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Een ‘pepchalk’ 
van de kinderen
Veel kinderen gaan nu niet 
naar school. Buiten is het mooi 
weer, maar ze mogen niet met 
vriendjes afspreken. Veel oudere 
gemeenteleden zitten alleen thuis, 
maar mogen nu geen bezoek meer 
ontvangen. Ik vroeg me af of er 
niet een manier was die twee te 
verbinden, zonder de kans elkaar te 
besmetten. 

Van een andere ouder uit de 
Paaskerk kwam het idee: de kinderen 

kunnen een mooie stoepkrijttekening 
maken op de stoep bij ouderen voor 
de deur. Er werd gelijk enthousiast 
gereageerd door de kinderen en 
hun ouders. En daarom trekken we 
‘gewapend’ met stoepkrijt op pad 
langs de stoepen van mensen die 
wel wat afl eiding kunnen gebruiken. 

Kent u iemand die een ‘pepchalk’ van 
de kinderen kan gebruiken? Laat het 
me weten door een mail te sturen 
aan dorienkeus@gmail.com. 

DORIEN KEUS
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Van de redactie
Waar veel van het kerkelijk leven is stilgevallen, 
verschijnt Present gelukkig wel. Verzet en overgave 
is het thema. Denkend aan de coronacrisis: we 
verzetten ons tegen het virus, door het zoeken naar 
een medicijn en een vaccin, door sociale distantie 
en quarantaine, maar we geven ons ook over aan 
een nieuwe werkelijkheid. Deze overgave is geen 
passieve berusting, maar het zoeken naar wegen om 
leven en samenleven mogelijk te maken. Dat levert 
veel nieuwe initiatieven en creativiteit op, ook binnen 
onze kerkgemeenschap. Een woord van dank en 
waardering voor allen die zich inzetten, met aandacht 
voor onze oudere en kwetsbare gemeenteleden. 
Vermelding van diensten en activiteiten is uiteraard 
‘onder voorbehoud’. Het thema is gekozen, omdat het 
op 9 april vijfenzeventig jaar geleden is dat Dietrich 
Bonhoeffer werd opgehangen. Werner Pieterse 
gaat in zijn hoofdartikel in op Bonhoeffer en zijn 
theologie; de crux zit in het woordje en: verzet én 
overgave. Klaas van Gelderen en Sjouke Mennega 
blikken terug op de drie avonden over Bonhoeffer 
uit ons programma ‘Leren en bezinnen’. De Tweede 
Wereldoorlog – we gaan ook richting 4 en 5 mei 
en het gedenken / vieren van vijfenzeventig jaar 
bevrijding – komt ook terug in het artikel van Henk 
van der Meulen over het Oranjehotel. Pasen komt er 
een beetje bekaaid af; zie wel de bijdrage van Bara 
van Pelt over Pasen 2020. De doopvont op het omslag 
verwijst naar de gewoonte in de vroege kerk om in 
de paasnacht te dopen; vandaar de doopgedachtenis 
in de paaswake. Daarbij gaat het ook om verzet tegen 
het kwaad en overgave aan God. De redactie wenst u, 
te midden van alle onzekerheid en zorgen, gezegend 
Pasen en een paasleven in verzet en overgave. 

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.

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

05 – Bergen en dalen  
inleveren kopij: 15 juni
op de mat: 4 juli

Sieb Lanser
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Beste gemeenteleden

Wij geloven in de Levende, de 
Opgestane Heer. Niet in een God die 
ziektes stuurt als middel om ons te 
straffen of 'op te voeden'.
Ondanks de opgelegde beperkingen 
- die al weer anders kunnen zijn 
wanneer deze Present verschijnt – 
willen we zo goed mogelijk kerk zijn. 
We noemen het belangrijkste:
1. In onze pastorale bezoeken 
beperken wij ons tot het strikt 
noodzakelijke. In de praktijk betekent 
dat zorg rondom het levenseinde.
 2. De zondagse diensten en de 
diensten in de Stille Week worden 
op een alternatieve manier met een 
kleine groep gevierd. 
3. Alle bijeenkomsten, ook met kleine 
groepen (groepspastoraat, kringen, 
jeugdwerk), worden afgelast.
4. Voor uitvaartdiensten en 
-bijeenkomsten zoeken we in nauw 
overleg met uitvaartleiders en familie 
naar een goede, passende vorm.
In alles volgen we de regels van 
landelijke en plaatselijke overheden.

Kerkdiensten
Deze volstrekt unieke situatie, waarin 
nog veel onduidelijk is, vraagt om een 
gezamenlijke aanpak. Daarom waren 
er in de afgelopen weken vieringen 

in de Paaskerk, die voor alle drie 
wijkgemeenten waren bedoeld, met 
combinaties van voorgangers. 
Dit is ook het geval voor zondag 
5 april. De dienst in de Paaskerk 
is te volgen via de website 
Kerkdienstgemist.nl/stations/1090 
en op televisie: Ziggo kanaal 42 (RTV 
Amstelveen), KPN/XS4ALL kanaal 
1380 (van NPO1, 1 kanaal terug) en 
T-Mobile kanaal 806.

De diensten in de Stille Week 
(Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Stille Zaterdag / paaswake) en 
op paasmorgen vinden plaats in de 
Kruiskerk. RTV Amstelveen maakt 
opnames. Ook deze zullen te volgen 
zijn via Ziggo kanaal 42. De precieze 
uitzendtijden en andere details 
worden later bekend gemaakt. De 
mogelijkheid dat ook de Kruiskerk 
met beeld en geluid kan uitzenden, 
is in onderzoek. De Pelgrimskerk 
werkt ook mee aan de gezamenlijke 
diensten.

Om aan de richtlijnen te voldoen, 
zullen in ieder geval tot en met 12 
april (Pasen) de vieringen plaatsvinden 
‘zonder kerkgangers’, met alleen 
voorgangers, een organist, twee 

ambtsdragers, iemand voor beeld 
en geluid en een koster. Daarnaast 
worden per viering zes personen 
gevraagd als zanger te fungeren. Bij 
de voorbereidingen is er ook overleg 
met kinderkerk en tienerdienst. 
U wordt van harte uitgenodigd deze 
diensten thuis mee te vieren. 
Houd voor eventuele veranderingen en 
de periode na 12 april de websites in 
de gaten. En zeg het voort. 

Contact
We willen via telefoon en digitale 
media zo goed mogelijk contact met 
elkaar onderhouden, op zondag en 
door de week. Aarzel niet op die 
manier met ons en elkaar contact te 
zoeken, indien nodig. Bij velen zal de 
eenzaamheid in de afgelopen weken 
al zijn toegenomen. 

Ook in deze tijd zijn we, weliswaar 
op afstand, met elkaar verbonden in 
gebed. Laten we deze dagen met 
elkaar bidden voor hen die het meest 
zijn getroffen, de zieken en zij die 
eenzaam zijn, en voor en met allen die 
met grote toewijding werkzaam zijn in 
hulpverlening en zorg. 

Wij wensen u allen Gods zegen toe. 

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op deze weken. De voortdurende stroom berichten maakt velen, ook in 

kerken en geloofsgemeenschappen onrustig. Hier en daar wordt het virus met God in verband gebracht. 

PREDIKANTEN EN KERKELIJK WERKERS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT
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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

ZONDAG 5 APRIL 

Palmzondag

Gezamenlijke dienst 
10.00 uur live op kerkdienst-
gemist.nl of 11.30 uur op RTVA: 
ds. Werner Pieterse en Nienke 
van der Heiden, met extra 
aandacht voor kinderen. 

DONDERDAG 9 APRIL 

Witte donderdag

Gezamenlijke dienst 
19.30 uur: ds. Sieb Lanser en 
ds. Werner Pieterse op 
kerkdienstgemist.nl en RTVA  

VRIJDAG 10 APRIL 

Goede vrijdag

Gezamenlijke dienst 
19.30 uur: ds. Bara van Pelt 
en ds. Fokko Omta, evangelie, 
lezingen met stemmen en 
muziek, op kerkdienstgemist.nl 
en RTVA

ZATERDAG 11 APRIL

Stille zaterdag

Gezamenlijke 
paaswakeviering
21.00 uur: ds. Fokko Omta en Bara 
van Pelt op kerkdienstgemist.nl

ZONDAG 12 APRIL

Pasen

Gezamenlijke paasdienst 
10.00 uur live op kerkdienst-
gemist.nl of 11.30 uur op RTVA: 
ds. Sieb Lanser en Werner 
Pieterse, met elementen voor 
kinderen en jongeren. 

Voor de hierna volgende 
weken is het streven iedere 
zondag een gezamenlijke 
dienst uit te zenden. Kijkt u 
hiervoor op de informatie-
voorzieningen.

Juist in deze tijd zoeken wij verbondenheid met elkaar. Kijk mee vanuit uw eigen 
huiskamer naar de gezamenlijke vieringen via kerkdienstgemist.nl of RTV Amstelveen. 
De vieringen worden met zorg voorbereid naar de huidige richtlijnen rondom het 
coronavirus, opgesteld door overheid en RIVM. U vindt de meest actuele informatie en 
ordes van dienst op www.pga-b.nl.

De vieringen zijn te bekijken via kerkdienstgemist.nl/stations/1090. De vieringen waarbij 
dat vermeld staat, worden ook uitgezonden op televisie via RTVA - Ziggo kanaal 42, 
KPN/XS4ALL kanaal 1380 (van NPO1, 1 kanaal terug) en T-mobile kanaal 806. 
Terugkijken is mogelijk via kerkdienstgemist.nl/stations/1090 en rtva.nl/kerkdiensten

De collectedoelen worden in de uitzending bekend gemaakt.
Alle ordes van dienst vindt u op www.pga-b.nl.

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

05 – Bergen en dalen
inleveren kopij: 15 juni
op de mat: 4 juli

Data inleveren en 
verschijnen Present
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Verzet en overgave

Dit jaar valt op die dag Witte 
Donderdag, in 1945 was het ruim 
een week na Pasen. In de jaren 
na zijn dood werd Bonhoeffer 
meer en meer wat hij zelf nooit 
wilde: een protestantse heilige. 
Het heeft te maken met zijn 
bewonderenswaardige moed zich te 
verzetten tegen het nazisme en met 
zijn theologie die altijd heel dicht bij 
zijn eigen leven bleef. Het had ook 
te maken met de behoefte aan een 
identificatiefiguur voor de naoorlogse 
kerk in Duitsland en Europa. Een 
kerk die ook met zichzelf in het reine 
moest komen en lang niet overal 
altijd even moedig had opgetreden. 
Zoveel was besmet geraakt in de 
oorlogsjaren, wie had zich niet 
gecompromitteerd? Bonhoeffer werd 
meer en meer de 'goede' theoloog in 
een 'foute' wereld.

Biografie
Eind januari hebben we in ons 
toerustingsprogramma met ongeveer 
dertig belangstellenden Bonhoeffer 
drie avonden lang bestudeerd. De 

eerste avond vertelde Evert van der 
Mede ons op indrukwekkende wijze 
over Bonhoeffers leven. Zijn jeugd in 
het welgestelde gezin in het oosten 
van Duitsland, zijn opmerkelijke 
keuze voor de studie theologie, zijn 
studiejaren in Oxford en Barcelona en 
zijn beslissende keuze om meteen na 
zijn aankomst in 1938 terug te keren 
uit Amerika, omdat hij zich juist nu 
geroepen wist om in Duitsland te zijn. 
We hoorden over zijn rol in het verzet, 
zijn worsteling met een kerk die hem 
al te volgzaam was en het grote 
dilemma of doden nu gerechtvaardigd 
was. Zijn deelname aan het complot 
om Hitler te doden leidde tot zijn 
gevangenschap en dood. In deze 
omstandigheden groeide zijn urgente 
theologie. 

Navolging
'Hoe kan ik nu Christus volgen?' is 
de indringende vraag van zijn grote 
studie Navolging uit 1935-1937, die 
is ontstaan uit de colleges op zijn 
opleiding voor predikanten van de 
Bekennende Kirche – dat deel van 

de Duitse Evangelische kerk dat zich 
verzette tegen het naziregime. 
Onder leiding van Sieb Lanser lazen 
we de tweede avond fragmenten uit 
dat nog steeds veel gelezen boek. 
Belangrijk thema is de verhouding 
tussen het in de ogen van Bonhoeffer 
al te gemakkelijke van geloof in 
'goedkope genade' en de radicaliteit 
van de 'kostbare genade'. Ik zal 
eerlijk bekennen dat ik het altijd een 
wat moeizaam boek heb gevonden. 
Passend in die tijd, die radicale 
keuzes vroeg, maar nu? Of is dat een 
laf excuus en ben ik wel tevreden 
met de goedkope genade stevig op 
zak? Het verschil tussen goed en 
kwaad was toentertijd waarschijnlijk 
helemaal niet zo helder, en toch 
riep Bonhoeffer op tot keuze. Zo 
confronteert het boek Navolging 
de lezers ook nu nog met de vraag 
of we niet al te brave burgers zijn 
geworden en of we niet net als in de 
dagen van Bonhoeffer mooie liederen 
zingen en schone teksten preken in 
nette aangeveegde kerken, terwijl de 
wereld in brand vliegt.

Verzet en overgave
Het beroemdst is Bonhoeffer 
geworden door de posthume publicatie 
van een selectie van zijn brieven uit 
de gevangenis. Al in 1951 worden 
de in 1943-44 geschreven brieven 
gepubliceerd onder de titel Widerstand 
und Ergebung (Verzet en Overgave). 

WERNER PIETERSE

Het kan u niet zijn ontgaan: dit is het jaar 

waarin Dietrich Bonhoeffer wordt herdacht. 

Vijfenzeventig jaar geleden werd de Duitse 

predikant/theoloog geëxecuteerd, op 9 april. 
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Ik herinner me nog dat ik het boek 
voor het eerst las. 
De zwaarte van de theologische 
beslissingen en de existentiële kracht 
van de brieven voelde ik aan, ook al 
begreep ik ze als beginnend student 
maar half. In die doorleefdheid ligt 
precies de kracht van het boek 
waarvan we een passage lazen op de 
derde avond.
Op 21 februari 1944 schrijft 
Bonhoeffer na tien maanden 
gevangenschap: 'Ik heb hier dikwijls 

gezeten met de vraag waar de grens 
ligt tussen noodzakelijk verzet tegen 
het 'lot' en de even noodzakelijke 
'overgave' en 'Ik geloof dat we 
onze energie moeten richten op het 
grote, waar het werkelijk om gaat 
en tegelijkertijd het voor-de-hand-
liggende moeten doen, datgene waar 
je niet langs kunt.' De crux van wat 
Bonhoeffer schrijft zit in het woordje 
en. Wij denken vaak over de twee 
houdingen verzet - overgave als of of. 
In een tijd waarin alles maakbaar lijkt, 

is overgave dan al snel de mindere 
van de twee. Verzet je, vecht, geef 
niet op, klinkt het in dagen van 
ziekte, alsof we aan een slagveld 
staan. Overgave lijkt op capitulatie, 
opgeven, 'laat maar' zeggen. Maar 
gaat het bij werkelijke overgave niet 
om vertrouwen? En vraagt dat niet 
een heel eigen kracht die niets met 
de zwakte van opgeven te maken 
heeft? Verzet op het ene moment en 
overgave soms op het andere. 

Lijdensevangelie
Verzet en overgave zijn woorden die 
passen bij het lijdensevangelie dat 
overal deze week gelezen wordt. 
De twee woorden komen samen in 
de tuin van Getsemane. Ze klinken 
dit jaar nog indringender dan anders 
misschien, nu zovelen bang zijn voor 
het onvoorspelbare, voortwoekerende 
virus, en velen in een veel kleinere 
wereld zijn teruggeworpen op 
zichzelf. 
In een brief van juli 1944 schrijft 
Bonhoeffer de prachtige zinnen over 
het lijdensevangelie: 'God laat zich 
uit de wereld terugdringen tot op het 
kruis, God is zwak en machteloos in 
de wereld en juist zo en alleen zo is 
hij met ons en helpt ons (...) alleen de 
lijdende God kan helpen.'
Bonhoeffer kende de kracht van deze 
zwakke God die de nacht kent, de 
dood in de ogen heeft gezien. De God 
die mens is geworden en als mens 
leeft en weet heeft van de krachten 
van verzet en overgave en de pijn van 
het leren leven met dat onderscheid. 
Bonhoeffer is vijfenzeventig jaar na 
zijn dood geen heilige, maar een 
stem die ons blijvend inspireert tot 
navolging van de God die tot in de 
nacht onze naaste is. 
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Tamelijk orthodox, maar niet star

Het bepaalde ons als aanwezigen 
opnieuw bij het feit dat de aandacht voor 
Bonhoeffer nooit los kan worden gezien 
van juist dit laatste deel van zijn leven 
(verzet, gevangenschap en executie). 
Dat neemt niet weg, dat – zo hoorden 
we bij de tweede avond – in de loop 
der tijd iedere groepering z’n eigen 
Bonhoefferbeeld heeft geschapen: 
bij de één heet hij de vader van de 
orthodoxie, bij de ander de vader van 
de evangelische theologie en ook 
wordt hij wel de vader van de God-
is–dood theologie genoemd. Sieb 
Lanser omschreef hem als ‘tamelijk 
orthodox, maar niet star’. We lazen 
gezamenlijk een hoofdstuk getiteld: De 
kostbare genade (uit ‘Nachfolge’1937), 

waarin Bonhoeffer vooral fulmineert 
(= tekeergaat red.) tegen wat hij de 
goedkope genade noemt. Genade die 
niets kost en die hij als een doodsvijand 
van de kerk van zijn tijd beschouwt. 
Goedkope genade vindt hij genade 
zonder navolging, terwijl de kostbare 
genade oproept tot navolging van 
Christus in het leven van de gelovige. 
Sieb Lanser vatte de inhoud tenslotte als 
volgt samen: geloof en gehoorzaamheid 
kun je niet scheiden, maar het begint 
met gehoorzaamheid.
Op de derde avond kwamen een 
paar fragmenten aan de orde uit de 
bundel Verzet en Overgave (1951), 
samengesteld door Bonhoeffers vriend 
Eberhard Bethge. Deze bevat brieven 

uit de gevangenis en enkele gedichten. 
In een brief van 21 februari 1944 komt 
Bonhoeffer tot de conclusie dat de 
grens tussen verzet en overgave niet 
principieel te trekken is. Dat beide 
noodzakelijk zijn en dat we met beide 
vastberaden moeten leven. 

In een tweede brief van 21 juli 1944 
– eveneens aan Bethge – schrijft 
Bonhoeffer dat hij ervaren heeft dat je 
pas leert geloven als je midden in de 
aardsheid van dit leven staat, met alle 
taken en problemen, successen en 
mislukkingen, met alle ervaringen en 
twijfels. Want dan geef je je, schrijft hij, 
helemaal over aan God. Dan neem je 
niet meer je eigen lijden, maar Gods 
lijden in de wereld serieus. Dan waak je 
met Christus in Gethsemane. 
Aan een bespreking van een derde 
fragment, uit een brief van 16 juli 1944, 
kwamen we niet meer toe. En niet 
alle vragen van de – zeer betrokken 
– aanwezigen konden beantwoord 
worden, maar ik vermoed dat deze drie 
avonden ons allen goed hebben gedaan. 
Dank aan de inleiders Evert van der 
Mede, Sieb Lanser en Werner Pieterse. 

KLAAS VAN GELDEREN

Twee eigen predikanten en een theoloog uit 

onze gemeente verzorgden drie avonden 

over Bonhoeffer. De eerste avond ging over 

Bonhoeffers leven. Het was boeiend details 

te horen over zijn familiaire achtergrond, zijn 

verblijf in Amerika en Engeland en met name 

over zijn betrokkenheid bij de groep die een 

aanslag op Hitler voorbereidde.
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In dit Bonhoefferjaar organiseerde onze kerk een kring over het leven en de theologie van deze predikant. 

Evert van der Mede, Sieb Lanser en Werner Pieterse namen elk een avond voor hun rekening. 

Twee deelnemers aan de kring blikken terug op drie waardevolle avonden.
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Moed en 
vasthoudendheid

Erg kerkelijk was het gezin niet, daarom lag de keuze van Dietrich 
om theologie te gaan studeren niet voor de hand. Zijn studie bracht 
Bonhoeffer onder andere in Rome en New York. Door de ervaringen 
die hij daar opdoet, krijgt hij een andere kijk op het begrip ‘kerk’; was 
hij vooral theoretisch geschoold, nu ziet hij hoe het geloof ‘geleefd’ 
kan worden. De kerk met politieke en sociale betrokkenheid ‘van 
onderaf’. Kerk als leefgemeenschap, wat mij betreft ligt ook in deze 
tijd daar de nadruk op. 

De Bergrede inspireerde Bonhoeffer tot zijn boek Nachfolge:
pleidooi voor geweldloosheid, liefhebben van je vijanden. En dan 
niet alleen dat beamen, maar er ook naar leven. Waar hij hier 
dus tegen geweld is, verandert dat later als hij tot de conclusie 
komt dat in bepaalde omstandigheden het gebruik van geweld 
gerechtvaardigd is. Het opkomend nationaalsocialisme met de 
rassendiscriminatie – verheerlijking van het Germaanse ras, 
Jodenvervolging – maakten hem strijdbaar. Dat deed hij zichtbaar 
als predikant van de Bekennende Kirche, de tegenhanger van 
de door Hitler gecontroleerde rijkskerk, maar ook door in het 
diepste geheim betrokken te zijn bij samenzweringen tegen het 
nationaalsocialistische regime. Zijn strijd heeft hem in de gevangenis 
en uiteindelijk aan de galg gebracht.
Wat mij geraakt heeft is de moed en vasthoudendheid in zijn 
strijd tegen onrecht, waarvoor Bonhoeffer de kracht vond in zijn 
(persoonlijke) geloof. 

SJOUKE MENNEGA

Het levensverhaal van Bonhoeff er 

werd op een boeiende manier verteld, 

van het begin tot het trieste einde. 

Over het opgroeien in een groot 

gezin, waarin de kinderen de ruimte 

kregen en gestimuleerd werden zich 

breed te ontwikkelen, met aandacht 

voor cultuur en muziek. 

Mensen gaan tot God in hun nood,
zoeken om hulp,
bidden om geluk en brood,
om redding uit ziekte, schuld en dood.
Dat doen zij allen, allen,
christen en heiden.

Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, gesmaad,
zonder onderdak en brood,
zien Hem gebukt
onder zonde, zwakheid en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt het lichaam en de ziel
met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de kruisdood,
en vergeeft hen beiden.

DIETRICH BONHOEFFER

Christen 
en heiden 
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Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.

Remco Campert
uit: Betere tijden, uitgeverij: 
De Bezige Bij Amsterdam 1970

Verzet 
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Corona en 
andere zaken 

Hoe de wijkgemeenten omgaan 
met het coronavirus
Het zal u niet ontgaan zijn, dat we 
ook binnen onze kerkgemeenschap 
maatregelen moeten nemen 
vanwege de uitbraak van het 
coronavirus. Hoe we omgaan met de 
maatregelen van de overheid kunt 
u het beste vinden op de website 
van de Protestantse Gemeente 
te Amstelveen – Buitenveldert: 
www.pga-b.nl, aangezien dat van 
de ene op de andere dag kan 
wijzigen. Gezien de verschillen 
in samenstelling en omvang van 
de wijkgemeenten, kunnen de 
maatregelen per wijkgemeente 
verschillen.

Voortgang in het beroepingswerk
Op maandag 9 maart hebben de 
wijkkerkenraden en de algemene 
kerkenraad, als laatste mijlpaal 
in de voorbereiding van het 
beroepingswerk, het profieldocument 
vastgesteld. Het wordt nu 
voorgelegd aan de gemeente. De 
planning was om dit te doen in een 
gemeentevergadering op maandag 23 
maart. Maar door alle virusperikelen 
kon deze vergadering niet doorgaan. 
Hoe en wanneer de consultatie van 
de gemeente plaatsvindt, is nog 

niet bekend. Wilt u beschikken over 
het profieldocument, stuur dan een 
e-mail naar scribaak@pga-b.nl of haal 
het op in uw kerkgebouw.

Woningen van de kerk
Zoals u wellicht weet, beschikt onze 
gemeente over een aantal (sociale) 
huurwoningen in Amsterdam. 
Zodra een huurder vertrekt, wordt 
de woning gemoderniseerd en 
beter geïsoleerd. Daarmee komt 
deze, op basis van het landelijk 
puntensysteem, in de vrije sector 
terecht. Binnen de algemene 
kerkenraad ontstond de vraag of 
we die woningen niet in de sociale 
sector moeten houden om daarmee 
armere Amsterdammers aan een 
woning te helpen. 

De uitkomst van de discussie 
was dat we het huidige beleid 
continueren en stap voor stap 
woningen doorschuiven naar de vrije 
sector. De belangrijkste argumenten 
voor dit besluit zijn:

• zelf een woning in de sociale 
sector houden, terwijl de huur 
volgens het puntensysteem hoger 
zou moeten liggen, betekent dat 
we dit zeer goed juridisch moeten 

kunnen onderbouwen, omdat je gaat 
afwijken van landelijke regelgeving;

• wie gaat de criteria opstellen en 
hanteren om tot een eerlijke en 
transparante toewijzing te komen, 
als de woningtoewijzing niet via 
de gemeente loopt? Die expertise 
hebben we niet zelf in huis;

• de verkoop van woningen maakt 
het in de toekomst voor onze 
gemeente mogelijk aan voldoende 
liquide middelen te komen. Verkoop 
van een woning in bewoonde staat 
in de sociale sector heeft grote 
financiële consequenties voor de 
verkoopwaarde;

• momenteel voorzien vooral 
de huuropbrengsten – naast de 
giften van gemeenteleden – onze 
gemeente van inkomsten (niet de 
aandelen of de spaartegoeden).

De algemene kerkenraad heeft n.a.v. 
dit besluit wel het verzoek aan de 
diaconie gedaan om te onderzoeken 
of de aankoop van een woning in 
Amstelveen, betaald met diaconale 
gelden, kan leiden tot een diaconaal 
project gericht op een bepaalde 
doelgroep in Amstelveen.  

PIETER LICHT, SCRIBA AK
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Het Oranjehotel

In het Oranjehotel zaten vooral 
verzetsstrijders, gearresteerde 
Joden, maar ook bijvoorbeeld 
zwarthandelaren. De (toen nog) ruim 
vijfhonderd cellen zijn in de loop van 
de vijf oorlogsjaren bevolkt geweest 
door ruim 25.000 gevangenen. De 
meeste gevangenen hebben een 
relatief korte tijd in het Oranjehotel 
gezeten in afwachting van hun vonnis: 
in de meeste gevallen was dat een 
veroordeling tot straf in tuchthuis 
of concentratiekamp, in een enkel 
geval vrijspraak en in 230 gevallen 
de doodstraf door fusillade op de 
Waalsdorpervlakte. 

Verzetsgroep
Het thema Verzet en Overgave valt bij 
het Oranjehotel wellicht het best te 
concretiseren met de geschiedenis 
van het Geuzenverzet, die zich 

afspeelde in 1940 en 1941.
De verzetsgroep ‘de Geuzen’ ontstond 
in Amsterdam al in mei 1940 op 
initiatief van Bernard IJzerdraat, 
maar was vooral actief in de regio 
Rotterdam, Maassluis en Vlaardingen. 
Een groep jongere mannen, die 
schriftelijke oproepen tot verzet 
verspreidde, informatie over Duitse 
militaire installaties verzamelde en 
sabotage pleegde op Duitse militaire 
objecten en verbindingen. 
Helaas was het begrip ‘veiligheid’ nog 
niet zo erg ingeburgerd. Individuele 
leden van de groep praatten er min 
of meer openlijk over (maarre... 
mondje dicht hè!). En zo was het 
onvermijdelijk dat de Duitse bezetter 
– ingelicht door een NSB-aanhanger 
die één en ander had opgevangen – in 
de winter van 1940/1941 de groep 
kon oprollen. De Duitse autoriteiten 

reageerden zeer heftig. Zij dachten 
te maken te hebben met een sterk 
landelijk ondergronds netwerk. Zo 
werden veel sabotagedaden aan de 
Geuzen toegeschreven, terwijl dat 
lang niet altijd terecht was. Maar de 
waarheidsvinding was ondergeschikt 
aan het beeld dat de Duitse overheid 
verzet niet zou tolereren en de Duitse 
reactie was navenant.

De Duitse bezetters hadden zich 
aanvankelijk relatief vriendelijk en 
terughoudend ten opzichte van de 
Nederlandse bevolking opgesteld. 
Men verwachtte de Nederlandse 
bevolking toen nog voor aansluiting bij 
Duitsland te kunnen winnen. 
De omslag in die Duitse houding 
kwam in februari 1941. In Amsterdam 
werden razzia’s gehouden waarbij 
Joden massaal werden opgepakt. 
Na op het Jonas Daniel Meijerplein 
te zijn verzameld, werden zij met 
tram en trein afgevoerd naar Kamp 
Westerbork. 
Voor velen waren deze eerste razzia’s 
een werkelijke schok en men besefte 
ineens het kwaadaardige karakter 
van het nazisme. Communisten in 
Amsterdam riepen met pamfletten op 
tot een algemene staking. Die oproep 
kreeg veel gehoor en de staking 
breidde zich snel uit over het hele 
land. Het bleek in Europa het enige 
volksverzet tegen de jodenvervolging. 

HENK VAN DER MEULEN, GEMEENTELID KRUISKERK EN ZEER ACTIEF VRIJWILLIGER. VAN 1995 TOT 13 MAART 2020 
BESTUURSLID VAN DE STICHTING ORANJEHOTEL, DE LAATSTE JAREN ALS PENNINGMEESTER.

Het Oranjehotel was in de Tweede Wereldoorlog 

de bijnaam van het Huis van Bewaring in 

Scheveningen. Direct na de capitulatie van het 

Nederlandse leger op 14 mei 1940 werden de 

zogenaamde Cellenbarakken door de Duitse 

Wehrmacht gevorderd om dienst te doen als 

‘Untersuchungsgefängnis’ waarin verdachten 

en geïnterneerden werden opgesloten zolang 

hun zaak in behandeling was bij de Duitse 

bezettingsautoriteiten.
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Direct na de oorlog verleende koningin 
Wilhelmina daarom aan Amsterdam 
de wapenspreuk ‘Standvastig, 
Vastberaden, Barmhartig’.

Doodvonnissen
De Duitsers verlieten het beleid van 
vriendschap / tolerantie zoeken, en 
grepen hard in. De net gearresteerde 
Geuzen waren daar de eerste 
slachtoffers van. Hun – tot op het 
laatst volgehouden – verwachting dat 
er uiteindelijk wel gratie zou komen, 
kwam bedrogen uit.
De Geuzen in het Oranjehotel kregen 
op 4 maart 1941 hun vonnis te horen: 
enkelen werden vrijgelaten, de 
meesten werden veroordeeld tot een 
concentratiekamp – en werden in april 
1941 naar Buchenwald overgebracht –, 
en achttien Geuzen kregen de 
doodstraf opgelegd. Nog tot en 
met 12 maart 1941 overheerste de 

verwachting dat dit vonnis niet ten 
uitvoer gebracht zou worden. Op 12 
maart waren de verwachtingen dan ook 
hooggespannen, toen de veroordeelden 
uit hun cellen werden gehaald, om een 
gratiebericht van Wehrmacht-generaal 
Christiansen aan te horen. Vijftien 
doodvonnissen werden bevestigd, 
drie ter doodveroordeelden kregen 
gratie, omdat ze nog niet volwassen 
waren. Hun straf werd omgezet in 
levenslang tuchthuis. In hun plaats zijn 
drie februaristakers gefusilleerd, omdat 
Christiansen besloten had dat achttien 
doodvonnissen toch tot achttien 
executies moesten leiden.

Psalm 43
In de middag van 13 maart zijn de 
terdoodveroordeelden afgevoerd 
naar de Waalsdorpervlakte. Bij het 
verzamelen in de cellengang tussen 
de zogenaamde Dodencellen werd 

spontaan het Wilhelmus aangeheven. 
Nog veel meer indruk maakte het 
door de terdoodveroordeelden 
aanvankelijk aarzelend ingezette 
vierde couplet van Psalm 43:
Nu ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van zijnen goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

De Geuzen zijn na de oorlog herbe-
graven op het Ereveld in Loenen en 
op de Algemene Begraafplaats in 
Vlaardingen, waar op 13 maart de jaar-
lijkse Geuzenherdenking plaatsvindt.
De cellenbarakken zijn tot 2009 
in gebruik geweest als Huis van 
Bewaring. Nadien zijn ze verbouwd 
en gerestaureerd en ze huisvesten 
sinds september 2019 het Nationaal 
Monument Oranjehotel. 
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Van Alkemadelaan 1258, 
2597 BP  Den Haag.
070 - 222 80 70, 
www.oranjehotel.org
Openingstijden: dinsdag tot en 
met zondag 11.00 – 17.00 uur.
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Diaconale Boerderij 
'de Gastvrije Hoeve'

Mijn naam is Marten Verdenius. Ik ben 
zo’n zes jaar betrokken bij de diaconie 
van Amsterdam. Aanvankelijk begon 
ik als vrijwilliger bij Het Wereldhuis, 
later ook in andere posities daar en 
ook bij de Sociale Kruidenier. Toen ik 
als coördinator van Het Wereldhuis 
werkte en onze directeur Paul van 
Oosten vernam dat ik ook bij een 
melkveehouder in Ouderkerk werkte, 
ging bij hem een lichtje branden. 
De diaconie van Amsterdam had 
namelijk al jaren plannen voor een 
diaconale boerderij. Bij de eerste 
haalbaarheidsonderzoeken kon de 
diaconie echter geen geschikte boer of 
boerderij vinden. Wellicht wilde ik die 
boer wel zijn? ‘Nou en of’, dacht ik: ‘dat 
project is mij op het lijf geschreven!’

De boerderij
Enkele jaren later vonden wij een 
geschikte boerderij, en begon het lange 
proces van onderhandelingen voor de 
aankoop en vergunningen. Tot het punt 

(vandaag de dag) waarop de aankoop 
bijna rond is! De beoogde boerderij ligt 
aan de Middenweg Bovenkerkerpolder 
in Amstelveen, en heeft dertig 
hectare natuurgrond. De combinatie 
van veel en grote opstallen (= veel 
mogelijkheden), veel natuurgrond, 
en een goede bereikbaarheid vanuit 
Amsterdam maakt deze locatie 
bijzonder geschikt voor onze doelen 
met dit project. 

Ideologie
Het idee achter de Gastvrije Hoeve is 
om twee maatschappelijke behoeftes 
aan elkaar te koppelen. 
Ten eerste is er de wens om de 
maatschappelijke voedselvoorziening 
in Amsterdam en Amstelveen, via 
de voedselbanken, inloophuizen 
en buurttafels, te verduurzamen. 
Doorgaans ligt er op dergelijke 
eetprojecten grote druk om zo 
goedkoop mogelijk voedsel in te 
kopen. Dit heeft duidelijk gevolgen 

voor de kwaliteit en duurzaamheid van 
dit voedsel. Via een eigen diaconale 
boerderij kunnen we deze projecten van 
beter en duurzamer voedsel voorzien.
Daarnaast zien wij vanuit de diaconale 
praktijk een enorme behoefte 
aan zingeving en ontwikkeling bij 
maatschappelijke doelgroepen. De 
mogelijkheden om zich te kunnen 
ontwikkelen, en tot nut te zijn, zijn 
vaak beperkt. Met de Gastvrije Hoeve 
willen we hen de mogelijkheid bieden 
hun talenten te gebruiken en te 
ontwikkelen. 

Plan van aanpak
Voor de inrichting van de 
werkzaamheden op de boerderij is 
het idee om per 'bedrijfstak' een 
werkgroep in te richten. Zo komt er 
een werkgroep pluimvee, rundvee 
en groenteteelt. Daarnaast wordt 
er gedacht aan werkgroepen zoals 
houtbewerking en techniek (auto's / 
trekkers etc.). 
Binnen deze werkgroepen wordt 
gezocht naar een combinatie van 
vrijwilligers – deels uit de eigen 
kerkelijke achterban – en deelnemers 
uit de doelgroepen. 
Het is de rol van de projectleiding (in 
de eerste plaats ben ik dat) om deze 
doelgroepen te ondersteunen, en 
ervoor te zorgen dat zij de kennis en 

MARTEN VERDENIUS

Sinds enige tijd zijn de protestantse 

diaconieën van Amsterdam en Amstelveen 

bezig een gezamenlijk project te starten in 

de Bovenkerkerpolder genaamd 'de Gastvrije 

Hoeve'. 
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materialen hebben om het nodige werk 
uit te voeren. Met deze werkwijze ligt 
een groot deel van het eigenaarschap 
bij de vrijwilligers en de doelgroep. Zo 
is er een hoge mate van betrokkenheid 
bij zowel de achterban als de doelgroep 
zelf. Deze manier van werken wordt 
ook toegepast bij Het Wereldhuis, en 
past goed bij de doelstellingen van de 
diaconie. 

Vrijwilligers welkom
Zodra de aankoop afgerond is (± april) 
worden participatiebijeenkomsten 
georganiseerd in samenwerking met de 
kerken van Amsterdam en Amstelveen. 
Tijdens deze bijeenkomsten zijn wij 
expliciet op zoek naar vrijwilligers 
met affiniteit en/of kennis van de 

verschillende werkzaamheden op 
de boerderij. Deze bijeenkomsten 
zijn de eerste stap voor het inrichten 
van de verschillende werkgroepen, 
en dus ook voor het komen tot een 
draaiende diaconale boerderij! Vanuit 

de diaconieën in Amsterdam en 
Amstelveen bestaat veel enthousiasme 
om dit project van de grond te tillen. Wij 
hopen dit enthousiasme met jullie te 
kunnen delen. Wij zien jullie graag bij de 
eerste participatiebijeenkomst! 

Sam’s Kledinginzameling verplaatst
De jaarlijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood gaat op zaterdag 18 
april vanwege de coronacrisis niet door. De Kledinginzameling wordt nu, 
als de omstandigheden het toelaten, gehouden op zaterdag 25 oktober. 

Tegen die tijd volgt meer informatie. We hopen dat u voor het goede doel 
uw gesorteerde kleding tot die tijd wilt bewaren. Wilt u de kleding eerder 
aan Mensen in Nood doneren? Dan kunt u de dichtgeknoopte zakken in 
de kledingcontainer bij de R-K kerk in Nes aan de Amstel deponeren.

Mareke Kniep, coördinator kledingactie
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R BEZOEK AAN DE PAASKERK
Werner en Nienke

Op 2 maart brachten de kinderen van 

groep 3 en 7 van Het Palet een bezoek 

aan de Paaskerk. Deze middag ging 

over het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan. Met muziek – van Leo 

Kramer – en mooie beelden, vertelden 

we het verhaal. Daarna gingen we 

met elkaar in gesprek: heb jij wel eens 

iemand geholpen of heeft juist iemand 

anders jou geholpen? De mooiste 

verhalen kwamen naar boven. 

Zo was er een meisje dat de 

hulpdiensten had gebeld en 

tegelijkertijd voor haar zusje zorgde 

toen haar moeder gevallen was. En 

er waren verschillende kinderen die 

op het schoolplein of thuis wel eens 

geholpen waren door vriend/vriendin, 

broer of zus. 
Er kwamen zoveel verhalen, dat we 

de juffen gevraagd hebben op school 

verder te praten. Mooi om zo met 

elkaar in gesprek te gaan. We sloten 

af met het aansteken van kaarsen, ook 

nu een bijzonder moment. 

Het zijn gekke tijden! Het coronavirus zet onze 
maatschappij en daarmee onze levens behoorlijk op z’n 
kop. Tegen de tijd dat deze Present uitkomt, kan de situatie 
heel anders zijn. Onze hele samenleving in quarantaine of 
mogen we alweer vrij rondlopen? Wie zal het zeggen! 

Tot 6 april volgen we in ieder geval de landelijke richtlijnen 
die op zondag 15 maart afgegeven zijn. Dat betekent 
dat er in de afgelopen periode een streep ging door veel 
activiteiten in het jeugdwerk. De crèche, kinderkerk, 
basiscatechese en tienerdiensten gingen niet door en dat 
gold ook voor Kliederkerk, het palmpasenstokken maken 
en wegbrengen van de palmpasenstokken naar bewoners 
van de Luwte en de diaconale Cakejesactie in de Kruiskerk. 
Jammer! Voor alle kinderen en tieners, maar natuurlijk ook 
voor de vrijwilligers die veel tijd hebben gestoken in de 
voorbereidingen. 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is er nog veel 
onduidelijk. Bijvoorbeeld of de Verhalendiners met 
leerkrachten en directeuren van de Onderwijsgroep 

Amstelland doorgaan. En natuurlijk ook of de grote 
paasvieringen – met alle groepen 4 van de Roelof 
Venemaschool in de Kruiskerk en met heel de school 
Het Palet in de Paaskerk – plaatsvinden. 
Spannend, want deze vieringen zijn zorgvuldig voorbereid 
samen met leerkrachten en leerlingen van beide scholen. 
Alle klassen nemen een onderdeel voor hun rekening 
– gedichten, muziek, iets creatiefs –, zodat we uiteindelijk 
met elkaar het paasfeest kunnen vieren! We hopen op het 
beste en verzinnen anders een andere manier om toch 
Pasen te vieren op en met de scholen. 

Wat ik wel weet is dat de kerkdiensten in de komende 
periode opgenomen worden, zodat iedereen deze via 
het internet kan kijken. Nieuwsgierig? Kijk dan op: 
www.pga-b.nl. Voor meer informatie over de meest 
recente ontwikkelingen kan je daar ook terecht! 
Vind je het fi jn om in de aankomende tijd eens met iemand 
te praten, neem dan vooral contact met me op! Ook als 
er in de komende periode van ons gevraagd wordt om 
afstand te houden, betekent dat natuurlijk niet dat we niet 
met elkaar in contact kunnen komen. Ik ben per e-mail, 
telefoon, app, Skype en Facebook bereikbaar! 

Beste allemaal,

P
J

R

Beste allemaal,

P
J

R BEZOEK AAN DE PAASKERK
Werner en Nienke

Op 2 maart brachten de kinderen van 

groep 3 en 7 van Het Palet een bezoek 

aan de Paaskerk. Deze middag ging 

over het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan. Met muziek – van Leo 

Kramer – en mooie beelden, vertelden 

we het verhaal. Daarna gingen we 

met elkaar in gesprek: heb jij wel eens 

iemand geholpen of heeft juist iemand 

anders jou geholpen? De mooiste 

verhalen kwamen naar boven. 

Beste allemaal,

ContactgegevensBurgemeester Haspelslaan 129, Amstelveen.
nienke@pga-b.nl 06 - 37 22 76 76

 www.pjramstelveen.nl
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Bron: Young & Holy, www.youngholy.nl

Speel dit spel met je vrienden, je ouders, je 
broers en zussen of misschien zelfs wel weer op 
school. Het coronavirus houdt de hele wereld bezig. 
Misschien zitten we er nu nog middenin of kunnen we 
allemaal het huis weer uit. 
Naast dit virus zijn er natuurlijk meer bedreigingen en 
rampen waar de wereld mee te maken heeft of heeft 
gehad. Weet jij welke? Bespreek dit eens met elkaar.

Om het spel te starten maak je één persoon 
teamleider. Diegene geeft instructies voor de 
bewegingen die straks gemaakt moeten worden.

De instructies:
• Bij een brand ga je op je hurken zitten.
• Bij een verkeersongeluk doe je een stap naar rechts.
• Bij een terroristische aanslag ren je weg.
• Bij het coronavirus maak je de beweging alsof je je 

handen wast.
• Bij een storm, blijf je thuis. Je maakt dan een dakje 

boven je hoofd.

En als je het moeilijker wilt maken:
• Bij een hittegolf doe je alsof je veel water drinkt.
• Bij een aardbevingen schuil je onder deurposten of 

onder tafels.
• Bij uitval van stroom, gas, water of telefoon luister 

je naar de radio door je hand achter je oor te 
leggen.

• Bij een overstroming maak je een roeibeweging.
• Bij een kernongeval sluit je jezelf op door met je 

hand een ‘op slot doen’ beweging te maken.

De teamleider roept om de vijf seconden een 
rampscenario: overstroming, terroristische aanslag, 
verkeersongeluk, kernongeval, brand, aardbeving, 
coronavirus, uitval door gaslek, hittegolf, enz. 
De deelnemers aan het spel maken de 
bewegingen die bij de rampen en bedreigingen 
horen. Maak je de verkeerde beweging? Dan 
ben je af. Degene die als laatste overblijft heeft alle 
bedreigingen overleefd. Met veel mensen? Stel 
naast de groepsleider ook een jurylid aan die alle 
bewegingen goed in de gaten kan houden. 

Ga daarna eens met elkaar in gesprek! 
Wat vind je eigenlijk van het coronavirus? Ben je 
bang (geweest) of juist helemaal niet? Hoe reageer 
jij op gevaarlijke situaties? Reageer(de) je rondom 
het coronavirus hetzelfde als je familie en vrienden 
of juist heel anders? 
Zijn er op dit moment mensen die iets meemaken 
waar jij je zorgen om maakt? Hoe ga je daar mee om 
en kan (of wil) je iets voor hen betekenen? Wat heb 
je zelf nodig in een bedreigende situatie? En denk je 
daarbij wel eens aan God en de hulp die Hij je zou 
kunnen bieden? Of juist helemaal niet? 

Goede gesprekken gewenst! 

P
J

R

Het bedreigingen 
en rampen spel 

(OM DE ZAKEN WAT LUCHTIGER TE MAKEN)
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Na de tafel van liefde
en het psalmenlied
gaat Gods genade nog dieper.

In het dal van de profetie
moet de herder zijn schapen verliezen,
lijdt hij zonder vrienden.

Zij willen het niet,
wij willen het niet
dat hij moet krimpen,
dat hij moet drinken
wat wij verdienen.

Hij smeekte en riep:
ik sterf van angst, maar niet
mijn wil, uw wil geschiede.

Wij kunnen dit lijden niet zien
en slapen liever,
maar God, u had hem lief
in zijn nederig knielen.

RIA BORKENT

Getsemane 
Bij Witte Donderdag:
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Ziel en 
Zaligheid

ANDRÉ VAN DER GALIËN & MAARTEN VOGELAAR

Ik ging op zoek naar de behoefte en 
naar wat er al georganiseerd wordt in 
Amstelveen en Uilenstede om te kijken 
of we de vragen, kerken en hun missie 
en de studenten die willen helpen aan 
elkaar kunnen verbinden om de door 
het Coronavirus getroffenen te helpen.

Bij #amstelveenvoorelkaar en bij de 
landelijke #nietalleen komen veel 
vragen binnen van mensen die hun 
hond niet meer kunnen uitlaten, hun 
boodschappen niet kunnen doen, 
mensen met depressieve gedachten. 
Ook vanuit Amstelveen en omgeving 
waar het virus nog niet in al zijn 
heftigheid is uitgebroken. 
De Stadshartkerk heeft zich 
aangesloten bij nietalleen.nl. De 
praktische vragen die daar binnen 
komen worden in het platform 
#amstelveenvoorelkaar gezet. Samen 

met Lars Grijsen van de Stadshartkerk 
heb ik nu vijf kerken bereid gevonden 
mee te helpen en een luisterend oor te 
bieden voor pastorale vragen. 

En nu terug naar Uilenstede. 
Ook daar is veel in beweging 
gebracht. Zielenzaligheid slaat 
daar de handen ineen met andere 
studentenorganisaties. DUWO, de 
kamerverhuurder van Uilenstede, wil 
dat de hygiëneregels goed worden 
nageleefd nu de schoonmaakbedrijven 
zich hebben teruggetrokken. Ook wil 
DUWO weten of er besmettingen 
zijn op de campus. De Vereniging 
Bewoners Uilenstede (VBU) wil er 
voor de huurders zijn en het leven op 
Uilenstede aangenamer maken. Zo 
willen ze hun vrijwilligers inzetten om 
zieke studenten te helpen met klusjes 
en boodschappen. Maar ook hen 

aanmoedigen om vrijwilliger te worden 
bij Amstelveenvoorelkaar. 
Wij, als studentenpastors van 
Uilenstede bieden ons luisterend oor. 
Er komt een gezamenlijke fl yer die 
oproept om zich aan te melden voor 
het netwerk Amstelveenvoorelkaar. 
Daarin wordt ook ons aanbod 
meegenomen. 
Om elkaar te bemoedigen verrassen 
we studenten met een bos bloemen, 
die ons zijn aangeboden. Zo kunnen ze 
niet alleen elkaar maar ook hun kamer 
weer wat opfl euren.
Laten we afspreken dat de sterken 
onder ons de zwakken bijstaan. En 
laten we niet accepteren dat ook maar 
iemand het gevoel heeft er alleen voor 
te staan. (Hannelise Tvedt)
Amstelveenvoorelkaar.nl krijgt lokale 
vragen binnen. Nietalleen.nl is een 
landelijk initiatief van de Protestantse 
Kerk in Nederland en Evangelische 
Omroep en krijgt ook vragen binnen 
vanuit Amstelveen.
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Studenten Uilenstede helpen 
Amstelveners en elkaar 
Daar zit je dan op Uilenstede. Alle activiteiten worden afgelast, 

sportschool gesloten en het is nog onduidelijk hoe de studie verder 

wordt voortgezet. En je voelt je kerngezond. Dan wil je wat doen!

ZaligheidMaarten

André
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Er valt niet meer te ontkomen. Dat 
beseft de boef maar al te goed. 
Langzaam komt hij naar buiten, met 
zijn handen omhoog. Het spel is uit. 
Zo’n soort scène komt in menig 
spannende misdaadfilm voor. Overgave 
betekent hier dat de boef zijn verlies 
moet toegeven. Verzet blijkt zinloos. 
Game over. Maar het woord overgave 
heeft een merkwaardige dubbele 
bodem. Je overgeven verwijst ook 
naar toewijding. Een kunstenaar geeft 
zich over aan het schilderen van een 
prachtig stilleven. Zij stelt zich open en 
gaat er volledig in op. Heel haar hart en 
ziel zitten in dat doek.

Niet-doen
Als je er dieper over nadenkt, gebeurt 
daar eigenlijk iets heel vreemds. Tijdens 
het werken aan dat ontroerende 
schilderij vindt er van alles plaats: de 
kunstenaar pakt verf in allerlei tinten, 
mengt die en gebruikt kwasten om het 
tafereel vaardig tot leven te brengen op 
een wit plat vlak. En tegelijk gaat deze 
vorm van overgave over ‘niet-doen’. 

De inspiratie moet immers vrij kunnen 
stromen. Daarom is het niet zo vreemd 
dat inspiratie (‘inspirare’ in het Latijn) 
zoiets als ‘inblazen’ of ‘inademen’ 
betekent. Op mysterieuze wijze waait 
er een sprankeling door de geest of ziel 
van de kunstenaar. Ze wordt als het 
ware opgetild. 

Jezelf wegschenken
We kunnen het geheim van 
overgave nog iets anders benaderen. 
Overgave gaat over vertrouwen 
hebben, zelfs over een proces van 
jezelf wegschenken. Slapengaan is 
een aardige vergelijking: wie zich 
ontspannen overgeeft, doezelt lekker 
in. Slechte slapers proberen zichzelf 
in Morpheus' armen te dwingen en 
plegen daarmee verzet. De oplossing 
vormt dus het probleem. Je moet 
jezelf juist laten gaan, alleen dat helpt. 
Slechts wie de touwtjes uit handen 
durft te geven, vindt rust en nieuwe 
inspiratie. En is slapengaan ook niet 
een voorbereiding op het voor iedereen 
naderende eind?

Bezieling
Zich overgeven impliceert verzoening 
met de beperkte invloed die een 
mens heeft. En dat willen we liever 
niet. Of laat ik vooral voor mijzelf 
spreken: ik houd graag enige controle. 
Wat niet wil zeggen dat je dan maar 
alles moet laten gebeuren. Overgave 
zonder verzet staat gelijk aan 
berusting, zo niet onverschilligheid. 
Toch leert het paasverhaal dat ook 
Jezus zich na een rebels leven 
moest overgeven aan de Romeinse 
soldaten. Hij werd verraden voor 
wat zilverlingen. Einde oefening. Of 
toch niet? Zijn overgave aan de dood 
betekent nieuw leven, een nieuw 
begin voor de hele wereld. Over 
zichzelf wegschenken gesproken. 
Durven wij dat? Kunnen wij dat? 
En wat gebeurt er überhaupt in dat 
wonderlijke verhaal? De rede hapert. 
We snappen er niets meer van. 
Daarom draait Pasen in de kern om 
bezieling, om passie, om leven uit 
overgave. Haal diep adem en raak 
bevlogen! 

‘Geef je over!’ De boef heeft zich na een wilde achtervolging ergens 

radeloos verschanst. Het halve politiekorps van de stad staat met 

getrokken wapen paraat. De omsingeling is compleet. 

C
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Kleine theologie 
van de overgave

Ronald van Steden
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Elkaar vasthouden
Beste gemeenteleden,
Bovenstaande foto laat iets zien 
van hoe we gemeente willen 
zijn: elkaar vasthouden, omzien 
naar elkaar. Nu leven we in een 
ongekende situatie, waarin dat 
fysiek onmogelijk is geworden. De 
coronacrisis roept bij velen angst en 
onzekerheid op. Juist nu hebben we 
de troost en bemoediging, die een 
kerkgemeenschap kan bieden, zo 
hard nodig. Maar de mogelijkheden 
om elkaar te ontmoeten, op 
zondagochtend en bij doordeweekse 
activiteiten en bezoeken, zijn 
weggevallen. Met name voor onze 
oudere gemeenteleden dreigt 
isolatie en eenzaamheid. Maar 
elkaar vasthouden is niet onmogelijk 
geworden. Integendeel. Deze foto 
is genomen tijdens onze laatste 
startzondag en had als motto ‘God 
werkt door mensenhanden’. En dan 
gaat het natuurlijk niet alleen om 
handen, maar om alle manieren 
waarop wij er voor elkaar kunnen zijn. 

Een belangstellend telefoontje, een 
luisterend oor, een boodschap doen, 
de hond uitlaten. Via Contact Kruiskerk 
proberen we ‘vraag en aanbod’ bij 
elkaar te brengen. 
Wat deze foto niet kan laten zien, 
is een ‘onzichtbare hand’, de hand 
van onze God. Lied 916: ‘Je kunt 
niet dieper vallen dan in Gods eigen 
hand, waarmee Hij ons barmhartig 
omvat aan alle kant.’ Dat we ons, in 
het elkaar vasthouden, gedragen en 
omvat zullen weten door Gods hand, 
wens ik ons allen toe. Dat is voor mij 
ook de boodschap van Pasen: in zijn 
lijden en sterven is Jezus niet uit Gods 
hand gevallen. Ook al vieren we dit 
jaar Pasen noodgedwongen anders, 
de roep zal klinken: De Heer is waarlijk 
opgestaan! De dood heeft niet het 
laatste woord, ook een virus niet. 
Als u met mij, of ds. Fokko Omta, in 
contact wilt komen, schroom niet om te 
bellen of te mailen. Wij zijn er voor u. 
Met een hartelijke groet in 
verbondenheid,

ds. Sieb Lanser 

Het bericht hiernaast verscheen in de 
bijzondere editie van de Kruispuntjes, 
die op 20 maart is verschenen en aan 
alle gemeenteleden per mail of per post 
is toegestuurd. Hierin kunt u ook meer 
lezen over de diensten in de Stille Week 
en met Pasen. Tevens over hoe we 
naar elkaar willen blijven omzien en de 
centrale rol van het Contact Kruiskerk 
daarbij. 

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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Inmiddels is duidelijk geworden dat we 
tot 1 juni niet kunnen samenkomen als 
gemeente. Houd voor wijzigingen en 
verdere ontwikkelingen de websites 
van de Kruiskerk en de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert in 
de gaten en informeer ook elkaar. 
Laten we omzien naar ieder die onze 
aandacht en steun nodig heeft en ook 
de miljoenen niet vergeten die het 
veel moeilijker hebben dan wij, zoals 
de talloze vluchtelingen die onder 
erbarmelijke omstandigheden in een 
kamp of een niemandsland moeten 
bivakkeren. Laten we allen gedenken in 
onze gebeden. 
Bovenal: vier Pasen. Het belangrijkste 
feest van de kerk, het feest van de 
opstanding van onze Heer, het feest 
van het nieuwe begin. Ik wens ons 
allen een gezegend paasfeest toe. 

Sieb Lanser 

Kerkenraad
Ondanks de coronacrisis nemen we 
aan het begin van onze vergadering 

ruim de tijd voor gebed en bezinning. 
Daarna spreken we uitgebreid over 
de gevolgen van de coronacrisis voor 
het gemeente zijn. Hoe kunnen we 
vieringen door laten gaan en naar 
elkaar blijven omzien? Gelukkig leven 
we in tijden van veel technische 
mogelijkheden. Vanuit de Paaskerk 
is het voorstel gekomen om via 
kerkdienstgemist.nl aangepaste 
vieringen door/voor Paaskerk, 
Pelgrimskerk en Kruiskerk samen 
te verzorgen. In de Paaskerk zijn de 
diensten al elke week op deze manier 
op afstand te volgen. We spreken over 
de mogelijkheid deze gezamenlijke 
diensten afwisselend in de Paaskerk 
en Kruiskerk te houden. De Kruiskerk 
beschikt echter nog niet over de 
mogelijkheid de diensten met beeld 
digitaal op afstand te volgen. Dat zou 
dan eerste geregeld moeten worden. 
Wellicht is het mogelijk de diensten ook 
via RTV Amstelveen uit te laten zenden, 
dan kan de dienst in de Kruiskerk 
opgenomen worden en kunnen ook 

mensen zonder computer en internet 
de diensten (via de tv) kunnen volgen.
In deze aangepaste diensten kunnen 
mensen alleen op uitnodiging komen: 
één of twee predikanten, een 
ouderling, een diaken, een zeer beperkt 
aantal goede zangers die de gemeente 
representeren, de organist en uiteraard 
de koster en de technici voor beeld en 
geluid.

Het ministerie (van predikanten en 
kerkelijk werkers) komt de volgende 
dag bijeen om te overleggen over de 
diensten voor de komende weken, tot 
en met de Stille week. We besluiten in 
elk geval gezamenlijk met de andere 
twee kerken samen te werken en 
de aangepaste dienst op 22 maart 
in de Paaskerk te laten plaatsvinden. 
Afhankelijk van de technische 
mogelijkheden daarna bij voorkeur 
afwisseling met de Kruiskerk.
Vervolgens bespreken we hoe we 
contact houden met geïsoleerde en 
eenzame (oudere) gemeenteleden. 
Uiteraard kan dat via het bestaande 
pastorale en diaconale netwerk, 
maar dan telefonisch en via e-mail. 
We besluiten daarnaast een speciale 
‘editie’ van de Kruispuntjes te maken, 
waarin we informatie geven over 
de komende kerkdiensten en alle 
contactmogelijkheden. Om mensen 
zo nodig (praktisch) bij te kunnen 
staan, besluiten we telefoonnummer 
en e-mailadres van Contact Kruiskerk 
in te zetten voor vraag en aanbod van 
(praktische) hulp. Deze editie van de 
Kruispuntjes wordt bij alle ingeschreven 
leden van de Kruiskerk bezorgd.

In snel tempo werken we hierna de 
oorspronkelijke agenda af. We blijven 
wat langer stilstaan bij het agendapunt 

IN MEMORIAM
Wilhelmina Alida van Heusden-Hendriks
Op 3 maart overleed op 94-jarige leeftijd Liet van Heusden. Op de 
rouwkaart staan woorden uit 1 Korintiërs 13: ‘De liefde bedekt, ze gelooft, 
hoopt en verdraagt’. Liefde kenmerkte haar leven. Allereerst voor haar 
beide dochters, die nog maar 8 en 5 jaar waren, toen de man van Liet 
overleed. Maar ook voor anderen was ze hulpvaardig en belangstellend. Ze 
had tot op hoge leeftijd een druk sociaal leven. Een paar jaar geleden ging 
thuis wonen niet meer en kwam ze in Het Hoge Heem in Uithoorn. 
Liet was niet met het geloof opgevoed, maar het sprak haar wel aan. 
Uiteindelijk heeft ze, toen ze 75 was, de stap gezet om echt bij de kerk te 
willen horen en is ze door ds. Masmeijer gedoopt. 
Tijdens de afscheidsbijeenkomst op 9 maart lazen en overdachten we 
woorden uit 1 Korintiërs 13. 

Sieb Lanser
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‘vacatures’. In verschillende geledingen 
is er nu of binnenkort aanvulling nodig. 
Tamelijk urgent is de huidige vacature 
van ouderling-kerkrentmeester en de 
komende vacature van scriba. Onze 
scriba, Ton Kotterer, maakt dit seizoen 
af, dus we zitten dringend verlegen 
om een opvolger. Maar ook diakenen, 
kerkrentmeesters, autorijders, mensen 

die folders willen bezorgen kunnen 
we gebruiken. We zijn dan ook blij dat 
Wessel Koornstra bereid is gevonden 
kerkrentmeester te worden. 
Voor we de vergadering met gebed 
afsluiten, leest ds. Sieb Lanser een 
ludieke tekst voor over de ideale 
predikant (die o.a. met 29 jaar 49 jaar 
ervaring moet hebben, nooit ziek is, 

altijd bereikbaar, het met iedereen eens 
is en altijd in de buurgemeente werkt), 
zodat we met een lach op ons gezicht 
naar huis gaan.

Anita Winter

Van de diaconie
We willen in deze veertigdagentijd 
omzien, niet alleen naar elkaar maar 
ook naar onze medemensen die 
soms ongewild in moeilijke situaties 
verstrikt zijn geraakt. Echter, het 
alom gevreesde virus kwam tussen 
beide bij diverse activiteiten en op 
het moment van dit schrijven kunnen 
we niets over het verdere beloop 
berichten. In de gevangenissen 
krijgen gedetineerden rond deze tijd 
altijd kaarten met Paasgroeten van 
vele gemeenteleden. Wij hadden 80 
kaarten om te versturen, inclusief 10 
kaarten van de tieners. Op zondag 
15 maart zouden door de betreffende 
vrijwilligers ook weer brieven voor 
Amnesty worden verkocht. Op zondag 
29 maart zouden gemeenteleden een 
groot aantal van onze 87+ouderen, 
die door allerlei omstandigheden niet 
(meer) aan de zondagse vieringen 
kunnen deelnemen, met een vrolijke 
attentie verblijden. Hopelijk zijn er 
intussen toch nog oplossingen voor 
deze activiteiten gevonden. Ondanks 
alle perikelen kunnen en mogen we 
een blij Paasfeest vieren, op welke 
plek dan ook. 

Lamkje Sminia

Raadpleeg de website www.pga-b.nl 
of www.kruiskerk-amstelveen.nl voor 
actuele informatie.

AGENDA

A
p

ri
l 2

0
2

0
p

re
se

n
t 3

Even voorstellen
Sinds zondag 1 maart werk 
ik als ‘vliegende keep’ voor 
de Protestantse Gemeente 
Amstelveen/ Buitenveldert, 
in het bijzonder voor de 
Kruiskerkgemeente. Tegelijk met 
deze entree begon het coronavirus 
ook in Nederland lelijk op te spelen. 
Ik hoop maar dat er tussen deze 
twee feiten geen verband bestaat. 
Mijn naam is Fokko Frederik Omta, 
geboren in de Noordoostpolder in 
1956. Ik heb theologie gestudeerd 
aan de VU, toen nog op de 14e 
verdieping. Ik ben gehuwd met 
Lettie Oosterhof, predikant te 
Schoorl. We hebben drie zoons, 
waarvan twee nog studeren in 
Amsterdam en Utrecht.
Zelf heb ik tot nu toe louter 
boerengemeentes gediend, het 
laatste decennium de Protestantse 
Gemeente te Nieuwe Niedorp. 
Daar geef ik volgens een oud 
gebruik godsdienstles aan de 
Openbare Basisschool, groep 7. 
Feitelijk gaat het om Geestelijke 
Stromingen, waaronder ook de 
andere godsdiensten vallen evenals 
humanistische visies. Na en naast 
de plattelandskerk nu dus terecht 
gekomen in de grote stad. 

Ik heb er veel zin in, hoewel dat 
coronaspook er wel de handrem op 
heeft gezet. Ik hoop dat wij elkaar 
in de nabije toekomst toch (weer) 
hartelijk de hand kunnen schudden, 
zo niet omhelzen. Voorlopig zal 
het contact echter van meer 
distante aard zijn en grotendeels 
bestaan uit bellen en mailen. Als u 
dat wilt, doe het dan vooral: mijn 
telefoonnummer is 06-30346050; of 
email: f.omta@protestantsekerk.nl
Wees omhelsd, 

Fokko F. Omta
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Paastijd 2020
Omdat overal strenge hygienemaat-
regelen zijn, pakte ik een extra stuk 
zeep uit de voorraad. Een van de 
laatste stukken zeep uit de voorraad 
die mijn moeder in de jaren vijftig 
aangelegd heeft. Zo’n honderd stuks in 
een groot Van Nelleblik. Het gebrek aan 
zeep moet haar als jong meisje in de 
oorlog benauwd hebben. En zo ging zij 
de gedachte aan een volgende oorlog 
in met een fl inke voorraad.
Zij stierf een aantal jaren geleden en 
wij erfden haar zeep. Ik erfde niet 
haar angst voor die eventuele nieuwe 
oorlog. Misschien door gebrek aan 
ervaring, misschien omdat wij anders 
in het leven staan.
Ik moet soms aan haar oorlog denken, 
haar angst voor de bombardementen 
die zij wonend aan de Schipholdijk van 
zeer dichtbij meemaakte. 

Voorjaar 2020, maar ook Pasen 2020 
wordt gekenmerkt door de angst voor 
het nieuwe virus. We zullen ook deze 
realiteit gaan aannemen. We worden 
ertoe gedwongen. Vooral wens ik 
dat we ook een innerlijke beweging 
kunnen maken. Dat we een stapje 
terug kunnen maken van onze angst 
weg en het hoofd buigen: zo staat het 
ervoor. Dat we kunnen bidden tot de 

Eeuwige en Hem deelgenoot maken. 
Met Pasen gaan we symbolisch mee 
op weg naar Golgotha, de dood in en 
erdoorheen. We zullen opstaan! 

Ik zie ernaar uit om met de ervaringen 
van deze maand de Bijbel te lezen. Ik 
zie ernaar uit om op Stille Zaterdag 
Genesis 1 voor te dragen. Dat uit 
de chaos goed land is geschapen. 
En dat we erop kunnen gaan en niet 
losgelaten worden door de Eeuwige. 
Goede weken!

Bara van Pelt

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.nlIN MEMORIAM

Dick Hissink
Op 21 februari overleed op 90-jarige leeftijd Dick Hissink. Dick was al geruime 
tijd ziek en verbleef de laatste maanden van zijn leven in het Zonnehuis. 
Daarvoor was hij na omzwervingen in het oosten van het land teruggekeerd 
naar Amstelveen, waar hij met zijn vrouw Ans in de Kastanjefl at woonde 
en trouw de bijeenkomsten aldaar bezocht. Dick was op de plaatsen waar 
hij woonde bij de kerk betrokken, vooral bij het jeugdwerk, onder andere 
het CJV. Ook was hij lang actief bij het Rode Kruis. Velen kenden Dick als 
'recht door zee', met nadrukkelijke meningen kwam hij voor anderen op. We 
hebben afscheid genomen van Dick met een viering in de Paaskerk. We lazen 
Psalm 139. We wensen Ans, de kinderen Gea en Dick jr., schoonkinderen en 
kleinkinderen en alle anderen die Dick missen sterkte toe.

ds. Werner Pieterse
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Beste gemeenteleden 
Op het moment dat ik dit schrijf, is het 
vrijdagochtend 20 maart. De afgelopen 
weken hebben wij als moderamen 
en kerkenraad veel beslissingen 
moeten nemen in verband met het 
coronavirus. Wij proberen ons zoveel 
mogelijk aan de maatregelen van 
de overheid en de PKN te houden. 
Zo was het op zondag 15 maart nog 
verantwoord om een kerkdienst 
te houden met een kleine groep 
mensen, zo’n 35, die verspreid in de 
kerkzaal zaten. Van te voren hadden 
wij een oproep gedaan aan bepaalde 
groepen mensen om thuis te blijven, 
iets dat ik nooit voor mogelijk had 
gehouden. Gelukkig is daar goed 
gehoor aan gegeven! We horen van 
diverse kanten dat mensen steun 
ondervinden aan de kerkdienst die via 
kerkdienst gemist meegevierd kan 
worden. Via deze weg wil ik dan ook 
heel graag alle mensen van Beeld en 

Geluid bedanken die de afgelopen tijd 
ontzettend hard gewerkt hebben om 
dit mogelijk te maken. Na deze zondag 
werden de maatregelen strenger en 
hebben we moeten besluiten dat de 
kerkdeuren gesloten blijven. De drie 
kerken hebben in overleg met elkaar 
besproken dat het mooi zou zijn als we 
de komende weken één gezamenlijke 
kerkdienst zouden kunnen houden die 
alleen digitaal te ontvangen is. Op dit 
moment lijkt het erop dat dat gelukt 
is. Hoe u de dienst kunt ontvangen, 
wordt via de website van de PGA-B, 
https://www.pga-b.nl/ en via de 
website van de eigen wijkgemeente 
steeds kort van te voren bekend 
gemaakt. 
We beseffen dat het voor veel mensen 
geen gemakkelijke tijd is, alle kerkelijke 
bijeenkomsten worden afgezegd, 
pastoraal bezoek wordt alleen gedaan 
daar waar het echt noodzakelijk is, 
familiebezoek is niet – of in mindere 

mate mogelijk. De eenzaamheid onder 
met name – ouderen neemt toe. 
Gelukkig zijn er ook mooie initiatieven 
waarvan ik er hier enkele wil noemen. 
De Raad van Kerken in Nederland riep 
ons op om woensdagavond tussen 
19.00 en 19.15 uur de klokken van de 
kerken in Nederland te laten luiden 
als een boodschap van bemoediging, 
hoop en troost. Nu heeft de Paaskerk 
geen klokken, maar onze organist, 
Leo Kramer, heeft aan deze oproep 
gehoor gegeven door een kwartier op 
het carillon van de Paaskerk te spelen, 
dank Leo! 

Ds. Werner Pieterse en ds. Bara van 
Pelt houden telefonisch contact met 
een groot aantal gemeenteleden. 
Daarnaast bereiden we een actie voor 
om alle oudere gemeenteleden een 
groet te sturen. En aarzelt u niet om 
contact op te nemen met één van 
beide predikanten of de ouderenwerker 
als dit nodig is. 

Wij houden elkaar vast ook in deze 
voor ons onzekere tijd. 
Graag eindig ik met de woorden uit 
Lied 600 van Sytze de Vries:
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand!

Elly Merckel-Timmer, 
voorzitter wijkkerkenraad Paaskerk

A
p

ri
l 2

0
2

0
p

re
se

n
t 3

AGENDA
Raadpleeg de website voor de meest 
recente informatie www.pga-b.nl of 
www.paaskerk-amstelveen.nl.

Op zondag 1 maart is Tobias Hendrik Keur gedoopt, zoon van Florence en 
Martijn Keur – de Man.
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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

Virus, Veertigdagentijd en Pasen
De viering van de Veertigdagentijd 
– traditioneel een tijd van inkeer 
en bezinning – is ruw doorbroken 
door de uitbraak van het 
coronavirus. Maar onverwacht 
zet deze uitbraak ons, behalve 
tot het nemen van verstrekkende 
voorzorgsmaatregelen, juist tot 
bezinning aan. Bezinning op wie 
wij zijn – op onszelf gerichte 
paniekhamsteraars of mensen 
die juist in een tijd van crisis extra 
aandacht geven aan wie kwetsbaar 
is of door inkomensverlies 
kwetsbaar wordt. 
Bezinning op wat wij geloven – in 
een God die de kwaden straft of 
die in het kruis van Christus de 
straf in principe heeft gedragen. 

Bezinning op de afgoden 
die wij dienen – ongeremd 
consumentisme en een 
ongebreidelde groei-economie 
bijvoorbeeld, waarvan kwalijke 
effecten opeens weg beginnen te 
vallen nu het systeem instort: wat 
een weldadige rust in de stad, wat 
een stilte in de lucht!
Bezinning op onze prioriteiten in 
het licht van de zich openbarende 
breekbaarheid van ons bestaan 
– liefde en saamhorigheid, 
betrokkenheid op familie, vrienden, 
gemeenteleden, buren en 
collega’s. 
Bezinning op de wijze waarop 
wij Gods schepping beheren 
– onze ecologische voetafdruk 
bijvoorbeeld: is al dat reizen van 

ons wel nodig? Moet ons voedsel 
echt van zo ver komen?
Bezinning op onze houding 
tegenover de ‘vreemdeling’ – die 
meer nog dan wij een weerloze 
prooi wordt van het virus in 
overvolle Griekse opvangkampen. 
Ondanks het uitvallen van onze 
diensten is er genoeg aanleiding 
tot zelfreflectie. Dat deze reflectie 
ons mag helpen om ook in een tijd 
van crisis de nieuwe mens aan te 
doen, de Mens die onze opgestane 
Heer in ons wil zijn!

Ds. De Vries
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Vanuit de wijkkerkenraad 
Voorafgaande aan de 
januarivergadering genoten we, 
inmiddels traditiegetrouw, van een 
heerlijke maaltijd. Onze koster is 
een voortreffelijke kok. 
Het evaluatiegesprek met 
ds. De Vries heeft in de 
moderamenvergadering van 6 
januari plaatsgevonden. Hij kan het 
werk weer goed aan, er zijn geen 
concrete problemen. Mw. Versteeg 
is, indien nodig, bereid vaker in te 
springen bij een uitvaart.
Een gemeenschappelijke 
dienst met de Koreanen vindt 
waarschijnlijk plaats in juni. We 
zullen hen vragen om een meer 
actieve rol te spelen in de dienst.
Er kwam een vraag over de 
zang- en bijbelleesdienst van 
15 december 2019 Ceremony 
of Lessons and Carols. Is het 
mogelijk de tekst van de liederen 
af te drukken? Het opzoeken kost 
te veel tijd. Het aantal lezingen 
is te veel. Ds. De Vries neemt 
deze opmerkingen mee voor de 
volgende Ceremony of Lessons 
and Carols.
Besloten is de rafelige, 
windgevoelige PKN-vlag te 
vervangen door een windvaster 
exemplaar.
Ds. De Reus, die regelmatig 
voorging in de VUmc-kapel, is per 
23 februari met emeritaat gegaan. 
Onze delegatie heeft een passend 
bedrag overgemaakt naar een door 
hem aanbevolen doel.
Pastor Phil Kint herstelt langzaam. 
Wij hebben hem bloemen 
bezorgd. Voorlopig worden de 
katholieke Buitenhofdiensten 
verzorgd door deken Bakker en 

pastoor Jongerden.
De vrijwilligersbijeenkomst is 
gepland voor 28 mei van 15.00 
tot 17.30 uur. Paul Hagayi is 
bereid om muziek te maken, 
zang begeleid met eigen gitaar. 
Het zijn Congolese liederen. De 
medewerkers van Ziel en Zaligheid 
komen ook. De inhoud van hun 
bijdrage wordt nog bepaald.
De busreizen in het najaar hebben 
minder belangstelling vanuit de 
Pelgrimskerk. Aan het College van 
Diakenen is voorgesteld om dit 
bovenwijks te gaan organiseren. 

Vanuit de wijkdiaconie is een 
project gestart om financieel te 
helpen bij de armoedebestrijding 
op Bonaire, een bijzondere 
gemeente van Nederland. Er is 
daar enorme armoede, 30-40% 
leeft onder de armoedegrens. Dit 
initiatief is overgenomen door het 
CvD als bovenwijks project. 
Het is niet gelukt dit voorjaar nog 
een thema-avond te beleggen. 
De eerstvolgende is gepland op 5 
oktober. Centraal daarin staat ds. 
Samuel Lee, die door dhr. Hermen-
Jan Rijks geïnterviewd wordt als 
slot van zijn jaar als predikant van 
het jaar. 

De toekomst van de Pelgrimskerk 
heeft onze volle aandacht. In de 
maartvergadering komt er een 
goed onderbouwd stuk ter tafel. 
Ons plan is om een en ander in de 
meivergadering te bespreken met 
dhr. Wilm Merckel van het College 
van Kerkrentmeesters.
Over het beroepingsproces van 
de twee nieuwe predikanten 
bent u als het goed is uitvoerig 
geïnformeerd. De profielschetsen 
zijn in te zien. De op 23 maart 
geplande gemeentevergadering in 
de Kruiskerk is uitgesteld.

Ds. Sietske van der Hoek gaat 
ons verlaten. Ze vertrekt per 1 
mei bij Cordaan. Zij gaat twee 
dagen per week naar Naaldwijk als 
interim-predikant.

Adri Lodder

Kannen en kruiken en ook Kostje geKocht 
zijn tot na het coronavirus uitgesteld. 
Houdt u de website in de gaten voor actuele 
ontwikkelingen: www.pelgrimskerk.nu.

AGENDA
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Bij de diensten
Vanwege de opmars van het coronavirus en het toenemende 
besmettingsgevaar zijn, overeenkomstig de voorschriften van de 
rijksoverheid, de diensten t/m maandag 1 juni afgelast. Dat is voor 
velen een gemis, maar in de gegeven omstandigheden hetgeen wijs 
en nodig is. Digitale diensten vanuit de Paaskerk en de Kruiskerk zijn 
te volgen via www.kerkdienstgemist.nl of via Ziggo kanaal 42. Kijk 
hiervoor verder op pagina 5.

Ds. De Vries
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IN MEMORIAM
Jaap Tuinder
Op 8 januari overleed Jacob Tuinder, 89 jaar. Een van 
de eerste bewoners van Buitenveldert in 1959. Jaap 
was vanaf het begin van de kerk in Buitenveldert 
betrokken kerklid, voor zover dat mogelijk was met 
zijn wisseldiensten bij het spoor. Actief in het welkom 
heten van kerkgangers, in de commissie Oikocredit, als 
ouderling, ... Hij maakte makkelijk contact, dat kwam 
hem bij die functies goed van pas. 
De laatste jaren was van kerkbezoek helaas geen sprake 
meer. Hij en zijn vrouw Hil kwamen haast de deur niet 
meer uit. Alzheimer maakte dat grote groepen mensen 
hem teveel waren. Het was fijn dat er vanuit de kerk wel 
steeds mensen bij hen over de vloer kwamen. Zo bleven 
ze op de hoogte van het wel en wee in de gemeente. 
De laatste weken van zijn leven woonde hij in Beth 
Shalom. Op de uitvaart op Zorgvlied waren veel mensen. 
Dat tekent hem, indachtig de woorden van Paulus in 
de brief aan de Filippenzen: ‘Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend.’ Hij laat een vrouw, twee kinderen, 
schoonkinderen en vier kleinkinderen na. 

Sietske van der Hoek

Corrie Verkerk
Jarenlang bracht Corrie bewoners naar de kerkdiensten 
in de Buitenhof. Ze verzorgde de bloemen in de kerk, 
en na de dienst bracht ze die naar iemand van wie ze 
vond dat die ze wel kon gebruiken. Graag maakte ze een 
praatje met mensen. Alles deed ze op de fiets. Later 
lopend en nog weer later gebracht door haar dochter. 
Het leek of Corrie een onverwoestbaar gestel had. 
Ze zorgde jaren voor haar man, haar zus en iedereen 
die haar nodig had. Zorgen zat in haar bloed. Wie ook 
maar een beroep op haar deed, kon bij haar terecht. De 
kinderen vertelden dat ze zich niet konden voorstellen 
dat ook maar iemand ruzie met hun moeder had. 
De laatste jaren kon Corrie niet meer voor anderen 
zorgen. Met veel moeite kreeg ze een plekje in het 
verpleeghuis waar ze zo veel voor anderen heeft gedaan. 
Na een periode van verdere achteruitgang overleed ze. 
We hebben haar, bij haar man, op Zorgvlied begraven. 
We lazen over de liefde die bij Corrie overvloedig was, 
voortkomend uit haar vertrouwen op God. Corrie had 
vier kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en een 
achterkleinkind. 

Sietske van der Hoek

Studieverlof
Direct na Pasen tot en met de 
zondag voor Pinksteren (van 13 
april t/m 24 mei) zal ik, als de 
omstandigheden het toelaten, 
het tweede gedeelte van mijn 
studieverlof opnemen. U kunt 
in die periode – in bijzondere 
gevallen – contact zoeken met 
de voorzitter van de kerkenraad, 
de heer Oud, tel. 020 – 779 20 
08, of met mevrouw Kruijswijk, 
tel. 020 – 642 77 03. Met 
Pinksteren hoop ik weer in uw 
midden voor te gaan.

Ds. De Vries

Pastorpraat
Ach, laat ik Marijke Kapinga hier nu 
eens bij name noemen. Op 8 maart 
– Vrouwendag nota bene – nodigde 
zij gemeenteleden en vrienden van 
de Pelgrimskerk uit haar tachtigste 
verjaardag met haar familie mee 
te vieren in de Buitenhof. Nou en 
we kwamen hoor, de cantorij met 
liedboek voorop. Zij zongen haar toe 
met lied 634 en 416. En ja ja ook 
nog een Engels lied en een solo, vier 
eigen gemaakte regels op melodie 
248, alles onder pianobegeleiding 
van haar schoonzoon. Haar twee 
dochters hielden zorgvuldig de 
regie, niemand ontbrak het aan 

iets. Ook zwagers en kleinkinderen 
kwamen langs met leuke verhalen. 
Menigeen ging later weg dan 
gepland en iemand merkte op: wat 
een leuke familie heeft Marijke. Een 
feest dat klonk als een klok! Terwijl 
ik dit schrijf is het een warrige 
en onzekere tijd en dat zal zeker 
zo zijn als u aan huis gebonden 
bent, we hopen dan ook dat voor 
u het Paasfeest niet ongemerkt 
voorbijgaat. Trek aan de bel als het 
stilletjes wordt!
Hartelijke groet aan allen en liefde 
om u heen en weet dat we altijd in 
gebed verbonden zijn. 

Wil Kruijswijk



Je regels zijn me veel te zwaar.
Ik ben geen non.
Wel is het waar
dat van een dag van durven wagen
er meer voldoening rest
dan van een dag van niets doen in de zon.
Dat jij je overgeven kon
aan wat je wachtte,
blijft bij me als een wonder,
licht in de laatste nachten. 

CORRIE KOPMELS

Stadia op 
de weg naar 
de vrijheid 
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FeestvandeGeest
Dat is een fenomeen dat dit jaar voor 
de tiende keer plaatsvindt. Om de 
twee jaar worden in zeven regio’s in 
Nederland professionele kunstenaars 
verzameld, die tussen Hemelvaart en 
Pinksteren in kerken exposeren. Er is 
een thema (dit jaar: In Vuur en Vlam), 
er is dus Hemelvaart en Pinksteren, en 
er is een kerkgebouw. En dat proberen 
kunstenaars in hun kunst te verenigen 
en uit te drukken. In allerlei disciplines 
zoals schilderen, beeldhouwen, 
keramiek, textiel, fotografi e e.a. zullen 
zij in hun creativiteit en werken ons 
verrassen en doen verwonderen. 
FeestvandeGeest is in het noorden 
van het land begonnen, en heeft 
zich steeds meer naar het zuiden 
uitgebreid. Hier in de buurt heb je de 
regio’s Groene Hart, en Haarlem en 
Omstreken. De kerken zijn open tussen 
13.00 en 17.00 uur. Wie een prachtige 
fi etstocht wil maken (met de auto mag 
ook) kan de kerken langs en genieten 
van mooie kunst en van prachtige 
kerkgebouwen.
Voor meer informatie, zie de website 
www.feestvandegeest.nl. Het is een 
geheel nieuwe website die we nog 
bezig zijn te vullen. Maar tegen de tijd 
dat u dit leest, hoop ik dat er voldoende 
informatie te vinden zal zijn.

Gert Smith 

Kerkelijk nieuws

Wijziging in 
Paasgroetenactie 
voor gevangenen 
i.v.m. coronavirus
In verband met de 
maatregelen van de 
overheid zullen kerkdiensten 
de komende weken niet 
of in een gewijzigde 
vorm plaatsvinden. Dit 
biedt kerken geen of 
nauwelijks gelegenheid 
met de Paasgroetenactie 
aan de slag te gaan. 
Daarom is besloten de 
Paasgroetenactie in 2020 
te verlengen. De kaarten 
met paasgroeten voor 
gedetineerden kunnen nu 
tot nader bericht worden 
ingestuurd tot uiterlijk 24 
april 2020. 

Kerkelijk nieuws

Redactievergadering 25 maart met social distance.
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Iemand vergeven via WhatsApp? 
De Evangelisch-Lutherse Kerk Finland heeft vorig jaar een 
ontwerpwedstrijd voor een Forgivemoji uitgeschreven. Het 
winnende ontwerp is een emoji met twee handen die het gebaar 
‘duimpje omhoog’ tonen voor een hartje. Deze emoji heeft een 
positieve uitstraling die kan bijdragen aan een constructieve 
dialoog voor vergeving.
De lutherse kerk in Finland dient de emoji in bij het Unicode 
Consortium, die al dan niet zal besluiten om de emoji op 
te nemen onder de internationale standaard-emoji van de 
Unicodestandaard. De catalogus van deze standaard wordt eens 
per jaar geactualiseerd, en de verwachting is dat de emoji bij een 
positief besluit in 2021 zal worden geïntroduceerd. De emoji zal 
dan wereldwijd verschijnen op de digitale toetsenborden van 
miljarden mensen.

Niet alleen
Corona trekt diepe sporen in Nederland. 
Het sociale leven valt stil, en het wordt 
moeilijker om hulp te ontvangen als je oud 
of hulpbehoevend bent. Daarom bundelen 
kerken en lokale (hulp)organisaties nu de 
krachten: via het platform nietalleen.nl 
worden mensen die hulp kunnen bieden 
en mensen die hulp nodig hebben bij 
elkaar gebracht. Nederland laat zich van 
haar beste kant zien. Op veel plekken 
worden boodschappen gedaan of 
medicijnen gehaald, honden uitgelaten, 
belrondes onder oudere gemeenteleden 
gedaan en voedsel ingezameld voor de 
voedselbank. Het platform #nietalleen 
brengt al die initiatieven nu bij elkaar, 
zodat ze elkaar kunnen versterken. 
Hulp vragen of aanbieden kan via: 
www.nietalleen.nl.

COV Amstelveen
De Christelijke Oratoriumvereniging 
Amstelveen heeft door verloop van het 
ledental moeten besluiten te stoppen. Het 
koor heeft 56 jaar bestaan en heeft al die 
tijd prachtige werken uitgevoerd onder de 
zeer deskundige leiding van oprichter en 
dirigent Chris Gastel en de huidige dirigent 
Corné Mooibroek. Oratoriumkoren hebben 
het moeilijk ten gevolge van ontkerkelijking 
en vergrijzing. Desondanks heeft dit 
koor met zijn 56 jaar veel langer bestaan 
dan de gemiddelde koorbestaansduur. 
Besloten was om op 17 april een waardig 
en luisterrijk afscheidsconcert te geven en 
de Messiah van Händel uit te voeren. In 
verband met de corona-maatregelen kan dit 
afscheidsconcert geen doorgang vinden. 
Dubbel verdrietig dus.



Detail uit een groot drieluik. 
Eén van de soldaten bij het graf. 

Alleen Matteüs noemt ze:
'de bewakers beefden van angst 

en vielen als dood neer.'
Deze lijkt vooral verblind. 

In het nog kleinere detail zie je waarom: 
in zijn helm de weerglans van de Opgestane 

omgeven door licht. 
Geen harnas dat bescherming biedt; 

het paaslicht is de macht van de wereld de baas; 
al zie je soms alleen de weerglans, 

in een detail van een groots gebeuren.

Werner Pieterse

Hans Memling (1430-1494) Detail uit zijn 'Opstandingsdrieluik'. 

(Zie ook: wietekevanzeil.nl)


