feit dat 
er geen bejaardentehuizen meer zijn, 
vinden we dat nu onvoorstelbaar. 
Zeker als je terugdenkt aan hoe klein 
de kamers in die huizen waren! 
Veel van de huidige tachtigers 

zijn nog kwiek, staan nog midden 
in de samenleving, hebben volle 
agenda’s. Zij voelen zich helemaal niet 
aangesproken als het over ouderen 
gaat. Een kanttekening: dit geldt niet 
voor alle ouderen. Niet iedereen wordt 
tachtig, en ook niet iedereen blijft fit. 

Veranderingen
Maar is het alleen onze kijk op 
leeftijd die veranderd is, of is er ook 
daadwerkelijk iets veranderd?
De levensverwachting is toegenomen. 
Een kind dat in 2018 geboren werd, 
heeft een levensverwachting van 
ruim 81 jaar. Een kind geboren in 
1951 had een levensverwachting 
van 72 jaar. Een verschil van negen 
jaar, veroorzaakt door betere 
levensomstandigheden (betere 
hygiëne, betere geneeskunde, 
toegenomen welvaart). Mensen 
krijgen er meer gezonde jaren bij. 
De verhouding ouderen – jongeren 
verschuift ook. 2019 was een 
kanteljaar: meer dan de helft van de 
bevolking was toen ouder dan vijftig 
jaar. Dat zal alleen maar toenemen 

door de hogere levensverwachting en 
het afnemend aantal geboortes. 
Gevolg is dat er veel minder mensen 
zullen zijn die eventueel mantelzorg 
kunnen verlenen aan mensen 
die dat nodig hebben. Ik vind dat 
confronterend. We zullen ons in de 
maatschappij dus moeten verhouden 
tot het gegeven dat er steeds meer 
ouderen zullen zijn, ten opzichte van 
steeds minder jongeren. Ditzelfde 
geldt voor kerkgemeenschappen. 

Bijbel
In de Bijbel wordt op verschillende 
manieren over ouderdom gesproken. 
De dood wordt niet verzwegen en de 
sterfelijkheid van de mens wordt niet 
ontkend. Denk aan Psalm 90:3: U doet 
de sterveling terugkeren tot stof en 
zegt: ‘Keer terug, mensenkind’. De 
ouder wordende mens heeft recht op 
bescherming en op respect. Het vijfde 
gebod luidt immers: Toon eerbied voor 
uw vader en uw moeder. Oudsten 
gaven leiding aan de vroegchristelijke 
gemeenten. 
In de wijsheidsliteratuur wordt een 
directe relatie gelegd tussen grijs en 
wijs. Bijvoorbeeld in Spreuken 16:31: 
Grijze haren zijn een heerlijke kroon: 
op de weg van de gerechtigheid is die 
kroon te vinden (Willibrordvertaling).

Wat mij aanspreekt is Spreuken 
20:29: De pracht van jonge mensen is 
hun kracht, de sier van oude mensen 

TRUDY JOOSSE-RIDDER, OUDERENPASTOR

Oud en jong, het is een boeiend en tegelijk 

een heikel thema. Vraag iemand eens naar zijn 

of haar leeftijd en koppel daaraan de vraag of 

iemand zichzelf oud vindt... 
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is hun grijze haar. De Bijbel in gewone 
taal zegt het net iets anders: jonge 
mensen worden bewonderd om 
hun kracht, oude mensen om hun 
wijsheid. Elke generatie heeft iets 
eigens, elke generatie heeft iets te 
bieden aan een andere generatie. 
Oudere mensen hebben veel 
levenservaring en kunnen daarover 
vertellen. Zij kunnen de jongere 
generaties raad verschaffen. In de 
voltooid leven discussie horen we 
nog weleens dat oudere mensen 
het gevoel hebben niet meer nodig 
te zijn, niet meer meetellen, aan de 
zijlijn staan, terwijl ze nog zoveel 
weten. Dat is toch jammer! Veel van 

wat jongere generaties nog gaan 
meemaken, hebben ouderen al 
ervaren. 

Jongere generaties zijn sterker, daarbij 
hoef je niet alleen te denken aan 
spierkracht, ook wat betreft techniek 
kunnen zij ouderen helpen. Denk 
maar aan de toenemende mate van 
digitalisering. Er wordt verwacht dat 
iedereen zich daarmee kan redden, 
maar veel mensen hebben er hulp bij 
nodig. 

Verrijking
Oud en jong lijken begrippen te zijn 
die tegenover elkaar staan, maar we 

komen een stuk verder als we ze 
naast elkaar laten bestaan. Als we 
de kwaliteiten van elke leeftijdsfase 
waarderen en accepteren, kunnen we 
veel aan elkaar hebben. 
Ik eindig met een oproep. Schuif 
eens aan bij een ontmoetingsgroep 
op je vrije middag, of kom eens naar 
het Open Huis op je vrije ochtend. 
Thema’s die aan de orde komen bij 
deze gelegenheden zijn niet alleen 
interessant voor ouderen, maar voor 
iedereen. Of voor de ouderen: kom 
een keer naar een activiteit voor jonge 
mensen of jonge gezinnen. Elkaar 
op deze manier ontmoeten kan ons 
alleen maar verrijken. 
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Grijs gebied 

Het zou makkelijk zijn als het in de 
rest van het leven ook zo werkte. 
Wie bepaalt eigenlijk wat in minder 
duidelijke situaties goed of fout is? En 
bestaat er niet iets tussenin, iets als 
een grijs gebied? Dat het niet goed 
is om te stelen weten we allemaal, 
maar wie heeft er verzonnen dat het 
alleen stoer is om een rugzak van een 
bepaald merk te dragen of dat een 
bepaalde kledingstijl echt niet meer 
kan?

Als mensen maken wij dagelijks 
tientallen keuzes. En daar waar je 
als kind nog je ouders volgt, kies 
je uiteindelijk steeds meer je eigen 
weg. Je ontdekt wie je zelf bent, wat 
je wel en niet leuk vindt en welke 
mening je over dingen hebt. Dat 
klinkt makkelijker dan het is, want 
de ontdekkingstocht naar je eigen 
identiteit kan knap verwarrend en 
ingewikkeld zijn. 

Kiezen wat je past
Als je een keuze moet maken, kan 
je natuurlijk bedenken wat je ouders, 
je vrienden of je klasgenoten ervan 
vinden. Veel jongeren zijn om die 
reden soms dagen bezig met het 
maken van – in principe – simpele 
afwegingen. En dat is ook logisch. 
Je wilt het graag goed doen. Je wilt 
vooral niet teveel opvallen of, als dat 
je doel is, juist niet te weinig omdat 
je een statement wilt maken. Maar 
voor wie doe je dat eigenlijk? Voor 
al die anderen die met je meekijken 
of voor jezelf? En als je een keuze 
maakt omdat je denkt dat anderen dat 
graag van je willen zien, heb je er zelf 
dan ook wat aan? Misschien levert 
het je op korte termijn populariteit 
of erkenning op, maar word je er op 
de lange termijn ook gelukkig van? 
En hoe ga je om met meningen van 
anderen, als je er nog niet uit bent 
welke mening je zelf eigenlijk hebt?

Niet zwart of wit
Mensen zijn geneigd om heel snel 
over anderen te oordelen. Vaak zonder 
dat we het zelf door hebben, vormen 
wij al een mening over iemand nog 
voordat wij diegene echt kennen. 
Beoordeel jij mensen om je heen 
wel eens zonder dat je ze kent? Ik 
denk dat er bijna niemand is die dat 
nog nooit gedaan heeft. Maar hoe 
zou jij het vinden als anderen heel 
snel over jou oordelen zonder dat 
ze weten wie jij echt bent? Mensen 

NIENKE VAN DER HEIDEN, JONGERENWERKER

De afgelopen weken waren er op veel scholen en 

universiteiten toets- en tentamenweken. Spannend! 

De uitslagen kunnen bepalend zijn voor dit school- 

en studiejaar, maar ook voor de jaren die komen. 

Bij sommige vakken kan je ook punten verdienen 

door een deel van het antwoord op te schrijven, 

maar in veel gevallen is een antwoord goed of fout. 

Niets tegen in te brengen. 
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maken keuzes, volgen hun hart – of 
juist niet –, proberen mee te komen 
in de maatschappij, raken – soms 
onbedoeld – ergens bij betrokken of 
belanden in situaties waar ze van te 
voren nooit aan gedacht hadden. Je 
kan wel direct een mening of een 
oordeel over iemand hebben, maar 
het leven is niet altijd zwart of wit. Er 
zit een groot grijs gebied tussenin. 
Een gebied waarin het levensverhaal 
van iemand je vertelt hoe hij/zij op 
een bepaald punt in zijn of haar leven 

is aanbeland of waarom iemand 
bepaalde keuzes maakt of heeft 
gemaakt. 

Ontdekken wie je bent
Het leven is een reis waarin je op 
zoek mag gaan naar jezelf. En dus 
is het logisch dat die reis ook voor 
iedereen anders is. Je kan iemand zijn 
die (voor even) voorop loopt, juist een 
meeloper is, gekke keuzes maakt die 
niemand anders zou maken, dingen 
van een afstandje bekijkt, de regels 

volgt of juist naast zich neerlegt. En 
langzaam ontwikkel je een eigen 
mening en ontdek je wie je bent. 
En hoe moeilijk het soms ook is om 
jezelf staande te houden, onthoud dat 
iedereen uniek is en het leven niet 
altijd ingedeeld kan worden in zwart 
en wit. In het grote grijze gebied daar 
tussenin is vast een plekje te vinden 
dat precies bij jou past. In een wereld 
waarin bijna alles mogelijk is, is het 
goed om je eigen hart te volgen en 
dichtbij jezelf te blijven. 
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Beroepingswerk 
en andere zaken 

Voortgang in het beroepingswerk
In de afgelopen maand zijn er 
weer twee mijlpalen bereikt in 
de voorbereidingsfase van het 
beroepingswerk. 
Mijlpaal 1: de drie wijkkerkenraden en 
de AK zijn verheugd te kunnen melden 
dat de volgende gemeenteleden 
bereid zijn gevonden om zitting te 
nemen in de beroepingscommissie 
voor het beroepen van twee nieuwe 
predikanten: Sanne Albers, Anita 
Pfauth en Geert Jaap Welsing vanuit 
de Kruiskerk, Dorien Keus, Marco 
van Leeuwen en Willem Pel vanuit 
de Paaskerk en Henk Stok vanuit de 
Pelgrimskerk. Samen met voorzitter 
Alice Stronkhorst vormen zij een 
sterk en representatief team, dat een 
belangrijke taak op zich neemt. Wij 
wensen hen Gods zegen toe op hun 
werk. De commissie zal in een nog te 
plannen gemeentevergadering aan u 
worden voorgesteld.

Mijlpaal 2: het Stappenplan voor het 
beroepingsproces is vastgesteld. 
Dit Stappenplan is nodig, omdat we 
het beroepingswerk anders doen 
dan gebruikelijk, namelijk met drie 
wijkgemeenten gezamenlijk en voor 
twee te beroepen predikanten in 
één proces. De laatste mijlpaal in 
de voorbereiding, de vaststelling 
van het zogeheten profieldocument, 
wordt in maart verwacht. U zult 
daartoe worden uitgenodigd voor een 
gemeentevergadering. 

Kosten van uitvaartdiensten
In de gemeentevergadering van mei 
2019 hield de AK de uitvoering van 
een al in 2017 genomen besluit over 
het in rekening brengen van de kosten 
van uitvaartdiensten langer aan. De 
hoogste prioriteit lag destijds bij het 
afronden van het beleidsplan. In de 
decembervergadering heeft de AK 
alsnog besloten om deze kosten in 

rekening te gaan brengen, maar ook 
om het eerder vastgestelde bedrag 
van € 600 te verlagen naar € 350. Dit 
bedrag wordt in rekening gebracht 
door de uitvaartorganisatie. Het gaat 
hier om een tegemoetkoming in 
de kosten van het gebruik van het 
kerkgebouw, van de inzet van organist 
en koster en van het drukken van 
de orde van dienst. De verrekening 
van deze kosten gaat in zodra het 
College van Kerkrentmeesters het 
hiervoor benodigde proces heeft 
geïmplementeerd.

Naar één website
De AK is akkoord gegaan met 
een voorstel vanuit het beheer 
van de vier websites binnen onze 
gemeente. Het voorstel is om deze 
in elkaar te schuiven, zonder de 
eigenheid van de kerken te verliezen. 
Uitgangspunt voor die ene website 
wordt de gezamenlijke agenda 
voor de drie wijkgemeenten. De 
belangrijkste verbeterpunten zijn: 
betere vindbaarheid van informatie, 
eenvoudiger in onderhoud en 
makkelijker aanpasbaar. Dit voorstel 
ligt geheel in lijn met het beleid 
om de samenwerking van de 
wijkgemeenten te vergroten en de 
communicatiekosten te reduceren.  

PIETER LICHT, SCRIBA AK

Natuurlijk houd ik u weer op de hoogte van de 

voortgang in het beroepingswerk. Er zijn echter 

ook andere zaken die de aandacht vragen van 

de Algemene Kerkenraad (AK), zoals de kosten 

van uitvaartdiensten en het ineenschuiven van 

de websites van onze wijkgemeenten.
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Kerkbalans

Met dankbaarheid mogen we 
vaststellen dat de inkomsten voor 
2019 ruim € 43.000,- hoger lijken uit 
te vallen dan begroot. De gemiddelde 
bijdrage per lid is gelijk gebleven, 
maar er zijn meer mensen gaan 

betalen. Deze ontwikkeling is heel 
belangrijk voor de uitvoering van het 
werk van onze kerken. Het geeft de 
Commissie Geldwerving goede moed 
om dezelfde koers te blijven varen. U 
vindt de exacte opbrengst straks in de 

jaarrekening. Deze positieve uitslag 
wilden wij u niet onthouden.

Dankzij u kunnen wij een plek van 
inspiratie zijn én blijven!

Opbrengsten Actie Kerkbalans 
t/m december 2019
Begroot € 400.000
Toegezegd € 323.786
Waarvan ontvangen € 316.512 
Spontaan ontvangen € 122.182
Bijdragen ontvangen 
voor AKB 2019 in 2018 € 4.806

YVONNE TEITSMA, COMMUNICATIEMEDEWERKER PGA-B
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Vanwege de associatie met 
mantelzorg en denkend aan die 
mooie regel uit lied 221 ‘Zo vriendelijk 

en veilig als het licht, zo als een 
mantel om mij heen geslagen, zo 
is mijn God’, noemen we het een 
manteldienst. Er is gelegenheid om 
tijdens de viering voor wie dat wil een 
persoonlijke zegen te ontvangen. 
De (verkorte) dienst begint om 11.00 
uur en zal rond 11.45 uur afgelopen 
zijn. Na afl oop is er koffi e en een 
lunch voor de hele gemeente. 

Ook als u niet per brief persoonlijk 
bent uitgenodigd, bent u van harte 

welkom bij de lunch, maar wilt u zich 
wel opgeven voor 11 maart. Dat kan 
bij Anita Winter: tel. 020 - 611 31 80, 
a.c.winter@pthu.nl of bij Sieb Lanser: 
tel. 020 - 453 45 40, lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl. 
In de kerk ligt een intekenlijst. 

Wilt u elkaar attenderen op deze 
zondag? Mocht u iemand weten voor 
wie een persoonlijke uitnodiging goed 
zou zijn, geef de naam door aan één 
van ons. 

Op zondag 15 maart vieren we in 

de Kruiskerk een 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. 

Mantelzondag op 15 maart
MARLEEN JONGENEEL, MARIJKE VAN DER MEULEN, ANITA WINTER EN SIEB LANSER

Hartelijk dank aan iedereen die heeft 

bijgedragen aan de actie Kerkbalans. 

Kerkbalans is de actie rondom de vaste 

vrijwillige bijdrage van onze kerken. Ofwel... 

onze “contributie” zonder vastgesteld bedrag.
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Jong en oud aan tafel

Hoewel de regen in grote hoeveel-
heden uit de donkere lucht valt, is 
het nog steeds licht in De Kas, de 
thuisbasis van Ziel en Zaligheid op de 
campus van Uilenstede. Een moderne, 
gezellige ruimte, met een bar aan de 
ene kant en een loungeplek voor een 
goed gesprek aan de andere kant. Dit 
is de plek waar André en Maarten hun 
pastorale studentenwerk vanuit de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert vormgeven. Door 
ruimte te geven aan groepen als de 
Navigators, en door in gesprek te gaan 
met studenten over levensvragen. 

Sloppenwijken
André heeft veel ervaring als kerkelijk 
jongerenwerker en jeugdwerkadviseur. 
‘In Brazilië heb ik met straatkinderen 
gewerkt en in een sloppenwijk 
gewoond. Ik wilde iets betekenen 
voor kinderen en jongeren en iets van 
hoop bieden. Ik ben jongerenwerker 
en -adviseur geworden omdat ik 
zie dat kerken behoorlijk hun eigen 

ding kunnen doen en daarbij níet 
de jongeren in het oog hebben. 
Tegelijkertijd zijn jongeren veel met 
zichzelf bezig: wie ben ik, wie mag ik 
zijn, waar hoor ik bij, wat vind ik leuk, 
bestaat er een God of niet? Ik vind het 
mooi om al die vragen mee te maken, 
een stukje met jongeren op te lopen 
en van betekenis te zijn. Dat blijft mijn 
passie.’ Het werk op Uilenstede is een 
nieuwe stap voor hem. ‘Het kerkelijk 
jongerenwerk is een jas die ik makkelijk 
aantrek, maar het studentenpastoraat is 
voor mij een uitdaging omdat studenten 
op een ander level nadenken over het 
zijn in deze wereld. Meer filosoferend, 
met andersoortige vragen.’ 

Ruimte voor traagheid
Maarten zette bijna vijf jaar geleden 
in samenwerking met De Rode Hoed 
een plek voor twintigers op: De 
Kwekerij. Een groeiplek voor twintigers 
om levenswijsheid te ontdekken en 
in praktijk te brengen, met ruimte 
voor traagheid, kwetsbaarheid en 

twijfel. Hij organiseert workshops 
over liefde en relaties, levensvragen 
en keuzestress, waarin ruimte is 
voor ervaringsverhalen voor mensen 
vanuit diverse achtergronden. Maarten 
studeerde politicologie, maar besloot 
– na het afronden van zijn studie – 
studentenwerker te worden. ‘De kerk 
is erg buiten beeld voor de gemiddelde 
student. Ik wil de kerk dichterbij 
brengen in taal en vorm. Daaruit is 
De Kwekerij ontstaan’, vertelt hij. ‘Als 
student was ik teleurgesteld in het 
onderwijssysteem. Ik voelde me als in 
een koekjesfabriek die productie moest 
draaien: snel afstuderen, geen tijd om 
na te denken over wat je wilt met je 
leven. 
Studenten hebben geen plek waar ze 
kunnen vertragen en zoeken naar wat 
van waarde is. Dat vind ik echt heel erg. 
Lange tijd heeft de kerk het monopolie 
gehad op zingeving, maar studenten 
gaan niet meer naar de kerk en er is 
geen open, neutrale taal beschikbaar 
die we hen kunnen bieden. Daardoor 
kunnen ze nu alleen maar denken in 
termen als ‘hoe nuttig ben ik, hoeveel 
presteer ik’. Ik zie depressies, burn-outs 
en eenzaamheid. Dat raakt me.’ 

Tot bloei 
Vanuit die motivatie begon hij te 
pionieren. ‘De eerste jaren lukte het 
niet en ik schoot er financieel bij in. 
Het verhaal van het geloof sloot totaal 
niet aan bij waar jongvolwassenen 
mee bezig zijn. Toen ik het product 

WILLEKE KOOPS

In januari organiseerde Ziel en Zaligheid in De 

Kas op Uilenstede de derde Generatieproeverij. 

Ouderen uit de Pelgrimskerk en jonge studenten 

ontmoetten elkaar tijdens een driegangendiner. 

Bij elke gang werd een nieuwe vraag geserveerd. 

Ouderen kunnen best iets voor jongeren 

betekenen, is de conclusie van studentenwerkers 

André van der Galiën en Maarten Vogelaar.
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moest verkopen, worstelde ik met 
de vraag waarom ik het wilde. Hoop 
je dat mensen tot geloof komen of 
wil je ze recht doen? Dat is een turn 
die ik heb gemaakt. Mijn drijfveer is 
om jongvolwassenen tot bloei laten 
komen. Dat kan op verschillende levels 
en manieren: dat je je studie afmaakt, 
dat je beter in je vel zit, of dat je open 
begint te staan voor religie. Dat soort 
woorden heb ik ook nodig om met het 
leven om te kunnen gaan. En je hoopt 
op een ontmoeting met God. Dat is 
toch het mooiste wat mensen kan 
overkomen.’ 

Vaatdoek
Een van de activiteiten van Ziel en 
Zaligheid is de Generatieproeverij. 
André: ‘Het leek ons mooi verbinding te 
leggen tussen de gemeente die Ziel en 
Zaligheid is begonnen en de studenten 
die we tegenkomen.’ Aan mooi gedekte 
tafels gaan beide generaties met elkaar 
in gesprek. Bij het voorgerecht kunnen 
de deelnemers een kaartje kiezen met 
een wijsheid die op hun leven van 
toepassing is. Bij het hoofdgerecht 

wisselen ze uit welke lust en last ze 
ervaren van de andere generatie en 
bij het nagerecht komen er ideeën op 
tafel hoe ze iets voor elkaar kunnen 
betekenen. 

Maarten: ‘Een oudere verbaasde zich 
over het weinig duurzame gedrag 
van jongeren. Ouderen hebben de 
oorlog meegemaakt en kunnen 
best met minder. Maar sommige 
jongeren hebben nog nooit van een 
vaatdoek gehoord en gebruiken 
voor de schoonmaak een keukenrol. 
Ergernissen zijn er over oortjes, 
mobiele telefoons (tip: ga elke dag tien 
minuten wandelen zonder je mobiel) 
en nieuwe, jonge buren die zich niet 
voorstellen. De jongeren wisten de 
lusten van de andere generatie goed te 
benoemen: tijd, ervaring, wijsheid. En 
ze toonden respect voor de ouderen 
dat zij een ruimte als De Kas mogelijk 
hebben gemaakt.’

André: ‘Als ik naar de ouderen van de 
Pelgrimskerk kijk, zie ik hele slimme 
mensen die veel hebben meegemaakt. 

Die kunnen echt wel levelen met 
de studenten hier. Ze hebben het 
vermogen zich te verplaatsen in de 
leefwereld van jongeren en in hun 
ambitie. Nel Velthorst, een van de 
senioren uit de Pelgrimskerk, vertelde 
tijdens het diner wat ze allemaal had 
gedaan in binnen- en buitenland. De 
studenten herkenden zich in haar 
verhaal, namelijk dat je iets wilt met 
je leven.’ Maarten: ‘Ouderen kunnen 
echt iets voor jongeren betekenen. 
Een beetje wijsheid brengen en dingen 
relativeren. Dat zou best goed zijn.’ 
André: ‘Ik denk dat daarin de kracht van 
de kerk zit. In wijsheid.’ 

In
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Huiskamers gezocht 
Zin in een generatieproeverij 
op maat? Ontvang eens 
een internationale student! 
Studenten van de Navigators 
Internationals zouden graag 
eens Nederlandse woonkamer 
van binnen zien. En natuurlijk 
in gesprek willen met de 
bewoners. Wie belangstelling 
heeft voor een ontmoeting, 
kan contact opnemen met 
André (andre@zielenzaligheid.
org) of Maarten (maarten@
kwekerijamsterdam.nl).
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Sam’s Kledingactie
zaterdag 18 april van 9.30 – 12.00 uur

Deze jaarlijkse kledinginzameling 
wordt als oecumenisch project van 
de Protestantse Diaconie en de 
Rooms-Katholieke Caritas al twintig 
jaar gehouden ten bate van Cordaid 
Mensen in Nood. Van harte bij u 
aanbevolen!

Kleding wordt op kwaliteit en soort 
gesorteerd, zomerkleding gaat naar 
markten in Afrika en winterkleding 
wordt in Oost-Europa als betaalbare 
tweedehandskleding verkocht. Kapot 
textiel wordt gerecycled, o.a. tot 
nieuwe kleding!

De geldelijke opbrengst wordt dit jaar 
besteed aan hulp in Ethiopië via de 
lokale partner Racida.

Waarom daar en hoe? 
In zuidoost Ethiopië leven twee 
etnische groepen, de Oromia en de 
Somali. Door spanningen onderling 
vluchtten grote aantallen mensen 
in 2016 uit hun dorpen. Daardoor 

is de lokale watervoorziening en 
landbouwproductie verwaarloosd en 
goeddeels verwoest.
Door de inmiddels wat verbeterde 
situatie keren mensen langzaamaan 
terug naar hun dorpen.

Het op grote schaal opzetten van 
middelen van bestaan en voorzieningen 
voor schoon drinkwater is nu nodig: 
het ontbreken daarvan in een droog 
land met conflicten betekent honger, 
armoede, sterfte en geweld. 
De bevolking wordt bij terugkeer 
ondersteund door levering van zaden 
en gereedschap, door hulp bij het 
opstarten van irrigatie langs de rivieren 
en bij het aanleggen en herstellen van 
waterputten en voorraadbassins.
Meer water is gunstig voor vreedzaam 
samenleven, want schaarste aan 
voedsel en drinkwater leidt snel tot 
onderlinge ruzies. Stabilisatie bevordert 
vredesopbouw en het creëren van 
een leefbaar gebied voor beide 
bevolkingsgroepen. 

 

Zaterdag 18 april 
van 9.30 – 12.00 uur
Wat nemen wij graag in ontvangst: 
kleding (schoon en draagbaar), 
schoenen, huishoudtextiel 
(handdoeken, lakens, gordijnen, 
tafelkleden etc.), brillen. Graag 
aanleveren in gesloten vuilniszakken of 
dozen. Brillen apart afgeven.
Waar vindt u inzamelpunten: bij de 
Paaskerk, Kruiskerk, Pelgrimskerk, 
Augustinuskerk, Urbanuskerk 
(Bovenkerk), Titus Brandsmakerk.

We hopen op een mooie opbrengst!
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Mareke Kniep, tel. 020 - 6435765, 
p.v.dongen@online.nl.  

MAREKE KNIEP

Uw kleding een duurzaam en verantwoord 

‘tweede leven’ geven en tegelijk een belangrijk 

ontwikkelingsproject steunen? Doe mee met 

de inzameling van Sam’s Kledingactie voor 

Cordaid Mensen in Nood.
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Het leven is een geschenk. Vandaag 
stoei ik met deze redenering. Wat 
of wie is jong en wat of wie is oud? 
Op de schaal van de eeuwigheid, of 
denkend vanuit ‘bestemming’, krijgen 
de woorden jong en oud plotseling een 
andere betekenis. En staat alles op zijn 
kop. Drie gedachten deel ik met u.

Eén
Afgezet op de maatstaf van de 
eeuwigheid zijn jong en oud relatieve 
begrippen. Ik herinner mij een mooie 
zin van Multatuli: ‘Van de maan af 
gezien zijn we allen even groot’ (idee 
155, Multatuli). Daarop doordenkend: 
op de schaal van de eeuwigheid 
allen even oud (of jong zo u wilt). Dat 
onderscheid tussen jong en oud stelt 
vanuit dat perspectief niet zo heel veel 
voor. Het leven is een ademtocht, de 
mens is een eendagsvlinder. Omarm 
de dag zolang die is en lach haar toe.

Twee
Ons aards bestaan is een passage. 
Ergens in de Schrift noemt de mens 
zichzelf bijwoner, sojourner. Met de 
dag wordt onze aardse tijd korter. Met 
de dag worden we rijker (en soms 
een illusie armer). De dag van gisteren 
is oud en die van vandaag nog jong. 
Die van morgen moet nog geboren 
worden. Een bijwoner gaat dat pad 
van oude naar nieuwe dagen en gaat 
op weg naar de ‘jongste dag’. Het 
leven uit die jongste dag waarin we 
aankomen in het licht is een uitdaging. 
Elke jonge dag kan daar een lichtend 
voorbeeld van zijn. 

Drie
In Nederland ‘verjaren’ we terwijl 
in andere landen de ‘geboortedag’ 
gevierd wordt. Dat vieren bepaalt mij 
elk jaar weer bij de oorsprong van het 
leven. Het leven is een cirkel (‘circle 

of life’): elk leven is oorspronkelijk 
en keert weer naar de oorsprong 
terug. We worden geboren uit de 
moederschoot als kinderen van het 
licht en als kinderen van het licht 
dalen we weer in de moederschoot 
in. Met de zegen van boven voor wie 
dat gelooft. Wie het kind in zichzelf 
koestert wordt nooit oud. We mogen 
levenslang leren te worden als de 
kinderen. Naïef, onschuldig (als we 
durven) en jong van hart.
Of de kerk een visioen heeft voor oud 
en jong? Dat zal afhangen van het 
feit of we durven te spelen met die 
woorden oud en jong. Een sterfhuis 
kan het toch niet worden. Laat het dan 
een toegewijde plaats zijn waar oud en 
jong elkaar ontmoeten.
Wie leeft uit en naar het licht, gaat op 
weg en heeft lef dagelijks te verjongen 
en daarbij de oude dagen te koesteren 
als goed geleefd.

Tijd is een interessant gegeven. Onze westerse 

tijdsbeleving gaat uit van synchroniciteit. Een 

leven begint ergens. We brengen onze tijd door 

op deze aarde. En dan vertrekken we weer. Tijd 

verstrijkt. We worden ouder, en wijzer, zeggen 

we. Tijd is lineair. Aardse tijd is eindig en gaat 

van jong naar oud. Present (mogen) zijn in deze 

wereld is een mooi en kostbaar ding. 
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Van oud 
naar jong?

Gert Jan 
Slump
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AGENDA
Zo/ 15-03 16.00 uur Kliederkerk in de Paaskerk
Zo/ 29-03 10.00 uur Gezamenlijke Tienerdienst in de Paaskerk
Za/ 04-04 16.00 uur Palmpasenstokken maken in Kruiskerk 
  en Paaskerk
Zo/ 05-04 10.00 uur Cakejesactie Kruiskerk
Do/ 09-04 20.30 uur The Passion kijken voor tieners, Kruiskerk 
  en Paaskerk gezamenlijk

AGENDA
Zo/ 15-03

Zo/ 29-03

Za/ 04-04

  en Paaskerk
Zo/ 05-04

Do/ 09-04

  en Paaskerk gezamenlijk

AGENDA
Zo/ 15-03

Zo/ 29-03

Za/ 04-04

  en Paaskerk
Zo/ 05-04

Do/ 09-04

  en Paaskerk gezamenlijkP
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Nienke van der Heiden
Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl

06 - 37 22 76 76

www.pjramstelveen.nl

GEZAMENLIJKE 
TIENERDIENST
Op 29 maart is er weer een gezamenlijke 

Tienerdienst. We gaan we onder andere 

kaarten schrijven voor de Paasgroetenactie van 

Kerk in Actie. De wijkdiaconieën ondersteunen 

ons daarbij. Door kaarten te schrijven, kunnen 

we Nederlanders die in een buitenlandse 

gevangenis zitten, laten weten dat er mensen 

zijn die aan ze denken. Ben jij erbij? We zien je 

graag op zondag 29 maart om 10.00 uur in de 

jeugdruimte van de Paaskerk! 

De volgende Kliederkerk staat in het teken van dopen! We verdiepen ons in het verhaal van Filippus die een man uit Ethiopië ontmoet. Filippus hoort de man 
hardop lezen uit zijn Bijbel. ‘Begrijpt u wat u daar 
leest?’, vraagt hij. ‘Nee, ik begrijp het niet,’ antwoordt de man. ‘Er is niemand die het mij uitlegt. Maar als u wilt, stap in en kom naast me zitten.’ Filippus vertelt de man dat iedereen die bij Jezus wil horen gedoopt mag worden. Dat wist de man niet! 

Beleef dit verhaal op zondag 15 maart tijdens 
Kliederkerk in de Paaskerk Amstelveen, 
Augustinuspark 1, van 16.00 tot 18.15 uur (inclusief eten). Kliederkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die samen door middel van creatieve, sportieve en 
gekke activiteiten bijbelverhalen willen ontdekken. 
Opgeven kan t/m donderdag 12 maart bij jeugdwerker Nienke van der Heiden, 
kliederkerk@pga-b.nl, 06 - 37 22 76 76 of kijk op 
www.facebook.com/KliederkerkAmstelveen. 

Kliederkerk 
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THEATERWEEKEND 
Supermoe, maar megatrots! Dé samenvatting van 

het Theaterweekend 2020, met als afsluiting op 

zondagochtend 9 februari de Theaterdienst over het 

verhaal van ‘De vader en twee zonen’. Het werd een 

uitvoering over een vader met twee dochters, van 

wie er jarenlang één bij het hek aan het einde van de 

boerderij de verte in stond te staren. ‘Wat zou daar 

zijn? Hoe zou de wereld er voorbij het hek en achter de 

bergen uitzien?’ Uiteindelijk besloot ze te gaan, haar 

zorgzame vader en hardwerkende zus achterlatend op 

de familieboerderij. 

Na omzwervingen via markten en kroegen, met nieuwe 

kleren, luisterend naar straatmuzikanten en na veel 

geld uitgegeven te hebben aan verkopers van dubieuze 

producten, ‘zwervers’ die haar bedrogen en nieuwe 

‘vrienden’, kon ze de rekeningen niet meer betalen. 

Haar zogenaamde vrienden verlieten haar en door 

de hongersnood had ze geen eten meer. Toen zelfs 

de daklozenopvang geen plaats meer voor haar had, 

besloot ze terug te gaan naar haar vader en oudere zus.

Ze had niets verwacht, maar daar stond haar vader, bij 

het hek aan het einde van de boerderij. Te wachten en 

te staren. Net zoals zij dat jaren zelf had gedaan. Maar 

hij vroeg zich niet af hoe de wereld er achter de bergen 

uit zou zien, hij stond te wachten op de terugkeer van 

zijn dochter. Met open armen werd ze ontvangen en 

het was feest! 

‘Kijk toch wie daar is

Mijn kind is thuis gekomen

Een wonder is het wel

Mijn kind is thuisgekomen

Vergeving is het mooist

Voor je fouten door je dromen

Ik dank de Heer vandaag

Mijn kind is thuis gekomen.’

(tekst: Eline Homburg, 

muziek: Livin’ la vida loca)

We hadden een geweldig weekend met elkaar. 

Ondanks het harde werken was het ontzettend gezellig. 

Met vijf nieuwelingen in de groep moesten we elkaar 

eerst nog een beetje beter leren kennen, maar dat ging 

gelukkig heel snel. We hebben elkaar uitgedaagd om te 

zingen, te spelen en creatief te zijn, met als resultaat 

een Theaterdienst waar we vol trots op terugkijken. 

Geweldig ook dat er zoveel mensen kwamen kijken! 

Iedereen die als vrijwilliger meegeholpen heeft om dit 

weekend mogelijk te maken – techniek, decor, muziek, 

toneel, catering, enz. –, heel erg dank daarvoor! 

Zonder jullie was het niet gelukt!

P
J

R
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Stichting 
Stadsverhalen
De Stichting Stadsverhalen 
(SSV) doet mee aan Amstelveen 
Spreekt. 'De ontmoetingsplek 
van en voor Amstelveners die 
op zoek zijn naar verdieping, 
ontmoeting en verbindingen' (zie: 
amstelveenspreekt.nl). Het doel van 
de SSV is een veelal Bijbels verhaal te 

verbinden met verhalen van alledag. 
Afgelopen 24 februari gebeurde 
dat rond het thema vrijheid. Als 
stadsdominee vertelde ik het Exodus-
verhaal; sinds het geschreven is al 
een inspiratiebron voor alle mogelijke 
vormen van 'bevrijding'. Hoe houden 
we gegeven vrijheid vast, is een grote 
vraag in de Bijbelse verhalen die 
volgen op dat van de uittocht.
Frank Meester, bekend fi losoof 
(met collega-denker Coen Simon 

initiatiefnemer van de boekenreeks 
'Nieuw licht'), nam ons mee in 
fi losofi sche gedachten rondom 
vrijheid. Is Nederland wel zo vrij 
als wij denken? Maatschappelijk 
werker Mounes Tafakori vertelde er 
meer over. De Iraanse Muziekgroep 
Simorgh maakte prachtige muziek. 
Zo zoeken we, met deze stichting, en 
ik als stadsdominee, ruimte voor het 
Bijbels verhaal buiten de grenzen van 
kerk en gemeente.

WERNER PIETERSE EN NIENKE VAN DER HEIDEN

Kerk in de stad

Bezoek scholen 
rond Pasen
Ook in het voorjaar en rond Pasen 
komen er klassen en scholen naar 
onze kerken. Mooie, inspirerende 
bijeenkomsten die Nienke van der 
Heiden en ik samen voorbereiden en 
uitvoeren. We vertellen niet alleen 
over de kerk, maar er is altijd een 
verhaal en een element van 'vieren'. 
Dat gaat anders dan op zondag 

natuurlijk. Ieder keer is het anders, 
omdat we willen aansluiten bij de 
klassen en de kinderen. Soms zijn 
er kaarsen, soms muziek en stilte, 
soms zoals rond Pasen een matse en 
druivensap. Altijd een verhaal.

Soms vragen mensen hoe dit 
werk zich verhoudt met het 
bestaande (jeugd)werk binnen 
de wijkgemeentes. In tijden van 
afnemende formatieplaatsen natuurlijk 
een heel terechte vraag. Het is goed 

om te realiseren dat dit werk niet 
leidt tot toenemend kerkbezoek op 
zondag. Wat er wel gebeurt, is een 
inspirerende kennismaking met de 
rijkdom van kerk, geloof en verhalen. 
Voor velen is dat nieuw. 

Met algemene- en wijkkerkenra(a)
d(en) blijven we in gesprek over de 
bestendiging en voortgang van dit 
'missionaire' werk. Mocht u meer 
willen weten, aarzel niet een van ons 
te contacten.
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Het HWC op 
bezoek in de 
Paaskerk 
Druk kletsend, telefoons in de hand en 
half luisterend naar wat de juf tegen hen 
zei, dromden in januari zes keer dertig 
leerlingen van het Hermann Wesselink 
College de Paaskerk binnen. Geen idee 
wat ze te wachten stond en lettend op 
hun buurman of buurvrouw, kwamen 
ze binnen met pianomuziek van Leo 
Kramer. Het gaf iedereen de ruimte om 
te landen op deze, voor velen van hen, 
onbekende plek. 
Het doel van het bezoek aan de 
Paaskerk is niet zozeer om kennis op te 
doen, maar vooral om te beleven wat 
er in een kerk gebeurt en om te laten 
zien waaraan wij waarde hechten. Het 
eerste vragenrondje leverde gesprekken 
op over het verschil tussen Rooms 
Katholiek en Protestant, of een dominee 
mag trouwen en wat de Griekse letters 
op de paaskaars betekenen. 
We staken met elkaar de paaskaars 
aan, vertelden iets over de Bijbel en 
per klas mocht een leerling de toga van 
Werner aandoen. Met een ? en een 
! in de hand liep iedereen vervolgens 
door de kerk om het uitroepteken neer 
te leggen bij iets dat ze mooi vonden 
en het vraagteken bij iets waarover ze 

een vraag hadden. De vele vraagtekens 
bij de collectezakken gaf ons de ruimte 
iets te vertellen over het diaconale werk 
van de kerk en haar vrijwilligers. Leo gaf 
een uitgebreide uitleg over het orgel 
(waarbij een aantal leerlingen ook een 
stukje op het orgel mochten spelen) 
en zonder uitzondering werd bij het 
doopvont gevraagd of het doopwater 
heilig is. ‘Gewoon kraanwater’ was ons 
antwoord, ‘maar doordat we er iets 
bijzonders mee doen, wordt het water 
ook bijzonder’. 
Als afsluiting van het uur mochten de 
leerlingen een kaars aansteken. Een 
vorm van gebed, waarbij ze een kaars 
aan mochten steken voor iemand of iets 

waaraan ze dachten, om een leuke of 
juist verdrietige reden. We stonden met 
elkaar stil bij zieke familieleden, fi jne 
klasgenoten, de spanning van goede 
cijfers moeten halen en dankbaarheid 
voor familie. Oprechte verhalen werden 
gedeeld, ineens was het niet meer zo 
belangrijk wat de buurman of buurvrouw 
er van vond. 
Geen enkele klas was hetzelfde, geen 
leerling voorspelbaar. Van de 180 
leerlingen waren er maximaal tien 
gedoopt en velen komen nooit in de 
kerk. Het was mooi om te zien hoeveel 
openheid er was voor alles wat wij met 
hen te delen hadden. Voor herhaling 
vatbaar!

K
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Agenda Kerk in de Stad 
9 april Paasviering groepen 4 Roelof Venemaschool (Kruiskerk)9 april Paasviering alle groepen Het Palet Zuid (Paaskerk)
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Kerkenraad
De afgelopen twee vergaderingen 
spraken we uitvoerig over 
het gemeenteprofiel en het 
predikantsprofiel van de Kruiskerk. 
Het is belangrijk dat een toekomstige 
predikant uit het gemeenteprofiel 
de juiste indruk krijgt van wat voor 
gemeente we nu zijn en waar we de 
komende jaren naartoe willen. Uit 
het predikantsprofiel moet duidelijk 
worden welke rol(len) de predikant in 
het (verander)proces speelt en welke 
competenties daarvoor nodig zijn. 
Uiteraard zoeken we een predikant 
die voorgaat in de eredienst, kringen 
leidt en pastoraat doet, het ‘gewone’ 
gemeentewerk dus. Dat is één poot 
van het schaap dat we zoeken. Maar 
met het oog op de toekomst willen 
we graag het werk van De jonge 
Kruiskerk voortzetten en uitbreiden. Een 
belangrijk punt daarin is het bouwen 
aan relaties en gemeenschapsvorming. 
Niet alleen binnen de doelgroep van 
De jonge Kruiskerk, maar ook met de 
‘oude’ Kruiskerk. Daarom zal de nieuwe 
predikant een substantieel deel van 
zijn/haar tijd moeten besteden aan 
bestaande en nieuwe activiteiten voor 
de doelgroep van De jonge Kruiskerk 
en het onderhouden van bestaande 
en leggen van nieuwe contacten. Dat 
is een tweede poot. Wat we zoeken is 
dus een schaap/mens met twee ‘poten’. 
Iemand die van beide poten evenveel 
houdt en ze met elkaar in balans weet 
te houden. Net zoals je afwisselend met 
je ene of andere been een stap doet 
en soms op beide benen staat, zal ook 

de aandacht van de predikant voor de 
ene of andere poot niet voortdurend 
hetzelfde zijn. We besloten daarom 
geen vaste werktijden toe te kennen 
aan de twee werkgebieden.
Aangezien een predikant zijn tijd ook 
maar één keer kan besteden, kan de 
nieuwe predikant sommige dingen die 
nu door ds. Sieb Lanser gedaan worden 
niet meer of in mindere mate doen. 
Onze keuze voor de toekomst in de 
vorm van missionair- en jongerenwerk 
betekent dat we een groter beroep op 
gemeenteleden doen voor bijvoorbeeld 
onderling pastoraat of specifieke taken. 
Zo vragen we voor uitvaartdiensten in 
eerste instantie de twee gemeenteleden 
die daarvoor zijn opgeleid.
Het is de bedoeling dat alle profielen 
(ook van de Paaskerk) in een 
gezamenlijke vergadering van de 
wijkkerkenraden en de algemene 
kerkenraad op 9 maart worden 
vastgesteld.

Afgelopen najaar kon u een enquête 
over de stoelen voorin de kerk invullen. 
De kerkrentmeesters hebben de 
enquêteformulieren verwerkt en enkele 
aanbevelingen gedaan. Uit de enquête 
bleek dat het merendeel van de mensen 
–  om verschillende redenen – stoelen 
voor in de kerk wil houden, maar dan 
wel andere stoelen. We hebben daarom 
besloten zestig nieuwe stoelen aan 
te schaffen. Om uit te zoeken welke 
stoelen dat moeten worden, gaat een 
‘stoelencommissie’ aan de slag om de 
mogelijkheden te onderzoeken op grond 
van een aantal criteria.

Verder spraken we over de (mogelijke) 
invulling van het gemeentefeest – op 
19 of 20 juni – en van de startzondag 
op 20 september waarin onze ambulant 
predikant Fokko Omta, die inmiddels in 
ons midden is begonnen, hoopt voor te 
gaan.

Anita Winter

Kruiskerk

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

contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten 

ds. Sieb Lanser, Groenhof 109, 1186 EW 
Amstelveen, tel. 020 - 453 45 40, 
lanser@kruiskerk-amstelveen.nl

ds. Fokko Omta, tel. 06 - 30 34 60 50, 
f.omta@protestantsekerk.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
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Welkom
Een hartelijk welkom aan ds. Fokko 
Omta, die op zondag 1 maart aan de 
gemeente is voorgesteld. Hij zal de 
komende tijd als ambulant predikant 
twee dagen per week in ons midden 
werkzaam zijn. Voor overdracht en 
continuïteit rond mijn emeritaat is dit 
erg prettig. De planning is dat Fokko 
blijft tot drie maanden na de intrede 
van een nieuwe predikant in de 
Kruiskerk. Ik wens hem en ons allen 
een goede tijd toe. 

Emeritaat
De meesten van u weten het al wel –  
al was het maar door alle publiciteit 
rond het beroepingswerk – dat ik op  
3 oktober de pensioengerechtigde 
leeftijd hoop te bereiken, die 
momenteel op zesenzestig jaar en 
vier maanden is vastgesteld. Dan 
zal ik ook met emeritaat gaan, zoals 
het met een duur woord heet. De 
afscheidsdienst is vastgesteld op 
zondagmiddag 27 september. Op 
vrijdagavond 25 september een 
afscheidsavond. Maar daarover hoort 
u te zijner tijd wel meer; het komende 
half jaar ben ik er nog. 

Sieb Lanser

Van de diaconie
Op 12 februari heeft er weer 
een gezellige en lekkere SAT-
maaltijd plaatsgevonden met 
een mooie presentatie over het 
VUmc-gastenhuis. Op 26 februari 
is de veertigdagentijd ingegaan, 
een tijd van vasten en bezinning. 
Voor de diaconie betekent dit ook 
een voorbereiding op wat wij als 
gemeente van Christus kunnen 
betekenen voor onze medemens. 
Met de collectes in deze periode 

steunen we belangrijke projecten 
in binnen- en buitenland. Na de 
kerkdienst op 15 maart verkopen wij 
kaarten waarmee gemeenteleden 
een paasgroet kunnen sturen aan 
gevangenen. U kunt deze in de kerk 
schrijven en inleveren. Dan worden ze 
gezamenlijk op 22 maart verzonden. 
De tieners sturen de week daarop 
een dergelijke kaart naar Nederlandse 
gevangenen in het buitenland. Op 
zondag 29 maart staan in de kerk 
de jaarlijkse paasattenties klaar 
voor mensen die door ouderdom of 
ziekte niet (meer) aan onze zondagse 
vieringen kunnen deelnemen. U kunt 
één of meerdere ervan meenemen 
en op de aangegeven adressen 
brengen met een groet van onze 
Kruiskerkgemeenschap. 

Lamkje Sminia

Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld

Maart
Wo 11 10.00 uur Christelijke meditatie
Do 12 20.00 uur Kring ‘Vrouw en Geloof’
Za 14 19.00 uur Matthäus Passion
Zo 15 11.00 uur Manteldienst
Ma 16 20.00 uur Meditatief bijbellezen
Wo 18 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 18 13.30 uur Sing-Inn
Zo 22 17.00 uur Muzikale Vesper
Wo 25 10.00 uur Christelijke meditatie 

April
Wo 01 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 01 15.00 uur DeMattheus
Do 02 20.00 uur Kring ‘Vrouw en Geloof’
Za 04 16.00 uur Palmpasenstokken maken
Zo 05 10.00 uur Cakejesactie

AGENDA
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IN MEMORIAM
Fenna van der Kooij-Huising
Op 7 februari heeft Fenna haar leven aan God teruggegeven, 89 jaar oud. 
Het was een voldragen leven. Haar leven lang was ze sterk. Ze nam het 
leven zoals het kwam en klaagde niet en huilde niet. ‘Het is wat het is’ 
zei ze dan. Ze zorgde vele jaren voor haar man Joop, die op het laatst 
weinig meer kon. Na zijn overlijden, drie jaar geleden, was voor haar de 
fleur wat van het leven af, maar ze ging door. Een ernstige ziekte perkte 
de laatste anderhalf jaar haar mogelijkheden steeds verder in. De laatste 
elf dagen verbleef ze in het Zonnehuis. Daar heeft ze nuchter en kalm 
afscheid genomen van haar kinderen en kleinkinderen. Geloof en kerk 
betekenden veel voor haar. Vroeger heeft ze gewerkt op het Kerkelijk 
Bureau in de Pelgrimskerk. In de Pauluskerk is ze diaken geweest. Ze 
was een zeer trouwe kerkganger, ook in de Kruiskerk. In deze kerk 
hebben we op 13 februari afscheid van haar genomen, met de psalm die 
haar geloofsvertrouwen verwoordde: De Heer is mijn herder. 

Sieb Lanser
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Rustmomenten in luidruchtige 
tijden
De veertigdagentijd is begonnen. 
Tijd van bezinning, verstilling en 
concentratie. De een heeft daar meer 
aanleg voor dan de ander. Het valt niet 
mee om in hectische tijden waarin 
zoveel moet rust te vinden. Trouwens, 
er zijn ook mensen die 'jeuk' krijgen van 
al die verstilling en rust. Liever handen 
uit de mouwen. Gelukkig dat we zo 
verschillend zijn. Ook dit jaar zijn er 
vespers, wekelijkse rustmomenten in 
luidruchtige tijden. Er is een lezing, stilte, 
een lied, muziek. Ook is er aansluitend 
steeds een activiteit gepland voor 
verdere concentratie op deze periode. 
Elders in deze Present leest u er meer 
over. Van harte aanbevolen! 
Ook dit jaar maken we met de kinderen 
op zaterdag de palmpaasstokken, op 
zondag is er dan een feestelijke viering, 
het begin van een mooie intense week, 
die we ook dit jaar afsluiten met een 
nachtwake. 
Zo bereiden we ons voor op het grote 
feest van de Opstanding. 

Ik herinner u graag aan mijn 
aanwezigheid in de kerkzaal na afloop 
van de dienst. Velen ervaren de 
benedenruimte als gezellig, maar ook 
luidruchtig, dat begrijp ik wel. Soms heb 
je behoefte aan wat meer rust, juist na 
een kerkdienst. Daarom blijf ik, nadat 
ik alle handen heb geschud, nog even 
in de kerk. Mocht u me willen spreken, 
zoek me dan gerust op. Om een paar 
woorden uit te wisselen, een afspraak te 
maken, of een kort moment van stilte of 

gebed. Daarna is er volop gelegenheid 
voor geregel, koffie en koek.
Tot slot: na Pasen combineer ik een 
studieverlof met de meivakantie. In die 
dagen wil ik me concentreren op twee 
zaken: een eigentijds 'bronnenboek' 
voor het onderwijs (een idee dat ik 
samen met Nienke van der Heiden aan 
het uitwerken ben) - en een reis naar 
Oost-Europa, op zoek naar inspirerende 
stemmen uit de marges van de 
Europese unie. Daarom zal ik van 13 
april tot en met 23 mei afwezig zijn.
Ik wens u allen een inspirerende tijd op 
weg naar Pasen.

Ds. Werner Pieterse

Uit de wijkkerkenraad
In de kerkenraadsvergaderingen van 
januari en februari spraken we uitgebreid  
over de profielen van wijkgemeente en 
te beroepen predikant. De concepten 
van de profielen werden ingekort, de 
zwaartepunten duidelijker geformuleerd. 
De documenten zijn nu zover klaar, 
dat ze naar de AK kunnen die op zijn 
beurt alle informatie zal samenvoegen 
tot één document. Daarna zullen de 
gezamenlijke kerkenraden van Kruiskerk, 
Pelgrimskerk en Paaskerk zich over het 
document buigen, waarna het in een 
gezamenlijke gemeentevergadering aan 
alle gemeenteleden wordt voorgelegd. 

Nieuwe ambtsdragers
Tot grote vreugde van de kerkenraad zijn 
vier gemeenteleden bereid gevonden 
het ambt van ouderling op zich te 
nemen. Hierbij noem ik u graag hun 
namen: Mimi Emmelot, Rina Ran, 

Sabina Pierik en Rianne Clerc. Mimi 
zal bevestigd worden als ouderling 
pastoraat, Rina, Sabina en Rianne 
als ouderling voor de eredienst. De 
bevestigingsdienst zal plaatsvinden op 
15 maart. Het stemt tot dankbaarheid 
dat steeds opnieuw mensen gevonden 
worden die een taak in onze gemeente 
op zich willen nemen. 

Avondmaalszilver 
Als gevolg van de fusies heeft de 
Paaskerk een aantal bekers en 
schalen over die gebruikt zijn bij het 

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 95

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

inleveren kopij Present 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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Avondmaal in de verschillende kerken. 
Op dit moment worden ze bewaard 
in een kluis. De diaconie heeft 
onderzocht of er kerkgenootschappen 
zijn die ze van ons willen overnemen, 
maar helaas heeft dat geen resultaat 
opgeleverd. We gaan inventariseren 
of er gemeenteleden zijn die 
belangstelling hebben voor een 
dergelijke beker of schaal. We zullen 
dat doen volgens een van te voren 
duidelijk vastgelegde procedure. U 
hoort er binnenkort meer over. 

Veertigdagentijd
De afgelopen twee jaar was het 
veertigdagentijdprogramma vrij 
uitgebreid. In de vacaturetijd lukt het 
niet om dit zo uitgebreid te doen. 
Wel zijn er op de donderdagavonden 
vespervieringen. Over de invulling 
van een aantal avonden wordt op dit 
moment nog hard nagedacht. Houdt 
u hiervoor de Paaskerkberichten in de 
gaten!

Elly Merckel-Timmer 

Even voorstellen
Ik ben Ardin Mourik (38), vader van 
zoon Owen en dochter Charly en 
woonachtig in Utrecht. Van 2003 t/m 
2008 studeerde ik Godgeleerdheid aan 

de Universiteit Utrecht en behaalde 
daar mijn masterdiploma. Hoewel ik 
deze studie begon met het oog op het 
predikantschap, verliepen het leven 
en mijn carrière anders. Ik werkte 
achtereenvolgens in het voortgezet 
onderwijs, voor de Tweede Kamer, 
bij het Ministerie van OC&W, voor de 
studentenhuisvesters en sinds 2018 als 
directeur van de PO-raad, de vereniging 
van basisscholen in Nederland.
In mijn vrije tijd volg ik de master 
predikantschap in deeltijd aan de 
Protestantse Theologische Universiteit 
(PThU) in Amsterdam (afronding begin 
2021). De kerk en het predikantschap 
hebben mij namelijk nooit helemaal 
losgelaten. Met veel plezier volg ik 
colleges in Amsterdam en heb ik 
ondertussen ook wat praktijkervaring 
in verschillende gemeenten opgedaan. 
Mijn vorige stage was in de 
Protestantse Gemeente Bunnik. 
De stage die ik hier in Amstelveen 
volg, is een lange stage en duurt tot 
november 2020. Vroeger heette deze 
stageperiode ook wel het vicariaat. 
Omdat ik ook deze stage in deeltijd 
uitvoer, betekent dit dat ik een 
beperkt aantal uren per week over 
een langere periode werkzaam ben 
binnen de gemeente. 

Onder leiding van Werner Pieterse hoop 
ik de volle breedte van het werk van de 
gemeentepredikant in beeld te krijgen 
en deels ook te beoefenen. Naast het 
volgen van de gewone activiteiten van 
de gemeente, zoals het pastoraat, 
zo nu en dan 
voorgaan in 
erediensten en 
de verschillende 
vergaderingen, 
werk ik ook 
aan specifi eke 
projecten die 
corresponderen 
met vakken aan 
de PThU. De 
eerste maanden 
heb ik gewerkt 
aan het project 
‘leren geloven’ 
en was ik vooral 
bezig met 
leeractiviteiten 
binnen de gemeente. Op dit moment 
staat ‘beleid’ en het bezig zijn met 
missionair gemeente zijn centraal. 
Ik hoop veel van u allen te leren en zie 
uit naar de ontmoetingen die zullen 
volgen. Tot ziens! a.mourik@pthu.nl / 
06 – 31 74 85 29.

Ardin Mourik 
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IN MEMORIAM
Govert Hoogerwerf
Enkele maanden geleden namen we afscheid van Govert 
Hoogerwerf (8 juni 1931-17 november 2019). Dat zijn 
naam alsnog genoemd wordt, is niet alleen om een 
omissie mijnerzijds te corrigeren, maar ook om hem 
op deze manier recht te doen. Na zijn pensionering als 
directeur van het pensioenfonds van de KLM, kwamen 
Goof en zijn vrouw Carla in Amstelveen wonen. 

Ze voelden zich al snel thuis in de wijkgemeente 
Handwegkerk en werden meelevende, actieve leden. 
Wie hem ontmoette, kon niet om hem heen. Altijd 
in voor een gesprek, liever nog een discussie, altijd 
goedgemutst. Acht jaar geleden kreeg hij ernstig 
lichamelijk ongemak, maar nooit hoorde men hem 
daarover klagen. De laatste maanden echter ontzonk 
hem de levenslust. Na een kort ziekbed overleed hij. 
In het midden van de gemeente herdachten we hem.

M.J. Aalders
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Jongerendienst 12+
De zondag van het Theaterweekend 
was natuurlijk een jong & oud 
moment pur sang. Niet alleen omdat 
de jeugd ons ouderen voorzag van 
een fraaie kerkdienst, maar ook 
omdat er in de groep mooi te zien is 
hoe de ouderen zich over de jongeren 
ontfermen. In de JD12+ is er altijd 
aandacht voor de verbinding tussen 
jong & oud: we lezen bijna altijd 

uit dat ‘oude’ boek (in de moderne 
vertaling, dat weer wel) om te zien 
hoe we in het hier en nu hieruit lering 
(en vermaak met ‘David die danst bij 
het binnenhalen van de heilige kist') 
kunnen hebben. 
En we hebben onze tweede JD12+ 
samen met de Kruiskerk er alweer 
opzitten, daar gaan we natuurlijk vrolijk 
mee door. 

Anko Verburg

Maart
Di  10 14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Middenhof)
Wo  11 19.00 uur Gebedskring
Do  12  15.00 uur Literatuurkring Boek ‘Pasto-

rale’ van Stephan Enter
Do  12 18.00 uur Buurttafel
Zo  15 12.00 uur Koffi econcert Theo 

Griekspoor
Do  19 14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst
Wo  25 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(De Bolder)
Wo  25 19.00 uur Gebedskring
Do  26 14.00 uur Kring poëzie

AGENDA

Seniorenmiddag in de Paaskerk, 
Augustinuspark 1, 

op donderdagmiddag 19 maart.

Het programma, dat in het teken 
staat van de veertigdagentijd, 

wordt verzorgd door Marcel den 
Dulk muziek en Koos Hagen 

poëzie.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!

De bijeenkomst is gratis, een 
vrijwillige bijdrage na afl oop 

wordt op prijs gesteld.

Uitnodiging

De erwtensoep 
werd tijdens de 
diaconale middag op 
9 januari met liefde en 
vrolijkheid geserveerd. 
Dat smaakt naar meer! 

Snertmiddag
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IN MEMORIAM
Ria Meinema-Hut
Na de zomer van 2018 kreeg Ria te horen dat zij ALS 
had, een grote schok voor haar, haar partner Harry 
Kugel en allen die haar lief waren. Ria veranderde van 
een zelfstandige vrouw die voor iedereen klaarstond 
en voor Harry zorgde, in een vrouw die steeds minder 
kon en uiteindelijk zelf veel zorg nodig had. Toch werd 
zij niet bitter, ze probeerde er het beste van te maken. 
In november verhuisden Ria en Harry naar het Huis aan 
de Poel, omdat het niet meer verantwoord was aan de 
Mont Blanc. Een val werd Ria noodlottig. Zij overleed 
op 13 januari en werd 79 jaar. 

In een dienst in de Paaskerk herdachten we Ria, we 
zochten naar woorden van troost voor Harry, Wia en 
Dirk Jan, hun partners en kinderen en ook voor de 
kinderen en kleinkinderen van Harry. In de dienst stond 
‘zien en gezien worden’ centraal: Ria had oog voor 
anderen; anderen zagen haar, zagen naar haar om. Ria 
wist zich ook gezien door God, getuige enkele liederen 
waarvan zij had aangegeven dat ze zouden moeten 
klinken bij deze dienst. Dat Harry en allen die Ria zullen 
missen, zich ook gezien mogen weten, door God en 
door mensen om hen heen. 

Trudy Joosse-Ridder

Sifra Luirink-Nooter
Woensdag 19 februari namen wij, in een dienst in de 
Paaskerk, afscheid van Sifra Luirink-Nooter. Donderdag 
13 februari was zij plotseling ernstig ziek geworden en 
een paar dagen later overleed zij in het ziekenhuis. Zij is 
88 jaar geworden.
In de dienst in de Paaskerk overdachten wij wie zij was 
en hoe zij leefde. Kinderen en kleinkinderen vertelden 
ontroerende verhalen.
Sifra was altijd rustig. Een vrouw van weinig woorden 
en zeker niet van grote woorden. Vriendelijk. Trouw 
aan tradities en gewoontes. In haar jonge jaren was zij 
leidster van de kindernevendienst in de Handwegkerk 
en later werd zij diaken. Heel haar leven voelde zij zich 
bij de kerk betrokken. Zij ging graag naar de kerk; daar 

werd haar geloof gesterkt en gevoed. Kwam daar haar 
‘rust’ niet vandaan: haar weten geborgen te zijn bij God?
Zo bevalen wij Sifra aan bij God, in de zekerheid dat zij 
mag rusten in Gods barmhartige handen.

Ds. Piet de Bres

Catharina Krommenhoek-Henschen
Op 15 februari overleed Tiny Krommenhoek in de 
leeftijd van 97 jaar. Begin jaren negentig kwam 
zij met haar man van Elburg naar de Westwijk, 
dicht bij zoon, schoondochter en kleinkinderen. Zij 
bezochten trouw de diensten in de Dorpskerk en de 
oecumenische seniorenkring in de Westwijk. Tiny 
hield van gezelligheid en mensen om zich heen. Al 
snel was zij betrokken bij het vrijwilligerswerk in 
het wijkcentrum Westend. Zij deed bardiensten en 
verzorgde lunches. Zij beschikte over veel humor en 
hechtte aan eerlijkheid en oprechtheid. Dankzij de zorg 
van zoon en schoondochter hebben ze lang zelfstandig 
kunnen wonen. Maar op een gegeven moment kon 
dat niet meer en verhuisden zij naar zorgcentrum De 
Luwte. Op 21 februari namen wij afscheid in de aula 
van Crematorium Bouwens met goede en vrolijke 
herinneringen en een fragment uit de Bergrede over 
het omgaan met giften, bidden en vasten (Matteüs 
6:1–18). Centraal daarin staat het Onze Vader, dat 
gebed was van bijzondere betekenis voor Tiny. 

Renger Prent
Adriana Brandes
Op 16 januari heeft op begraafplaats Zorgvlied de 
afscheidsdienst plaatsgevonden van Adriana Brandes. 
Jeanne Brandes woonde slechts enkele jaren in 
Amstelveen, eerder woonde zij in Amsterdam. Toen zij 
steeds meer last kreeg van dementie is zij opgenomen 
in het Zonnehuis. Daar werd zij liefdevol verpleegd. 
In de afscheidsdienst herdachten we haar als een 
veelzijdige, zelfstandige vrouw, ze had veel humor 
en was creatief. De Heer is mijn herder was het lied 
dat zij graag zong en waar we enkele woorden aan 
hebben besteed. We wensen haar broers en zus, 
schoonzussen, neven en nichten sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies. 

Trudy Joosse-Ridder
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Pelgrimskerk

predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 686 91 41, hudevries@xs4all.nl 

(vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Gerrit Oud, 

tel. 020 - 779 20 08, 
voorzitter@pelgrimskerk.nu 

scriba 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  
Hugo Kruijswijk, 

hugokerkpresent@gmail.com

Bij de diensten
Van de kerkdiensten in de komende 
voorbereidingsperiode op Pasen 
vermeld ik hier alleen de dienst van 29 
maart, waarin we het heilig avondmaal 
hopen te vieren.

Ds. De Vries

Bijeenkomst pastoraat
Aan allen die bezoek doen, van harte 
welkom op woensdag 25 maart om 

14.00 uur in de Pelgrimskerk. Leiding 
ds. De Vries (graag bericht als u niet 
kan komen).

Wil Kruijswijk

Verzamelen kopij Present
Vanaf het ontstaan van Present 
verzamelde Janny Schuijt de 
kopij voor de wijkpagina’s van de 
Pelgrimskerk. Janny heel hartelijk 
bedankt voor je inzet de afgelopen 
ruim negen jaren.
Vanaf deze uitgave neemt Hugo 
Kruijswijk het stokje over. Hugo 
bedankt dat je mee wilt werken!
Voortaan mag u de kopij voor de 
Pelgrimskerkpagina’s naar hem 
sturen. Hugo’s e-mailadres is 
hugokerkpresent@gmail.com.

Pastorpraat
Goed begin van 2020? Jazeker! 
Jong en oud gingen samen eten. 
We waren uitgenodigd door de 
studenten op Uilenstede. Verderop 
leest u een interview met de mannen 
van Ziel en Zaligheid. Zie ook de foto 
op het prikbord in de kerk uit het 
studentenblad ‘Ad Valvas! VU.

Wintermaaltijd met de straatklinkers
Oud en Jong. Samen eten met de 
Straatklinkers uit de binnenstad 
van Amsterdam. Voor het zevende 
opeenvolgende jaar hadden wij 
ze uitgenodigd. Ze brachten 
muziekinstrumenten, een keurig 
verzorgd boekje met liedjes en 
natuurlijk hun eigen stemmen mee. 
Er werd samen gezongen, maar 

ook solo. Een uitgebreid verslag van 
Hanna Wapenaar leest u verderop.
Twee avonden proberen verbinding 
te leggen, bruggetjes gebouwd, 
gesprekjes, samen zingen en 
luisteren. We hadden dit nooit kunnen 
doen zonder al die vrijwillige hulpen: 
dank, dank, dank!

Zingen bij Kannen
Nu hebben we de smaak te pakken 
en besloten we zo af en toe tijdens 
onze wekelijkse bijeenkomst ‘Kannen 
& Kruiken’ van half vijf tot zes nog 
eens lekker te gaan zingen. Wim onze 
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Iedere vrijdag om 16.30 uur: Kannen en kruiken; 
vrijdagmiddagborrel in de Pelgrimskerk.
Iedere eerste vrijdag van de maand om 18.00 
uur: Kostje geKocht; gezamelijke maaltijd. 
Opgeven uiterlijk de woensdag ervoor.

Maart
Di 10 14.00 uur Kring ds. De Vries
Do 12 16.00 uur Het Woord spreekt 
    in De Goede Herder
Di 24 14.00 uur Kring ds. De Vries
Di 31 14.30 uur Bezinningsmiddag ‘Prangen-

de theologische vragen’

April
Wo 01 15.00 uur Lezing: Rood
Vr 03 18.00 uur Kostje geKocht 
Zo 05 10.30 uur Palmpasen, optocht 
    in De Goede Herder
Ma 06 19.30 uur Oecumenische Boeteviering 
Do 09  16.00 uur Het Woord spreekt 
    in De Goede Herder

AGENDA
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ruim negentigjarige pianist zal ons dan 
begeleiden. 

Winterprogramma
Heeft u het Winterprogramma 
nog? Kijk er vooral in, er zijn ook 
veel ontmoetingen in de middag. 
Bijvoorbeeld: bezinning/gesprek op 

31 maart, en op 1 april om 15.00 
uur in de Pelgrimskerk. Prachtige 
beelden met toelichting van beeldend 
kunstenaar Marianne Roodenburg. 
Dan komt de paasweek in zicht. 
Let op: het bezoek aan de botanische 
tuin, eind april, gaat niet door. 
Waarschijnlijk wordt het 21 mei. Kijk 

vooral in de volgende Present!
Als u geheel aan huis gebonden 
bent, neem dan gerust contact 
op, zodat iemand u dan ook eens 
brengt. Hartelijke groet voor zieken 
en gezonden en weet u elke week in 
gebed verbonden.

Wil Kruijswijk

IN MEMORIAM
Wil Tijhuis-Schuurman
Op 22 januari is vrij plotseling Wil Tijhuis overleden. Zij 
was getrouwd met Wim Tijhuis van wie ze zo’n vier jaar 
geleden afscheid had moeten nemen. Wil werd 81 jaar 
en had een bewogen leven, zoveel werd wel duidelijk uit 
de levensschetsen die we hoorden. Eerst van haar enige 
zoon Walter Visser, geboren uit het huwelijk met haar 
eerste man Roy Visser, haar al lang geleden ontvallen. 
Haar nicht Pauline Schuurman vertelde over de tijd die 
Wil in Drenthe doorbracht in de laatste oorlogsjaren toen 
in Amsterdam het leven voor velen zo moeilijk was. Het 
leven van Wil stond in het teken van zorgen voor, in de 
dagen van de ziekte van haar echtgenoten, met wie ze 
ook vele gelukkige jaren gekend heeft. Zelf werd ze ook 
ernstig ziek, maar wonderwel herstelde ze. We kunnen 
ons Wil herinneren als een vriendelijke vrouw, die van 
mensen hield. Ze genoot van de (klein)kinderen, ook al 
was haar leven waarin ze haar weg alleen moest gaan 
stil geworden. 
Er waren veel mensen in de uitvaartdienst op Zorgvlied 
op 29 januari waarin we haar leven in het licht gezet 
hebben van de troostende woorden van Psalm 139: dat 
de Eeuwige trouw is en niet loslaat wat zijn hand begon. 
Levenslang was God er, nooit had Hij niets met haar. 
Laat komen, Heer, uw Rijk, uw koninklijke dag! 

Jaap Doolaard

Sjoerd Hendrik Gaastra 
Op 25 januari overleed, na een periode van geleidelijke 
mentale achteruitgang, Sjoerd Hendrik Gaastra, in 
de leeftijd van 92 jaar. Tijdens zijn arbeidzame leven 

was hij werkzaam bij de Hollandse Bankunie, en later 
als chef kredietverlening bij de ABN-AMRO aan de 
Herengracht, waar hij gerespecteerd werd vanwege 
zijn professionele én medemenselijke kwaliteiten. In 
de Ontmoetingskerk en later de Pelgrimskerk droeg 
hij actief bij aan de opbouw van de gemeente, o.a. als 
scriba van de kerkenraad, collectant en – samen met zijn 
vrouw Ans – als onderhouder van de contacten met de 
Versöhningsgemeinde te Leipzig. Voorafgaande aan zijn 
begrafenis op Zorgvlied klonken woorden van troost voor 
allen die hem missen zullen, niet in het minst zijn vrouw 
en zijn zoon Richard: ‘In het huis van mijn Vader zijn vele 
woningen’ (Johannes 14:2).

Ds. De Vries

Ipie van Dijk-Heins 
Op 11 februari overleed, in het verzorgingshuis in Ter Aar 
waar zij nog maar recentelijk naar toe was verhuisd, Ipie 
van Dijk-Heins, in de leeftijd van 94 jaar. In de diensten 
van onze gemeente verscheen zij, sinds het overlijden 
van haar man in 2009, steevast samen met haar zuster, 
met wie ze een nauwe band onderhield, mevrouw Van 
der Klei-Heins, die eind vorig jaar is heengegaan. 
Ipie van Dijk was vóór alles een dienende en zorgzame 
moeder voor haar kinderen en kleinkinderen, die zelf 
als schipperskind tijdens haar onderwijsperiode de 
nodige huiselijke geborgenheid had moeten missen 
en mede daardoor bedreven was in het creëren van 
een huiselijke sfeer. In de kring van haar geliefden 
hebben we haar op Zorgvlied begraven met woorden 
over de dienstbare overgave van Christus tot ons heil 
(Filippenzen 2). 

Ds. De Vries
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Zingen in de Pelgrimskerk
Het vraagt om zorgvuldig en met 
aandacht kijken om zulke schatten te 
vinden!

Twee groepen die allebei op de 
vrijdagen bij elkaar komen, los van 
elkaar, ontmoeten elkaar nu al jaren 
achtereen op de eerste vrijdag van 
februari. Het is een hartverwarmende 
ontmoeting, zeker als mensen 
elkaar na een jaar weer omhelzen en 
bevragen over hoe het met de ander 
gaat. 
De ene groep zijn gemeenteleden 
van de Pelgrimskerk. De andere 
groep is het dak- en thuislozenkoor de 
Straatklinkers. Voordat het programma 
van liedjes en samen eten begint 
worden alle namen genoemd, want 
ook dit jaar waren er toch weer 
mensen voor het eerst. 

Tussen de liedjes door spraken de 
groepen met elkaar. Er werd aan 
het koor gevraagd wat het bij elkaar 
gebracht heeft: samen zijn, niet zo 
eenzaam, iets te doen hebben op de 
vrijdag, een ritme en natuurlijk samen 
muziek maken. Twee koorleden 

vertelden dat ze elkaar op het koor 
hebben leren kennen, maar wat 
bleek: ze zijn bij elkaar om de hoek 
opgegroeid en hebben een grote 
gemeenschappelijke geschiedenis. 
Ook aan de groep van de kerk werd 
gevraagd wat hen samenbracht. Hoe 
bijzonder is het om dan dezelfde soort 
antwoorden te horen: eenzaamheid 
is een enorme drijfveer om bij elkaar 
te komen, samen zijn, je hart luchten, 
samen lachen en huilen, het leven 
delen – en af en toe ook samen 
zingen! 

Dat laatste hoefden ze maar één 
keer te zeggen want natuurlijk moest 
iedereen meezingen met de bekende 
Amsterdamse liederen. Na weer een 
liedjesronde hadden we het over de 
meegenomen dingen, voorwerpen 
die je op straat wel eens tegen kunt 
komen. Zo vertelde een man over de 
zielige eenzame kinderhandschoen, 
och…waar zou de andere zijn, en 
loopt het arme kind nu met koude 
handjes? Een koorlid had die dag een 
muts gevonden en wilde die graag 
aan iemand geven die er goed gebruik 
van kan maken. Een vrouw van over 

de honderd had prachtige dingen 
gevonden, een mooie bijzondere 
steen en veertjes. Het vraagt om 
zorgvuldig en met aandacht kijken 
om zulke schatten te vinden! Om 
deze woorden weer enigszins naar 
beneden bij te stellen reageerde een 
koorlid op alle meegebrachte takjes 
en frutseltjes met zijn immer norse 
stem: ‘nou, ik vind anders gewoon 
hele fi etsbanden op straat.’

Toen was het tijd voor de maaltijd en 
gingen alle aanwezigen met elkaar aan 
tafel. Het was mooi om te zien hoe 
mensen elkaar hielpen, een bordje 
voor een ander haalden of een restje 
op de wang weghaalden, ook hier 
straalde er iets van die zorgvuldigheid 
en aandacht door. Voor beide groepen 
een heerlijk extraatje waar dan ook 
goed van gegeten werd. Als toetje was 
er, ook op ‘straat’ bij elkaar gezocht, 
een sprokkelfruit trifl e, heerlijk!
Natuurlijk moest er nog gezongen 
worden, en met volle magen kregen 
we bijna iedereen mee in een 
polonaise door de zaal. Wat een feest, 
wat een schatten! 

Hanna Wapenaar
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Programma 
veertigdagentijd

Donderdag 12 maart
19.30 uur 
Tweede vesper in de veertigdagentijd.

Vrijdag 13 maart
20.00 uur
Theatervoorstelling 'Holy Moses'. 
Zie V&T pagina 31.

Donderdag 19 maart
19.30 uur 
Derde vesper in de veertigdagentijd.

Donderdag 26 maart
19.30 uur 
Vierde vesper in de veertigdagentijd.
20.15 uur 
Documentaire over de Matthäus-Passion.

Zondag 29 maart
12.45 uur 
Optreden van Tijmen, Roza en Eline 
met songs uit Jesus Christ Superstar 
(na de kerkdienst).

Donderdag 2 april
19.30 uur 
Vijfde vesper in de veertigdagentijd.

Zaterdag 4 april
16.00 uur 
Palmpasenstokken maken en 
aansluitend eten voor kinderen. 
Op 5 april is het Palmpasen. 

Donderdag 9 april
19.30 uur 
Dienst Witte Donderdag - ds. Werner 
Pieterse.
20.00 uur 
The Passion kijken met jongeren.

Vrijdag 10 april
19.30 uur 
Dienst Goede Vrijdag - ds. Bara van 
Pelt.

Zaterdag 11 april
19.30 uur 
Dienst Stille Zaterdag - ds. Bara van 
Pelt & ds. Werner Pieterse.
22.30 uur 
Start programma Paasnacht.

Zondag 12 april
7.00 uur 
Afsluiting Paasnacht - zonsopgang.
9.30 uur 
Paasmorgen: Eerste dienst - ds. Bara 
van Pelt. 
11.00 uur 
Paasmorgen: Tweede dienst, met 
jongeren en kinderen - ds. Werner 
Pieterse & jeugdwerker Nienke van 
der Heiden. 

Deze periode van bezinning en inkeer is gestart op 26 februari – 
Aswoensdag. In de veertigdagentijd staan de zondagsdiensten in het 
teken van de bijbelverhalen uit Exodus. Vanaf 5 maart is er vijfmaal 
op donderdagavond een vesper. Op een aantal avonden is er ook een 
activiteit om met elkaar inhoud te geven aan de veertigdagentijd.
In de Stille Week zijn er diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
op Stille Zaterdag. Na de dienst op Stille Zaterdag is er een eenvoudig 
programma tijdens de Paasnacht. De Paasnacht wordt afgesloten met 
het gezamenlijk zien opgaan van de zon op Paasmorgen. Aansluitend zijn 
er op Paasmorgen twee diensten.
Activiteiten vinden plaats in de Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstelveen. 
Kijk op Facebook.com/Paaskerk en op de mededelingen van de orde van 
dienst voor de laatste informatie.
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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

Studiekring Efeziërs en 
Kolossenzen
Di/ 10-03, 14.00 uur
In de Pelgrimskerk
Bijbelkring over de brieven van Paulus 
aan de Efeziërs en de Kolossenzen. 
We lezen verder uit de brief aan de 
Kolossenzen. Leiding: ds. Harmen de 
Vries.

Film ‘Der Kreuzweg’ (2014)
Wo/ 18-03, 14.00 – 16.00 uur
In de Titus Brandsmakerk
Deze meermalen bekroonde fi lm, o.a. 
met de Zilveren Beer Berlijn Beste 
Scenario, vertelt  op indringende wijze 
het verhaal van een veertienjarig Duits 
meisje dat op eigen wijze de veertien 
staties van Jezus naar de kruisiging 
doorloopt. Zij komt uit een gezin met 
zeer behoudende opvattingen en met 
een strenge moeder die haar kleineert 
en vernedert.

De fi lm is ingedeeld in veertien 
hoofdstukken, telkens met de titel 
van één van de veertien staties van 
de kruisweg. De zorgvuldig gekozen 
beelden maken het mogelijk om te 
blijven kijken naar de pijnlijke taferelen 
die tot in hun uiterste consequentie 
worden doorgevoerd. Maria 
onderwerpt zich aan haar moeder, 
en neemt de ultieme beslissing om 
zich op te offeren in plaats van voor 
zichzelf te kiezen. De onvermijdelijke 
ontknoping van haar lijdensweg hangt 
als een donderwolk boven de fi lm, 
maar de fi lm heeft zo’n grote poëtische 
zeggingskracht dat je er van begin tot 
einde geboeid naar blijft kijken.
Na afl oop gelegenheid tot gesprek.

Ik bid dus ik ben (3/3)
Do/ 19-03, 20.00 – 22.00 uur 
in de Pelgrimskerk
Met Sieb Lanser.



M
aa

rt
 2

0
2

0
p

re
se

n
t 2

31

V
o

rm
in

g
 e

n
 T

o
e

ru
st

in
g

a
g

e
n

d
aStudiekring Efeziërs en 

Kolossenzen
Di/ 24-03, 14.00 uur
In de Pelgrimskerk
Bijbelkring over de brieven van Paulus 
aan de Efeziërs en de Kolossenzen. 
We lezen verder uit de brief aan de 
Kolossenzen. Leiding: ds. Harmen de 
Vries.

Bezinningsmiddag 
‘Prangende theologische 
vragen’
Di/ 31-03, 14.30 – 16.00 uur
in de Pelgrimskerk
Geloven in God kan houvast en 
vertroosting geven, maar stelt ons 
ook voor allerlei vragen. Sommige 
vragen kunnen klemmend zijn, zoals 
de vraag naar de zin van het lijden.

Op verzoek van veel deelnemers 
wordt in het komend seizoen een 
tweede bijeenkomst belegd, waarin 
opnieuw vanuit de hoofdlijnen van 
de bijbelse theologie op een aantal 
vragen een antwoordrichting gezocht. 
Hebt u zelf vragen die u ter sprake 
wilt brengen? Neem dan ruim van te 
voren contact op met ds. De Vries. 

Lezing: Rood 
Wo/ 01-04, 15.00 uur
in de Pelgrimskerk
In het verhaal over rood wordt onze 
dubbelzinnige houding ten opzichte 
van de oudste kleur in de kunst 
zichtbaar: Liefde, Strijd en Geloof. 
Opvattingen over deze kleur en de 
kleurkeuze van kunstenaars worden 
gemengd met de intrigerende 

geschiedenis van de kleurpigmenten. 
Marianne Roodenburg, beeldend 
kunstenaar, geeft deze lezing. 
Kosten: € 5,- 

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.

Theatervoorstelling 'Holy Moses'
Vr/ 13-03, 20.00 uur in de Paaskerk
Vanuit de drie grote religieuze stromingen spelen drie vrouwen, 
Eveline Masetti, Saïda Franken en Marion Rosenthal elk hun 
eigen levensverhaal rond het verhaal van Mozes. Ofwel: Mosjé, 
zoals hij binnen het jodendom wordt genoemd. Of Musa, 
zoals hij in de islam heet. Aspecten uit het leven van Mozes 
verbinden de drie met waar zij en wij als mens momenteel zijn.
Het gaat om voor ieder herkenbare ervaringen: je waardevol 
of waardeloos voelen. Leiding moeten geven maar niet goed 
weten wat je eigen plek is. De boodschap van het geloof 
brengen zonder zelf zekerheid te voelen over je geloof. Ook 
Mozes – of Mosjé of Musa – worstelde met die vragen. Hij 
leidde zijn volk door de woestijn en kreeg de opdracht om de 
Tien Geboden aan zijn mensen voor te leggen, maar ook hij 
twijfelde aan zichzelf en aan zijn eigen rol.
’Je kunt inzicht krijgen in je eigen leven door het naast dat 
van een ander te plaatsen’, zegt Franken. ‘Maar het is een 
smal koord waar je op staat’, zegt Rosenthal. ‘Je dondert er zo 
weer vanaf’. Met muzikale begeleiding van René van der Rijst. 
Entreeprijs: vrijwillige bijdrage.
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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.

Matthäus Passion
Za/ 14-03, 19.00 uur
in de Kruiskerk
Het Bach Ensemble Amsterdam (BEA) 
voert de Matthäus Passion van Johann 
Sebastian Bach weer uit. Misschien 
was u twee jaar geleden ook bij 
‘hun’ uitvoering in de Kruiskerk. Dan 
weet u vast nog hoe indrukwekkend 
en ontroerend het verhaal over 
verraad en liefde, berechting en 
sterven gebracht werd door de 
jonge mensen van BEA: de twee 
koren en orkesten links en rechts 
vóór in de kerk, het engelenkoor op 
het balkon. Vol hartstocht en zeer 

stijlbewust klinken de dramatische 
‘turbae’, de instemmende koralen, 
de emotionele hoogtepunten in 
de aria’s, de verschillende rollen in 
het evangelie van Mattaüs en de 
prachtige instrumentale solo’s. Dit jaar 
opnieuw de Mattaüs. Vocale solisten 
zijn: Stephan Adriaens, evangelist; 
Joep van Geffen, Christus; Elvira 
Beekhuizen, sopraan; Rosina Fabius, 
alt; David Lee, tenor en Michiel 
Meijer, bas. De leiding heeft Paulien 
Kostense. Entree: € 22,50 (tot 16 
jaar € 20,00). Kaartverkoop op www.
klassiekemuziek.nl of stuur een e-mail 
naar cantate@kruiskerk-amstelveen.nl. 

Koffi econcert Theo 
Griekspoor
Zo/ 15-03, 12.00 uur
in de Paaskerk
Organist Theo Griekspoor speelt 
werken van Sweelinck, Bach, Karl-
Elert, Gigout, een Cantilene van 
Meale en een Toccata van Balg Nevin. 
De toegang is vrij, een vrijwillige 
bijdrage op prijs gesteld.

Boekpresentatie De Grote 
Bach Atlas
Za/ 21-03, 15.00 uur
in de Oude Lutherse Kerk
Auteur Govert Jan Bach presenteert 
De Grote Atlas. Het eerste exemplaar 
wordt aangeboden aan dhr. Ton 
Koopman (musicus, dirigent). Muzikale 
bijdragen worden verzorgd door De 
Jonge Strijkers Nederland, met mevr. 
Naomi Magdalena Bach (solo) en dhr. 
Jascha Bach (cello). Receptie achteraf. 
Singel 411, Amsterdam
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aMuzikale Vesper
Zo/ 22-03, 17.00 uur
in de Kruiskerk 
De Vesperscantorij en een orkest 
onder leiding van Henk Trommel 
voeren het Stabat Mater van Josef 
Gabriel Rheinberger uit. Een 19e 
eeuwse versie van een middeleeuwse 
hymne over Maria’s verdriet als ze 
haar zoon aan het kruis ziet lijden en 
sterven. In de mystieke tekst kom ‘ik’ 
naast haar staan en lijd ‘ik’ met haar 
mee. De Vesper duurt een uur. Vanaf 
16.30 uur is iedereen welkom en 
om 16.45 uur vertelt Henk Trommel 
kort iets over de manier waarop 
Rheinberger de middeleeuwse 
mystiek heeft getoonzet. Liturg is ds. 
Sytze de Vries.

Matthäus Passion 
Vr/ 27-03, 19.30 uur
in de Augustinuskerk
Het Pauluskoor Amstelveen kent 
een Matthäus Passion-traditie en 
zingt ‘de Matthäus’ eens in de drie 
jaar. Dit jaar voert het Pauluskoor 
hem uit met een robuust koor en 
gerenommeerde solisten die de 
Matthäus Passion steeds weer als een 
hoogtepunt ervaren. Het wordt een 
indrukwekkende uitvoering. 
Met solisten: Aliya Akhmadeeva, 
sopraan; Daniëlla Buijck, alt; Erik Slik, 
tenor (aria's); Jeroen de Vaal, tenor 
(evangelist); Georg Gädker, bas (aria's); 
Hans Christian Hinz, bas (Christus). 
Verder werken mee jeugdkoor 
The Classics, orkest Philharmonia 
Amsterdam en organist Cor 
Brandenburg. Het geheel staat onder 
leiding van Marcel Joosen, dirigent. 
Entree: € 30 (inclusief 
programmaboekje en consumptie), 
onder 18 jaar: € 27,50. 

Kaartverkoop op www.pauluskoor.nl 
of bij de leden. Augustinuskerk, 
Amstelveenseweg 965, 1081 JG 
Amsterdam-Buitenveldert.

Requiem van Fauré
Wo 01/04 14.00 – 16.00 uur
in de Titus Brandsmakerk
Het requiem is eeuwenlang een 
belangrijk onderdeel geweest van de 
Rooms Katholieke begrafenisliturgie. 
Naast de klassieke gregoriaans 
gezongen uitvoering hebben veel 
componisten het requiem getoonzet. 
Beroemde uitvoeringen zijn o.a. die 
van Mozart, Berlioz, Verdi, Dvorak en 
Fauré.

Na het Tweede Vaticaanse concilie 
werden er ook in begrafenisliturgie 
diverse veranderingen doorgevoerd en 
werd het mogelijk om uit wisselende 
gezangen een keuze te maken.
Wij kijken en luisteren naar het 
Requiem van Fauré, uitgevoerd door 
het Holland Boys Choir.
We luisteren naar fragmenten van 
verschillende uitvoeringen van het 
requiem. We sluiten af met een 
vesperviering. Met Pastoor Eugene 
Jongerden, Renger Prent, en Vincent 
Dorenbos (muzikale begeleiding).

Brentano zingt DeMattheus
Wo/ 01-04, 15.00 uur
in de Kruiskerk
In dit unieke concert, georganiseerd 
door Stichting Brentano Amstelveen, 
zingen mensen met dementie samen 
met ervaren koorzangers delen 
uit de Matthäus-Passion van J.S. 
Bach. In deze passiemuziek worden 
persoonlijke verhalen van mensen 
met dementie en hun naasten 
verweven. 

‘Dit bijzondere project maakt het 
mogelijk dat mensen met dementie 
weer kunnen ervaren en voelen hoe 
het is om deze prachtige muziek van 
Bach uit te voeren met een heus 
orkest en solisten’, aldus Wouter van 
den Braak, initiatiefnemer en tevens 
dirigent. 

Meezingen?
Er is nog plek voor een paar 
steunzangers, tenoren en bassen. 
Ook mensen met een lichamelijke 
beperking kunnen meedoen. De 
repetities zijn op: 14, 21 en 28 maart. 
De generale repetitie en het concert 
is op 1 april in de Kruiskerk. 
Wilt u meezingen of kent u iemand 
(met of zonder dementie) die dat 
graag wil? Meldt u zich dan uiterlijk 10 
maart aan via ikdoemee@brentano.nl. 
Voor vragen of informatie: Wouter van 
den Braak op 06 – 81 10 02 37, e-mail: 
w.v.d.Braak@brentano.nl.
Toegangskaarten à € 12,50 (incl. 
consumptie) kunt u bestellen op 
www.brentano.nl/demattheus. 

Meezingen met de Markus 
Passion 
Za/ 04-04 repetitie, vr/ 10-04 
uitvoering in de Kruiskerk
Op Goede Vrijdag, 10 april, brengt de 
Kruiskerkcantorij, met vocale solisten 
en orkest, onder leiding van Henk 
Trommel, barokke passiemuziek, de 
Markus Passion van Reinhard Keiser. 
Als u zin heeft om mee te zingen 
en u bent in staat zelf uw partij in te 
studeren, meldt u zich dan uiterlijk 15 
maart bij Henk van der Meulen, de 
voorzitter van de Kruiskerkcantorij, 
meulenhenk@kpnmail.nl of 020 - 
6452705. De repetitiedag is zaterdag 
4 april is van 10.00-16.00 uur. 
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Landelijk missionair 
evenement Blik naar buiten
Vr/ 13-03, 10.30-16.00 uur, 
Jacobikerk en de Social Impact 
Factory in Utrecht
Wat zijn de trends in Nederland en 
wat kunnen we daar als Protestantse 
kerk mee? Waarom is Kliederkerk 
zo'n succes? Klopt het dat 

sommige pioniersplekken echt van 
levensbelang zijn voor hun bezoekers? 
Mag je in deze tijd nog gewoon 
gemeentepredikant zijn? En blijft 'het 
geheim Gods' nog wel bewaard in al 
die nieuwe vormen? Heeft God ons 
pionieren wel nodig?
Deze maar ook onderwerpen als ‘de 
weerstand tegen de missionaire drive 

van de Protestantse Kerk’ komen aan 
bod. Na afl oop bent u helemaal op de 
hoogte van alle actuele ontwikkelingen. 
Aansluitend zijn er inspirerende 
workshops met professionals uit de 
breedte van de Protestantse Kerk. 
Toegang € 19,50. Voor meer info en 
aanmelden: www.protestantsekerk.nl/
workshops-landelijk-missionair-ev.

Kerkelijk nieuws

De Vrijzinnige Lezing
Vr/ 13-03, 20.00 uur, 
Geertekerk in Utrecht
Menselijk samenleven is momenteel 
vooral gericht op orde, veiligheid, 
controle en beheersing. In de 
westerse wereld worden rationaliteit, 
vrijheid, onafhankelijkheid, autonomie, 
authenticiteit en zelfontplooiing als 
waardevol en zelfs als deugden 
gezien. Kwetsbaarheid en 
controleverlies worden zoveel mogelijk 
gemarginaliseerd, en/of naar het 
privédomein verwezen. Wat verliezen 
we hiermee uit het oog? Welke andere 
belangrijke menselijke waarden tonen 
kwetsbaarheid en ontregeling ons? 
Hoe verzamelen wij de moed om de 
kwetsbaarheid en ontregeling van 
onszelf én anderen voluit onder ogen 
te zien? Wat impliceert het omarmen 
van kwetsbaarheid voor ons zijn en 
handelen?
Op bovenstaande vragen zal Christa 
Anbeek ingaan in haar lezing De moed 
om kwetsbaar te zijn. Toegang € 10. 
Voor meer info en aanmelden: 
www.devrijzinnigelezing.nl.

Bijbelkieswijzer
Het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) 
heeft de Bijbelkieswijzer 
geïntroduceerd. Deze 
online kieswijzer helpt 
mensen aan de hand van 
vragen om te ontdekken 
welke bijbelvertaling 
het best bij hen past. 
Niet alleen vertalingen 
die door het NBG zijn 
gemaakt doen mee, maar 
ook andere bekende 
Nederlandse vertalingen.

‘De Bijbel is in allerlei Nederlandse vertalingen te lezen’, zegt NBG-
directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Mensen vragen zich af waarom er zoveel 
vertalingen zijn, en wat er nou écht staat in de Bijbel. Immers, soms klinkt 
een bepaalde bijbeltekst in de ene vertaling heel anders dan in de andere. 
Lang niet altijd begrijpen bijbellezers hoe dat komt. Ook merken we dat 
veel mensen zoeken naar een voor hen geschikte bijbelvertaling. Als je de 
kieswijzer doet – een soort kieskompas – krijg je daar advies over én leer 
je aan de hand van voorbeelden veel over de gemaakte vertaalkeuzes. Zo 
ontdek je op een leuke manier dat iedere vertaling een uniek venster op 
de tekst opent.’ www.debijbel.nl/kieswijzer 
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Leven is wachten
Leven is wachten dagen en nachten 
denken en dromen of het zal komen 
dat grote geluk.

Leven is vragen wachten verdragen 
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen 
waarom je niet vroeg.

Leven is lijden niet te vermijden 
onmacht verduren eindeloos turen 
naar komend licht.

Leven is dwalen oude verhalen 
speuren en zoeken stoffi ge boeken 
de sporen van God.

Leven is kijken elkaar verrijken 
opnieuw beginnen leren beminnen 
spontaan als een kind.

Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan 
’t hart om te geven en kwaad te vergeven
het leven is goed.

Henk Jongerius
Uit: Liedboek, lied 830

Pasen020
Je kunt altijd opnieuw beginnen. Dat 
is de slogan van de Paascampagne 
voor de website Pasen020.nl van 
dit jaar. Vanaf half maart wordt de 
campagne actief uitgezet op sociale 
media en offl ine kanalen – zoals 
buitenreclame en advertentie in de 
plaatselijke kranten – en staat de 
nieuwe Pasen020 website online.
Voor Amstelveen-Buitenveldert komt 
er een gezamenlijke folder met de 
activiteiten in onze kerken rond 
Pasen. Ds. Werner Pieterse verstuurd 
als stadsdominee een paasgroet naar 
medewerkers van organisaties uit het 
sociaal domein in Amstelveen.

In de kerken komen posters te liggen 
die ingekleurd en achter het raam 
gehangen kunnen worden. Zo komen 
we het campagnebeeld overal tegen 
in Amstelveen en Amsterdam. In de 
kerken, bij de mensen thuis, in het 
buurthuis, sportclub of supermarkt. 
De mooist gekleurde poster wint een 
toepasselijke paasprijs.

Deze campagne is een initiatief van 
de Protestantse Kerk Amsterdam, 
de Evangelisch Lutherse Gemeente 
Amsterdam en de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Foto: Marleen Oostlander



Een van de eerste van de honderden kruisen 
die timmerman Francesco maakte 

van vluchtelingensloepen op zijn eiland.
Deze sloep kapseisde en zonk 

349 doden. 
‘Het kruis is een teken van hoop’, zegt Francesco.

Ik zie vooral een pijnlijke aanklacht 
in deze grote Europese kathedraal.

Werner Pieterse

Francesco Tuccio (Lampedusa, Italië) maakte sinds 2015 honderden kruisen.

Hij deelde het merendeel uit. Een kruis is aangekocht door het British Museum.


