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Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.
Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

GREET BROKERHOF-VAN DER WAA

Pinkstergedachte
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06 – Zoet en bitter
inleveren kopij: 24 augustus
op de mat: 12 september

Van de redactie
Als een samenbindend medium verschijnt Present 
in deze coronacrisis. Het virus maakt mensen 
lichamelijk ziek, vaak met lichte symptomen, maar 
soms ook met zeer ingrijpende gevolgen, die zelfs 
kunnen leiden tot de dood. Maar het virus doet 
ook iets met onze geestesgesteldheid; er is een 
toename van angst en depressieve klachten. Lichaam 
en geest, daarover gaat het in dit nummer. In zijn 
hoofdartikel schrijft Harmen de Vries dat het lichaam 
het in de kerk vaak moest afleggen ten gunste van de 
geest. Hij bespreekt twee historische ontsporingen: 
de ‘verzondiging’ van de seksualiteit en de 
‘ontlichaming’ van Gods toekomst. Lichaam én geest: 
ze horen onlosmakelijk bij elkaar, zo betoogt Bettine 
Siertsema in haar column. Nico Sjerps begeleidt 
wekelijks een groep ‘christelijke meditatie’. Hij gaat 
in op de vraag of meditatie ook iets doet met lichaam 
en geest. Een geestelijk verzorger doet belangrijk 
werk als mensen met lichamelijke klachten in het 
ziekenhuis liggen. Arianne Geudeke beschrijft wat het 
coronavirus doet met haar en haar werk als geestelijk 
verzorger in Ziekenhuis Amstelland. God is Geest en 
kan niet worden afgebeeld, al kennen we natuurlijk 
allemaal wel afbeeldingen van een oude man met 
baard op een troon e.d. Mensen zijn ook lichamelijk 
en het blijkt dat velen de zondagse uitzendingen met 
beeld en geluid een meerwaarde vinden hebben 
boven alleen (geestelijk) geluid. Wie maken dat nu 
mogelijk? Willeke Koops interviewt de mannen die de 
uitzendingen mogelijk maken, maar zelf buiten beeld 
blijven. Op 31 mei vieren we Pinksteren, het feest 
van Gods Geest, die mensen lichamelijk en geestelijk 
in beweging zet. Gezegende pinksterdagen! 

Sieb Lanser
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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

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

ZONDAG 31 MEI

Pinksteren
1e collecte: Diaconie, 
stichting Stoelenproject
2e collecte: Kerk, Zending
10.00 uur: ds. Sieb Lanser en 
ds. Werner Pieterse

ZONDAG 7 JUNI

1e collecte: Diaconie, 
zorg-en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, 
Raad van Kerken
10.00 uur: ds. Sieb Lanser

Voor de meest actuele infor-
matie, verwijzen wij naar de 
wekelijkse digitale Nieuws-
brief van onze PGA-B of 
naar informatie die in onze 
afzonderlijke wijkge-
meenten wordt verspreid.
Gezien de onzekerkeid 
omtrent hervatting van 
de kerkdiensten in onze 
zorgcentra (Amstelveen-
Buitenveldert), blijft publi-
catie van deze diensten 
achterwege.

Kerkdiensten alleen digitaal vanuit de Paaskerk
Ook al zijn/worden de maatregelen van de Rijksoverheid rond het coronavirus stapje 
voor stapje versoepeld, de ‘normale’ diensten en vieringen - óok in onze Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert (PGA-B) - kunnen zeer tot onze spijt voorlopig nog 
niet worden hervat. Juist daarom zoeken wij verbondenheid met elkaar: kijk of luister 
vanuit uw huiskamer mee naar de gezamenlijke vieringen vanuit de Paaskerk. Het 
besluit dat de drie kerken van de PGA-B in maart hebben genomen om gezamenlijk één 
kerkdienst te organiseren die alleen digitaal te volgen is, blijft dus van kracht. 

De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1090. Aanvang: 10.00 uur. 
Zowel in Amstelveen als in Buitenveldert zijn deze rechtstreeks te volgen via beeld en/of 
geluid. Ook worden de diensten door RTV Amstelveen opgenomen en later uitgezonden 
om 11.30 uur. Die mogelijkheid geldt helaas alleen voor Amstelveen: Ziggo kanaal 42, 
KPN/XS4ALL 1380 of T-mobile 806. Van de collecte wordt een nadere toelichting (onder 
vermelding van de bankrekeningnummers) tijdens de dienst geprojecteerd zodat u uw gift 
digitaal kunt overmaken. Van harte aanbevolen!

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

Data inleveren en 
verschijnen Present

06 – Zoet en bitter
inleveren kopij: 24 augustus
op de mat: 12 september

ZONDAG 14 JUNI

1e collecte: Diaconie, stichting Derde Wereldhulp
2e collecte: Kerk, steun aan Nederlandse kleine 
geloofsgemeenschappen in onze PKN
10.00 uur: ds. Sieb Lanser

ZONDAG 21 JUNI

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, wijkwerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
 
ZONDAG 28 JUNI

1e collecte: Diaconie, Werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in onze gemeente
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
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Onder normale omstandigheden 
zouden we een gemeentevergadering 
beleggen om u te horen over dit 
document. Nu dit momenteel niet 
kan en we toch door willen gaan, 
betrekken we u op een aangepaste 
manier bij dit proces. 

De eerste stap in dit aangepaste 
proces is dat wij graag van u 
vernemen hoe u dit profieldocument 
toegestuurd wilt krijgen:
• via e-mail: stuur dan een e-mail 

naar het Kerkelijk Bureau: 
kerkelijkbureau@pga-b.nl of

• via de post: bel naar het Kerkelijk 
Bureau om uw adres door 

te geven: tel. 020 - 641 36 48 
(openingstijden: dinsdag t/m 
donderdag, 9.00 – 12.30 uur).

U ontvangt dan het profieldocument 
met een begeleidende brief waarin 
wordt toegelicht hoe de peiling onder 
de gemeenteleden verloopt.  
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Peiling onder 
gemeenteleden over 
het profieldocument

PIETER LICHT (SCRIBA AK)

We zijn een beroepingsproces gestart voor het beroepen van twee nieuwe 

predikanten voor de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Onderdeel 

van dit proces is het opstellen van een profieldocument, waarin de profielen 

zijn opgenomen van de twee aan te trekken predikanten en de profielen van de 

drie betrokken wijkgemeenten. Dit profieldocument vormt de leidraad voor de 

beroepingscommissie. 
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Lichaam en geest

Vele eeuwen lang is dat het 
dominante standpunt van kerk en 
theologie geweest. Tredend in het 
spoor van het platonische denken, 
met zijn nadruk op de onsterfelijke 
ziel en zijn negatieve waardering 
van het stoffelijke lichaam, werd 
het lichaam overwegend negatief 
beschouwd: als een instrument van 
de zonde, dat godzijdank kon worden 
afgelegd wanneer de ziel bij het 
sterven naar de hemel ging.

Met deze eenzijdige nadruk op de 
geest werden fundamentele bijbels-
theologische gegevens genegeerd 
of verwrongen uitgelegd. Ik geef 
als voorbeeld de opvallende plaats 
die de genezing van lichamelijk 
zieken inneemt in Jezus’ aardse 
bediening. Dit bijzondere gegeven 
werd (en wordt nog dikwijls!) 
eenzijdig geïnterpreteerd als bewijs 
van Jezus’ goddelijkheid. Daarmee 
werd over het hoofd gezien dat 
genezingswonderen in het Nieuwe 
Testament primair een andere 
verwijzende functie hebben. Zij 

zijn vóór alles tekens van Gods 
Koninkrijk, dat in Jezus Messias 
nabijkomt en, voor wie in Hem 
gelooft, over de volle breedte van 
het menselijk bestaan verlossing 
brengt. Ook het lichaam, zeggen de 
genezingswonderen, is voor God van 
waarde. In zijn komend Rijk zal het 
niet langer worden aangetast door 
ziekte en vergankelijkheid.

Op twee belangrijke historische 
ontsporingen, waarbij het lichaam 
het in de kerk moest afl eggen ten 
gunste van de geest, ga ik nader 
in. De eerste ontsporing heeft 
betrekking op het leven hier en nu, 
en betreft het lichamelijk genot bij de 
menselijke seksualiteit. De tweede 
ontsporing heeft betrekking op het 
leven in Gods toekomst, en betreft 
de lichamelijke heelwording bij de 
wederopstanding der doden.

De ‘verzondiging’ van de 
seksualiteit
De eerste ontsporing kan worden 
gekenschetst als de ‘verzondiging’ 

van de menselijke seksualiteit. 
Schrijft de apostel Paulus met 
betrekking tot de seksuele omgang 
tussen twee echtelieden nog 
onbevangen: ‘Onthoud dat elkaar 
niet’ (1 Korintiërs 7:5), sinds 
kerkvader Augustinus (†430) de 
geslachtsdaad als het instrument 
van overdracht van de erfzonde 
kwalifi ceerde, kwam seksueel 
genot in het negatieve licht van de 
zonde te staan. Dat geldt voor de 
Rooms-Katholieke Kerk, waar de 
verheerlijking van het celibataire 
leven deze tendens alleen maar 
versterkte. Maar het geldt evenzeer 
voor tal van reformatorische kerken, 
waar seksuele daden die als zonden 
werden aangemerkt in vergelijking 
met andere zonden eenzijdig 
werden uitvergroot (denk aan de 
openbare schuldbelijdenis bij een 
voorhuwelijkse zwangerschap).
Maar ook reeds vóór Augustinus’ 
negatieve interpretatie van de 
seksuele omgang doorwerkte in 
kerk en theologie, was er schroom 
om het positieve spreken van 
de heilige Schrift over erotiek en 
seksualiteit (het Hooglied!) tot 
klinken te brengen. Origenes (†254) 
bijvoorbeeld castreerde niet alleen 
zichzelf, maar deed welbeschouwd 
hetzelfde met het Hooglied, dat hij 
een vergeestelijkte uitleg gaf en 
betrok op de liefdesrelatie tussen 
Christus en zijn gemeente. En 

HARMEN U. DE VRIES

‘God is geest en wie Hem aanbidden, moeten 

aanbidden in geest en waarheid’, zegt Jezus 

tot de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:24). 

Daarmee lijkt de toon gezet. Als God geest is en 

de ware eredienst een geestelijke zaak, is het 

lichaam voor God blijkbaar niet belangrijk.

«



M
e

i 2
0

2
0

7

M
e

i 2
0

2
0

p
re

se
n

t 4
7

H
o

o
fd

a
rt

ik
e

l



8

Augustinus’ tijdgenoot Hiëronymus 
(†420) schreef in een brief aan zijn 
volgelinge Paula, dat zij haar dochter 
zeker moest laten kennismaken met 
de inhoud van de Bijbel, maar pas 
het allerlaatst met de inhoud van het 
Hooglied:
Dan pas, en niet eerder, zal ze 
het Hooglied veilig kunnen lezen. 
Zou ze het aan het begin lezen, 
dan zou ze niet bemerken dat het, 
hoewel geschreven in vleselijke 
woorden, een bruiloftslied is over 
een geestelijke bruiloft. Zonder dit te 
beseffen zou ze van het boek alleen 
maar schade ondervinden.
De krampachtigheid die uit het advies 
van Hiëronymus spreekt, hebben 
vele kerken gelukkig opgegeven. De 
kerkelijke misbruikschandalen van 
recente datum geven echter aan 
dat de combinatie kerk en gezond 
omgaan met seksualiteit tot in het 
heden soms nog ver te zoeken is.

De ‘ontlichaming’ van Gods 
toekomst
De eerste ontsporing betrof de 
christelijke depreciatie van de 
seksuele lichamelijkheid in het 
leven hier en nu. De tweede 
ontsporing heeft betrekking op 
het leven dat komt en kan worden 
gekarakteriseerd als de ‘ontlichaming’ 
van Gods toekomst. 
Lieten christenen als belijdenis 
van hun hoop aanvankelijk nog 
‘Resurgam’ op hun grafsteen beitelen 
(‘Ik zal verrijzen’), onder invloed 
van het Griekse denken verdampte 
de joods-christelijke nadruk op de 
wederopstanding van het lichaam 
langzaam maar zeker en maakte de 
lichamelijke toekomstverwachting van 
het Nieuwe Testament plaats voor de 

gedachte dat de onsterfelijke ziel na 
het sterven naar de hemel zou gaan: 
‘Veilig aan Jezus’ hart, daar rust mijn 
ziel van smart.’ 
Daarmee verdween een belangrijke 
bijbelse grondnotie naar de 
achtergrond: dat de God van Israël 
de Schepper is van hemel én aarde, 
en dat zijn verlossingsplan daarom 
een grondige vernieuwing behelst 
ook van ons lichamelijk bestaan (zie 
het eerste citaat dat volgt) en van het 
aardse leven te midden waarvan dat 
bestaan van den beginne gesitueerd 
is (zie het tweede):

Wij verwachten als Redder de Heer 
Jezus Christus, die ons armzalig 
lichaam van gestalte zal doen 
veranderen, zodat het aan zijn 
verheerlijkt lichaam gelijkvormig 
wordt. (Filippenzen 3:20b-21a)
Met reikhalzend verlangen wacht 
de schepping op het openbaar 
worden van de (verrezen) zonen 
en dochters van God. Want ook de 
schepping zelf zal van de slavernij 
van de vergankelijkheid bevrijd 
worden tot de vrijheid die hoort bij de 
(opstandings)heerlijkheid van Gods 
kinderen. (Romeinen 8:19, 21)

Dat tot aan de dag van vandaag velen 
van ons niet vertrouwd blijken te zijn 
met de inhoud van deze en dergelijke 
bijbelwoorden, mag als signaal 
gelden dat wij nog steeds vervreemd 
zijn van het concrete spreken van het 
Nieuwe Testament over het leven dat 
ons wacht.

Geest én lichaam
‘God is geest en wie Hem 
aanbidden, moeten aanbidden in 
geest en waarheid’, zei Jezus tot de 

Samaritaanse vrouw. Daarmee lijkt 
de toon gezet. Het christelijk geloof 
is onmiskenbaar een geestelijke 
weg, die vele geestelijke zegeningen 
voortbrengt. De Geest die met 
Pinksteren over ons wordt uitgestort 
zal ze ons doen kennen: de vergeving 
van onze zonden, de vernieuwing van 
onze inwendige mens, geestelijke 
vertroosting en bekrachtiging in tijden 
van crisis en nood. 

Maar diezelfde Geest gaat niet aan 
ons lichamelijk bestaan voorbij, geeft 
gaven van genezingen (1 Korintiërs 
12:9) en zal de drijvende kracht zijn 
bij de opwekking van ons lichaam 
(Romeinen 8:11). En de grote prijs 
die Christus op de Goede Vrijdag 
voor ons geestelijk heil betaald heeft, 
is betaald óók voor ons lichaam (1 
Korintiërs 6:15a, 20) en loopt ten 
slotte uit op het ultieme paaswonder: 
dat wij in verbondenheid met onze 
opgestane Heer op een vernieuwde 
aarde ook lichamelijk aan Hem 
gelijkvormig zullen worden. 
Voor God zijn zowel de geest als het 
lichaam van belang. Dat geldt voor het 
heden, maar ook voor de toekomst. 
Zijn brede werk aan ons is voltooid 
wanneer Pasen en Pinksteren op 
één Dag zullen samenvallen en de 
uiteindelijke consequenties van beide 
aan ons zichtbaar worden. 
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Voor God zijn zowel 

de geest als het 

lichaam van belang.
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Als de wind die waait met vlagen, 
zo verrassend waait de Geest, 
soms een storm, met donderslagen, 
soms een stem: Wees niet bevreesd! 
Soms een vlam, een vonk van boven, 
soms een haard die laait van vuur, 
soms een lamp die uit kan doven, 
soms een glans van korte duur.

Soms een wolk die gul wil geven 
schaduw op geblakerd land, 
soms een zon die hoog verheven, 
zindert op het mulle zand; 
bron van lachend, levend water, 
bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil – maar even later 
opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen, 
richting geeft en ruimte biedt, 
als een brood, een vaste spijze, 
soms, soms even – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien 
alles tevergeefs geweest 
totdat weer in lichterlaaie 
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Als de wind die 
waait met vlagen
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ANDRÉ TROOST

Lied 700 Liedboek Zingen en 
bidden in huis en kerk (2013)
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Lichaam, geest 
en meditatie 

Onder de noemer ‘meditatie’ worden 
tegenwoordig heel verschillende 
activiteiten aangeboden. Het varieert 
van rustig wandelen door de natuur, 
stil zitten op een kussentje, in rust 
je ademhaling volgen, het lezen 
en beschouwen van een mooie 
tekst tot het beoefenen van een 
mantrameditatie. Dus iedereen die 
belangstelling heeft voor meditatie 
kan een vorm kiezen waardoor hij of 
zij zich aangesproken voelt. 

Ongeveer drie jaar geleden hebben 
we in de Paas- en Kruiskerk een 
proef gedaan met het beoefenen van 
christelijke meditatie. Dat heeft een 
vervolg gekregen omdat de twee 
‘proefgroepen’ deze meditatievorm 
als heel positief beoordeelden. 
Sindsdien komen we op de 
woensdagmorgen met ongeveer 
twintig deelnemers bijeen in de 
Bankraszaal van de Kruiskerk om 
christelijke meditatie te beoefenen, 
ervaringen te delen en vragen te 
bespreken. 

Omdat ik zelf vele jaren ervaring 
heb met deze zogenaamde 
mantrameditatie, heb ik er bewust 
voor gekozen om deze meditatievorm 
aan te bieden. Wat mij vooral 
aanspreekt, is dat zij is gericht op 
verinnerlijking en verstilling. Door 
steeds weer opnieuw te luisteren naar 
een mantra, keer je naar binnen en 
kom je in verbinding met wie en wat je 
werkelijk bent, met mooie en minder 
mooie kanten. Na verloop van tijd kun 
je ontdekken dat er een bijzondere 
bron in je innerlijk verborgen ligt, 
waarvan Paulus zich bewust werd 
toen hij de poort bij Damascus 
naderde. Maar de eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat dat meestal niet van 
vandaag op morgen gaat. 

Hoe werkt deze vorm van 
meditatie?
Bij mantrameditatie wordt gebruik 
gemaakt van een ‘heilig woord’ en 
in onze groep maken we gebruik van 
Maranatha. Dit betekent: Heer kom, 
of kom tot mij Heer. 

In de praktijk gaat de meditatie 
als volgt te werk. Ter introductie 
en om afstand te nemen van de 
beslommeringen van de dag, lees ik 
een mooie tekst. Hiervoor put ik uit 
verschillende spirituele bronnen en 
religieuze tradities. Vervolgens geef ik 
enkele aanwijzingen om tot een goede 
meditatiehouding te komen, rechtop 
en ontspannen zitten op een stoel. Na 
enkele minuten vraag ik de mantra in 
herinnering te brengen, deze stil in je 
hoofd, in je geest te herhalen en daar 
de volle aandacht aan te geven. 

Dit is op zich een heel eenvoudige 
oefening, maar als je hiermee begint 

NICO SJERPS

Doet meditatie wellicht ook iets met lichaam en geest? Zo ja, bestaat 

er een directe relatie tussen lichaam, geest en meditatie? De reactie die 

spontaan opkwam was: zeker! Op basis van mijn eigen ervaring en die van 

anderen probeer ik deze reactie inzichtelijk te maken.
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kom je al snel tot de ontdekking dat 
het iets minder makkelijk is dan het 
lijkt. Je merkt dat je steeds wordt 
afgeleid door allerlei gedachten en 
gevoelens die rondspoken in je geest. 
Dat is voor velen geen prettige, maar 
wel een belangrijke ontdekking. 
Desondanks is het de bedoeling en 
de kunst om je daardoor niet te laten 
ontmoedigen, maar steeds weer 
opnieuw je aandacht te richten op 
het herhalen van de mantra. En de 
ervaring is: oefening baart kunst. 
Want naarmate je hiermee doorgaat, 
ontstaan er steeds meer momenten 
van rust en stilte in je hoofd of beter 
gezegd in je geest. Het is immers de 

geest die de mens het leven geeft. 
(Als iemand de geest geeft, weten we 
wat er gebeurt, het lichaam is dan tot 
niets meer in staat.)

De innerlijke rust, stilte en ruimte die 
geleidelijk ontstaat, wordt als heel 
plezierig en inspirerend ervaren. Maar 
tegelijkertijd word je je steeds meer 
bewust van allerlei leuke en minder 
leuke gedachten en gewoonten die in 
jezelf aanwezig zijn en die veel invloed 
hebben op je doen en laten. Door het 
bespreken van ervaringen krijgen de 
deelnemers meer begrip van wat er 
in hun geest gebeurt, leren zij zichzelf 
beter kennen en meer accepteren 

dat ze zijn zoals ze zijn. Ook krijgen 
zij tips hoe in de praktijk om te gaan 
met obstakels, weerstanden en 
beproevingen in het dagelijks leven.

Om de kracht van meditatie meer en 
meer te ontdekken en ervaren, is het 
van belang om thuis regelmatig - twee 
keer per dag - te oefenen. Door de 
rust en orde die in de geest ontstaat, 
word je je ook meer bewust van 
spanningen en andere ongemakken 
in het lichaam. Met aanwijzingen 
ontdek je hoe hiermee om te gaan. 
Het leren ontspannen wordt als 
verkwikkend ervaren en heeft een 
heilzame werking op de werking van 
het lichaam.

Naarmate mensen zich hierin 
bekwamen, wordt het verlangen naar 
rust en ontspanning sterker. Het is 
echter niet de bedoeling dat mensen 
dit proberen te bereiken door zichzelf 
onder druk te zetten, want dat geeft 
een nieuw probleem. Hoe meer rust je 
wilt en hoe meer je jezelf onder druk 
zet om een resultaat te bereiken, des 
te minder het lukt.

Het samen oefenen, ongeacht 
iemands achtergrond, innerlijk tot rust 
komen en delen van ervaringen blijkt 
van grote waarde te zijn. Daardoor 
krijgt ook de Heilige Geest weer de 
ruimte om ons inspiratie en energie 
te geven. Daardoor komen mensen 
in contact met zichzelf, ze gaan terug 
naar huis, zoals Henry Nouwen zo 
mooi beschrijft in zijn boek ‘Eindelijk 
thuis’.

Meer informatie bij Nico Sjerps, 
e-mail: nsjerps@ziggo.nl 
of tel.: 06 - 21254699 
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Buiten beeld 

Voor de werkgroep Beeld en geluid 
van de Paaskerk zijn het drukke 
tijden. De groep bestaat uit Anko 
Verburg, Willem Stronkhorst, Henk 
Velten, Sjef Steur, Bert Slot, vader 
en zoon Cor en Jonas Waringa 
en Victor Clerq. In deze tijd van 
gezamenlijke digitale vieringen is 
Freek de Vries vanuit de Kruiskerk 
daarbij aangehaakt. En nee, vrouwen 
zijn in deze technische hoek in geen 
velden of wegen te bekennen. Anko 
Verburg draait sinds de coronacrisis 
volop mee als cameraman en heeft 
een volle zondagochtend. ‘We 
zorgen ervoor dat we om 9.00 uur 
in de kerk zijn en helpen de jongens 
van RTV Amstelveen met het 
sjouwen van camera’s, statieven, 
kabels en panelen. We beginnen 
vroeg omdat we elke zondag de 
tijd nemen om beeld en geluid te 
testen. Dat is nodig, want er gaat 

elke week nog wel iets mis.’ De 
dienst wordt opgenomen met twee 
camera’s, een vaste en een flexibele. 
Anko bedient al weken lang de 
beweegbare camera. ‘Dat is toevallig 
zo gekomen. De eerste zondag met 
RTV Amstelveen zochten ze iemand 
voor het bedienen van de camera, dat 
wilde ik wel doen en daarna ben ik 
het blijven doen.’ 

Zeeziek
Tijdens de dienst steekt Anko af 
en toe zijn hand op, een teken naar 
René van Empelen, de man van RTV 
Amstelveen die achter het paneel de 
regie voert. Anko: ‘We hebben geen 
koptelefoon. Als ik mijn hand opsteek, 
wordt na drie tellen de vaste camera 
aangezet en heb ik tijd om mijn 
camera te zwiepen. Zo voorkom ik 
dat de mensen thuis zeeziek worden 
van het beeld’. Na de dienst wordt 

er nog wat gekletst en moet er weer 
opgeruimd worden. Ook beginnen 
de eerste mensen al te bellen en te 
appen wat ze ervan vonden. ‘Er zijn 
altijd mensen die meteen melden 
wat er niet goed ging. Degenen die 
tevreden zijn hoor je niet.’ Dat is 
niet zo motiverend, maar toch vindt 
Anko het best leuk werk, en in de 
kerk een dienst meevieren is in zijn 
beleving altijd beter dan thuis voor 
een scherm. ‘Het is wel veel werk en 
aflossing is welkom. Daarom hebben 
we afgesproken dat ook Victor Clerq 
mee gaat draaien als cameraman.’ 

Veronica
Vanuit RTV Amstelveen is René 

WILLEKE KOOPS

Langzaam beginnen we eraan te wennen: een 

digitale kerkdienst vanuit een kerkzaal met een 

enkeling in beeld, in plaats van live met een grote 

groep mensen. Zondagochtend om 10.00 uur 

start de gezamenlijke uitzending van Paaskerk, 

Kruiskerk en Pelgrimskerk vanuit de Paaskerk 

op www.kerkdienstgemist.nl, en om 11.30 uur is 

dezelfde viering te volgen op de Amstelveense tv-

zender RTVA. De mannen van Beeld & geluid zijn 

daarbij onmisbaar. Een blik achter de schermen.
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van Empelen vanaf de start van de 
samenwerking met onze protestantse 
gemeente iedere zondagochtend aan 
de slag als regisseur. Hij is sinds een 
jaar of zeven vrijwilliger bij de lokale 
radio en televisiezender. ‘Ik heb bij 
RTV Amstelveen altijd radio gedaan, 
maar vind vooral live tv leuk. Zodra 
het live is, doe ik mee. Ik ben altijd 
naar een christelijke school geweest, 
maar het is voor mij als niet-gelovige 
een hele ervaring hoe het allemaal 
gaat in zo’n kerkdienst. Wat de 
dominee allemaal vertelt, hoor ik niet 
zo. Ik lees wel mee met de liederen, 
omdat ik moet opletten wanneer de 
dominee weer in beeld mag komen. 
Tijdens de dienst ben ik vooral met 

de techniek bezig. Vijf minuten voor 
de dienst krijg ik een overzicht van 
wat we gaan doen. Het is niet zo’n 
wild gebeuren hoor. De eerste keer 
zeiden ze: ‘doe maar niet te veel 
beeldwisseling, je zit niet bij Veronica.’ 
De laatste zondagen brengen we de 
dominee wat closer in beeld, want 
als je thuis kijkt wil je die wel zien. 
De geprojecteerde gezangen zetten 
we ook op tv, zodat mensen thuis 
kunnen meezingen als ze daar 
behoefte aan hebben.’ René is goed 
te spreken over zijn vrijwilligerswerk 
vanuit RTV Amstelveen voor de kerk. 
‘Het blijft allemaal keurig binnen 
het uur, het is mooi getimed. En de 
samenwerking met Anko verloopt 

prima. Ik hoorde dat er veel mensen 
op ons kanaal 42 afstemmen. Daar 
doen we het voor!’ 

Na de coronatijd
Zolang we niet met grote groepen 
kunnen samenkomen, krijgen de 
vieringen in Amstelveen-Buitenveldert 
op deze manier vorm. Maar hoe zal 
het na de coronatijd zijn? Anko: ‘Het 
risico is dat we nu een precedent 
hebben geschapen. Het beeld en 
geluid via RTV Amstelveen is veel 
beter dan via kerkdienst gemist. 
Bovendien geven ouderen aan dat zij 
de kerkdienst liever op hun tv dan op 
hun laptop of tablet volgen. Maar daar 
hangt wel een prijskaartje aan.’ 
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Jurk

Maar dat was vroeger, voordat het 
coronavirus alles anders maakte. Ook 
in het ziekenhuis. Parkeerplaatsen, 
ingangen, looproutes, afdelingen, 
alles is veranderd. Veel medewerkers 
moeten ander werk doen, op een 
andere plek, met andere collega’s. Ook 
mijn werk als geestelijk verzorger is 
anders. Hoewel ik misschien beter kan 
zeggen dat de manier waarop ik werk 
veranderd is.
Liep ik eerder ongedwongen, 
informeel, de afdelingen over en de 
kamers in, nu bel ik voor ieder bezoek 
de verpleegkundige of de arts en check 
of het echt nodig is dat ik kom. Geen 
onnodige bewegingen in huis is het 
devies. Maar steeds vaker wórd ik 
gebeld.

Het eerste telefoontje van de afdeling 
waar positief geteste Covid-19 
patiënten liggen zal ik niet snel 
vergeten. ‘Wil je een meneer van in de 
negentig komen bezoeken? Hij heeft 
thuis zijn echtgenote verzorgd. Zij is 

overleden door het coronavirus, en nu 
ligt hij hier zelf ziek’.
In normale tijden was ik opgesprongen 
en had geroepen dat ik al onderweg 
was. Nu aarzel ik. Kan ik ook besmet 
raken? Moet ik wel gaan? Wil ik dit wel? 
Onzeker bel ik terug en vraag of het 
echt nodig is dat ik kom. Eigenlijk weet 
ik het antwoord al. Natuurlijk ga ik.

Voordat ik de afdeling op mag, moet 
ik door een sluis. Daar desinfecteer ik 
mijn handen. In de sluis vindt er een 
gedaanteverwisseling plaats. Over 
het vrolijke jurkje dat mij normaliter 
zelfvertrouwen geeft trek ik een witte 
overall aan. Dan doe ik een mondkapje 
voor en zet een spatbril over mijn 
eigen bril. Tenslotte moeten de 
handschoenen aan en over de mouwen 
van de overall getrokken worden. Er 
mag geen blote huid zichtbaar zijn. Als 
laatste schrijf ik mijn naam en functie 
op een sticker en plak deze op de 
overall. Nu ben ik klaar om de sluis uit 
en de afdeling op te gaan.

Ik stap een andere wereld binnen, een 
stille wereld, waar maanmannetjes 
zoals ik zelfbewust en zeker hun 
ding doen. Bij mij is de rust ver te 
zoeken. Ik probeer rustig te blijven 
ademen. Dat is lastig als je gespannen 
bent. Bovendien is het pak warm en 
beslaan mijn brillen snel door het 
masker over mijn mond en neus. Een 
verpleegkundige die ik herken aan 
haar kapsel ziet door mijn lagen heen 
hoe ik eraan toe ben: 'Fijn dat je er 
bent, voor de eerste keer denk ik? 
Kom maar, ik wijs je de kamer waar je 
zijn moet.'

Als ik bij de oude man zit, glijdt de 
spanning van me af. Hij praat veel. 
Herinneringen aan zijn vader en 
moeder en vrouw komen boven 
en willen gedeeld worden. De 
omstandigheden zijn anders, maar mijn 
werk is onveranderd: er mogen zijn 
voor een ander.

Die eerste ochtend op de corona-
afdeling maak ik een grote fout. Na 
het indringende bezoek wil ik zo snel 
mogelijk het pak uit en de afdeling af. 
Ik ben opgelucht dat het gelukt is en ik 
klaar ben. 
Maar ’s middags word ik weer gebeld: 
‘Wil je komen voor de dochter van een 
meneer die gaat overlijden?’ Opnieuw 
vraag ik twee keer of het echt nodig is.  

ARIANNE GEUDEKE, 

GEESTELIJK VERZORGER ZIEKENHUIS AMSTELLAND

‘Heb je nu alweer een nieuw jurkje aan?’ vragen mijn collega’s mij 

regelmatig. Knikte ik eerder wat timide - wat kennen ze mij en mijn 

eigenaardigheden goed - tegenwoordig antwoord ik zelfbewust dat ik 

er representatief uit wil zien. Te midden van de witte jassen valt een 

vrolijk gekleurd jurkje op. Het trekt de aandacht en biedt vaak een 

opening voor een gesprek.
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Dit keer niet uit angst, maar uit 
bezorgdheid omdat ik dan weer een 
pak, weer een masker, weer een bril 
en weer een paar handschoenen zal 
moeten gebruiken. 

Direct spreek ik af dat ik de volgende 
dagen om twaalf uur zal bellen of er 
mensen zijn die met mij willen praten. 
De verpleegkundigen inventariseren 
dat en als ik aangekleed de afdeling op 
kom ligt er een lijstje klaar. Zo verspil ik 
geen materiaal. 
Iedere dag is er vraag. Jonge mensen, 
oudere mensen. Doodzieke mensen 
en mensen die aan de beterende hand 
zijn. Bange mensen, eenzame mensen, 
verdrietige mensen. Realistische 
mensen, moedige mensen, gelovige 
mensen. Op deze afdeling mogen de 

patiënten geen bezoek ontvangen. Ik 
ben daardoor extra welkom. 
Maar wat is het lastig communiceren. 
Voor mij, om door het masker en twee 
brillen heen contact proberen te maken. 
Maar nog meer voor degene tegenover 
mij. De ziekte Covid-19 maakt benauwd. 
Mensen hebben zuurstofkapjes op. 
Er wordt veel gehoest. Praten gaat 
moeizaam en is vermoeiend. Er is geen 
adem, geen energie om over koetjes 
en kalfjes te speken. Het gaat over 
leven en dood, angst en vertrouwen, 
kwetsbaarheid en kracht.
We worden ook gevraagd familieleden 
te bellen van de besmette mensen 
die op de IC aan de beademing liggen 
en in slaap gehouden worden. De 
verpleegkundigen willen graag weten 
wie ze verzorgen. Hoe wil hun patiënt 

aangesproken worden? Wie zijn 
belangrijk voor hem? Wat doet zij graag 
in haar dagelijks leven? We maken een 
poster waarop we deze persoonlijke 
gegevens noteren. We nodigen de 
familieleden - die niet op bezoek 
mogen komen op de IC - uit foto’s te 
sturen van hun geliefde en henzelf. Zo 
zijn ze bij hen als ze wakker worden. 
De volgende dag zit onze mailbox vol. 
Met foto’s en dankbare woorden voor 
de persoonlijke aandacht.

Mijn gekleurde jurkjes blijven in de 
kast. Onder een overall is het handiger 
om een broek te dragen. Ook mijn 
witte ’jurk’ (toga) zal nog weken aan de 
muur blijven hangen. Voorlopig geen 
kerkdiensten in het ziekenhuis. Omdat 
het ziekenhuis verboden terrein is voor 
alle vrijwilligers en dus ook voor de 
technici van de televisieomroep, zie 
ik geen mogelijkheid een meditatief 
programma op te nemen en uit te 
zenden. 

Het geeft niet.
Ik ben dankbaar voor wat wél mag en 
kan en wat gevraagd wordt: 
een luisterend oor voor een 
doodsbange man;
een zegen op 1,5 meter afstand voor 
een gelovige vrouw;
een psalm lezen, door een mondkapje 
heen, voor een slechthorende man;
een gebed voor de verpleegkundige die 
daarom vraagt;
een laatste ziekenzalving voor een 
stervende man.

‘Zoals een mantel om mij heen 
geslagen, zo is mijn God. 
Wil mij behoeden en op handen dragen.’
Tegen deze bescherming, deze belofte, 
kan geen pak, geen jurkje op. 
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Jaarrekening 2019
ANDRIES SMEDING

De jaarrekening over 2019 is opgesteld en door het College van Kerkrentmeesters 

besproken. De accountant heeft zijn beoordelingsverklaring afgegeven. Tijd om u 

op hoofdlijnen te informeren over de fi nanciële positie van onze kerkgemeenschap. 

De gehele jaarrekening zal op de website worden geplaatst.

Het over de jaren 2019 en 2018 behaalde fi nanciële resultaat is 
als volgt weer te geven:

Omschrijving
(alle bedragen in euro's) 2019  2018

Baten uit kerkelijke activiteiten  731.281  886.682
Lasten uit kerkelijke activiteiten  1.343.195  1.569.120
Saldo kerkelijke activiteiten  -611.914  -682.438

Baten uit beleggingen  553.806  460.970
Lasten uit beleggingen  140.461  139.167
Saldo beleggingen  413.345  321.803

Operationeel resultaat  -198.569  -360.635

Incidentele baten en lasten  3.610.267  1.601.231

Bestemmingsreserves en -fondsen  -2.782.871  26.202

Resultaat totaal  628.827  1.266.798

Zoals uit de hieronder weergegeven 
samenvatting blijkt, is het tekort 
uit kerkelijke activiteiten in 2019 
uitgekomen op € 611.914. Dit is een 
verbetering ten opzichte van 2018 met 
€ 70.524.

De verbetering van het saldo kerkelijke 
activiteiten kent een aantal oorzaken. 
In 2019 waren de vrijwillige bijdragen 
€ 9.711 hoger dan in 2018. Het aantal 
betalende leden steeg met bijna 2% 
van 1.083 naar 1.102 en de gemiddelde 

bijdrage nam iets toe van € 403 naar 
€ 405 per lid.
De baten uit onroerend goed namen 
met € 135.313 af tot € 182.832. De 
belangrijkste oorzaak van deze daling 
betreft de in 2018 toegekende SIM 
subsidie (€ 129.905) en de subsidie 
van de provincie Noord-Holland voor 
de Kruiskerk.

De lasten namen per saldo af met 
€ 225.925. Deze daling wordt met 
name veroorzaakt door de lagere 
kosten van het pastoraat (€ 102.379) 
ten gevolge van een daling van het 
aantal predikanten en een daling van 
de lasten van kerkgebouwen met 
€ 115.882 ten gevolge van het in 
2018 uitgevoerde onderhoud aan de 
Kruiskerk en de Pelgrimskerk.
De salarissen en vergoedingen, de 
lasten wijkkassen, de kosten van 
het jeugdwerk en de overige kosten 
vertoonden alle geringe mutaties ten 
opzichte van vorig jaar.

Het resultaat uit beleggingen 
(exclusief koersresultaten) nam 
met name als gevolg van hogere 
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tot € 413.345 (2018: € 321.803). De 
resultaten uit de beleggingen waren 
echter niet voldoende om het tekort 
op de kerkelijke activiteiten te dekken. 
Het tekort van de kerkgemeenschap 
kwam voor 2019 uit op € 198.569 
(2018: tekort van € 360.635).

De categorie incidentele baten 
en lasten is omvangrijk. Hierin 
is begrepen een door de PKN 
voorgeschreven richtlijn positieve 
herwaardering van de beleggingen 
in onroerend goed tegen WOZ-
waarde voor bijna € 2,8 miljoen. 
Voorheen werden deze gewaardeerd 
op een factor maal de te ontvangen 
jaarhuur of de lagere marktwaarde. 
Deze bate is toegevoegd aan de 
herwaarderingsreserve.

Verder zijn in deze categorie de 
koersresultaten begrepen op onze 
aandelen- en obligatieportefeuille. Met 
name door de stijgende beurskoersen 
in 2019 werd er een positief 
koersresultaat behaald van € 798.480. 
Deze koerswinsten zijn als gevolg 
van de coronacrises en de stijgende 
rentes in het eerste kwartaal van 2020 
inmiddels meer dan verdampt.

Het saldo van de incidentele 
resultaten en de toevoegingen aan de 
bestemmingsreserves en -fondsen 
waren meer dan voldoende om het 
operationele tekort te dekken. Het 
totale positieve resultaat van de 
kerkgemeenschap kwam voor 2019 uit 
op € 628.827.
Het eigen vermogen van onze 
kerkgemeenschap per jaareinde 

2019 is met name als gevolg van 
de positieve herwaardering van de 
onroerend goed beleggingen en 
het positieve totale resultaat 2019, 
gestegen naar € 16,9 miljoen.

Voor 2020 verwachten we 
opnieuw een tekort uit kerkelijke 
activiteiten. Deze tekorten worden 
naar verwachting niet gedekt door 
de opbrengsten van beleggingen. 
Gezien de verwachte tekorten 
heeft de Algemene Kerkenraad het 
Beleidsplan voor de periode 2019 – 
2025 vastgesteld. In dit beleidsplan 
is een aantal keuzes geformuleerd 
met betrekking tot de reductie in 
personeel en predikanten en de 
verkoop van een kerkgebouw met 
behoud van presentie in de wijk 
Buitenveldert.

«

Diaconaler kan bijna niet!

Via e-mail en telefoon kan ook veel 
geregeld worden. Als diaconie hebben 
wij nog niet vergaderd via Zoom of 
een ander appje op de telefoon, maar 
wie weet.

Juist nu laten wij als kerkgemeen-
schap onze diaconale kant zien. Nu het 
sociale contact minder is geworden 
houden wij onze medekerkleden, buren 
en kennissen goed in de gaten en 

doen we, waar nodig, boodschappen 
of maken een praatje bij het tuinhek. 
Diaconaler kan het haast niet!

De collecte heeft in deze vreemde 
tijden ook zijn stekje gevonden binnen 
de digitale kerkdiensten. Hoe mooi is 
het dat in deze tijd zulke oplossingen 
mogelijk zijn. Mocht u problemen 
hebben met het digitale gedoe: bel 
het Kerkelijk Bureau, di t/m do van 
9.00 – 12.30 uur, 020 - 641 36 48. 
We zoeken graag samen met u naar 
een mogelijke oplossing.

GINUS TROF

De afgelopen weken stonden in het teken 

van het al dan niet doorgaan van activiteiten. 

Het ene kan makkelijker worden geannuleerd 

dan het andere. Zo was het heel makkelijk om 

enkele vergaderingen te annuleren. 
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De hulpverlening gaat door. Zo is er 
onder andere een tablet gegeven aan 
een leerling die anders zijn school niet 
digitaal kon volgen. 

Géén jaarlijkse busreis
Velen van u kijken uit de jaarlijkse 
busreis. Gezellig met elkaar een 
dagje genieten van het schone dat 
Nederland te bieden heeft. Veel is 
echter onzeker, welke attracties zijn 

open? Kunnen er bussen besproken 
worden? En hoe houden wij in de 
bus en tijdens het diner de één 
meter vijftig in stand? 
Daarom is helaas besloten de 
bustocht dit jaar te annuleren. 

«

Amstelveen doet mee

Ook Amstelveen deed mee 
met een extra aflevering van 
AmstelveenSpreekt, vanuit 
boekhandel Venstra. Deze aflevering 
is via de Facebookpagina van 
AmstelveenSpreekt terug te kijken.

Defence for Children voert actie 
om in totaal vijfhonderd kinderen 
naar Nederland te laten komen. 
Onder andere Duitsland ging ons 
land al voor en neemt kinderen 
op. In Amstelveen hebben alle 
partijen in de gemeenteraad en de 
burgemeester een brief ondertekend 
die staatssecretaris Ankie Broekers 
Knol oproept om toestemming te 
geven om veertien kinderen over te 
laten komen. Eén van de betrokken 
raadsleden zegt daarover: 'Dit is geen 

partijpolitieke kwestie, het gaat hier 
om kinderen in nood waarvoor nu 
zo snel mogelijk actie moet worden 
genomen. Het gaat om alleenstaande 
kinderen die nu al jaren in Griekenland 
in onmenselijke omstandigheden 
proberen te overleven.'

Reagerend op deze actie liet 
Broekers-Knol weten dat er 
plannen zijn om de kinderen 
op het Griekse vasteland in 
pleeggezinnen op te vangen. Het 
plan van de staatssecretaris is 
nog 'in voorbereiding'. Mogelijk 
dat Movement on the ground, de 
hulporganisatie van Johnny de 
Mol hierin een rol gaat spelen. 
Vluchtelingenorganisaties spreken 
hierbij van een 'schijnoplossing'.

ChristenUnie-Kamerlid Joël 
Voordewind laat in Trouw van zaterdag 
25 april weten verbaasd te zijn dat 
het plan van de staatssecretaris 
grotendeels op straat ligt. 'Terwijl 
we nog aan het onderhandelen zijn.' 
Voordewind noemt het een goede 
eerste stap, 'maar we zien ook graag 
herplaatsing in Nederland.'

Als de kinderen naar Nederland 
komen, dan worden ze door 
bemiddeling van Stichting Nidos 
opgenomen in pleeggezinnen. Ook in 
Amstelveen zijn pleeggezinnen bereid 
om hun huis voor deze kinderen open 
te stellen. De diaconie ondersteunt dit 
initiatief van harte.

YVONNE TEITSMA

Amstelveen doet mee aan actie voor Kinderen in 

Nood op Lesbos. Op donderdag 23 april werd om 

twee voor twaalf in veel gemeenten in het hele 

land de noodklok geluid om in actie te komen 

voor de kinderen die op Lesbos in nood zitten. 

'IK BELOOF 
ALLES TE DOEN 
OM MENSENLEVENS 
TE REDDEN'
#SOSMoria
WWW.SOSMORIA.EU
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We hadden twee mooie paasvieringen 
op het programma. Alle leerlingen van 
Het Palet zouden naar de Paaskerk 
komen om een paastuin te maken bij 
het verhaal van de opstanding. De 
leerlingen van twee groepen van De 
Roelof Venemaschool zouden komen 
luisteren naar het paasverhaal in de 
Kruiskerk. Toen kwam de coronacrisis. 
We waren nog op tijd om een fi lmpje 
met een korte versie van het verhaal 
van Pasen en het slotlied - dat we van 
plan waren te zingen - te maken. Het 
is verspreid onder de kinderen van 
Het Palet, De Roelof Venemaschool 
en De Willem Alexanderschool en 
inmiddels al meer dan vijfhonderd 
keer bekeken. 
U kunt het fi lmpje hier bekijken: 
www.youtube.com/watch?v=1B-
Qt4gamlI&t=142s. Het geluid van 
deze versie is niet perfect, maar daar 
wordt aan gewerkt. 
Momenteel werken we aan een 
fi lmpje met het verhaal van Pinksteren. 

AmstelveenSpreekt
Ook de maandelijkse bijeenkomst van 
AmstelveenSpreekt ging niet door. 
De organisatoren van iMove - het 
initiatief van de Stadshartkerk - bleken 
in te zijn voor een webinar (een 

online uitzending waar iedereen die 
meekijkt, kan meepraten). Ook hier 
keken veel mensen mee. De column 
die ik ter afsluiting las, vindt u op 
www.wernerpieterse.nl.

Zeventig woorden
De zeventig woorden kwamen in de 
dagen voor Pasen wekelijks. Ik had 
me voorgenomen iedere week een 
paar woorden bij een bijbeltekst te 
schrijven, maar ook hier vroeg de 
coronacrisis om een aanpassing. De 
frequentie zal richting de zomer wat 
afnemen. U vindt ze op de site. Daar 
kunt u zich ook abonneren. Zegt u het 
voort? U leest ze met 250 anderen uit 
Amstelveen en elders.

Het grootste verschil is misschien de 
stilte.
We waren zo verslaafd aan het lawaai. 
Onder het gebrul van vliegtuigen, het 
geruis van de A-zoveel, 
betaalden we graag voor wat rust op 
een matje en wat stilte op de hei.
Maar deze stilte brengt geen rust. 
Nergens wordt ze mystiek.
Dit is bang, afwachtend stilzijn. 
Zwijgend ontwijken we elkaar op straat 
terwijl in ons hoofd het rumoer alleen 
maar sterker wordt.

Gebed
In deze tijd leeft de vraag naar zin en 
betekenis. 
Kort voor Pasen werd ik gebeld door 
het Amstelveens Nieuwsblad voor 
een interview. Het gebed dat ik voor 
deze dagen schreef, werd zowaar in 
de krant gezet. 
Voor wie het gemist heeft, deel ik het 
graag:

Om kracht en moed voor wie werkt 
waar het nu meer dan ooit zo nodig is; 
om geduld en liefde voor wie thuis 
tegen de muren opklimt; 
om Uw nabijheid voor wie eenzaam is 
en de lange dagen telt, 
bidden wij U.

Om de liefde van wie zorgt 
voor een ouder, geliefde, kind. 
Om de mildheid voor elkaar,
jij zo anders dan ik. 
Om de troost in de stilte, 
het geloof en de hoop, 
danken wij U.

Wie wij ook zijn, 
wat wij ook doen, 
of geloven: 
past U een beetje op ons 
en wie ons lief zijn?

WERNER PIETERSE EN NIENKE VAN DER HEIDEN
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Taizé
Heb je behoefte aan inspiratie tijdens deze periode waarin 
de wereld toch behoorlijk op z’n kop staat? Omdat Taizé 
op het moment gesloten is voor bezoekers, hebben de 
broeders besloten om elke avond een avondgebed met 
een klein groepje broeders uit te zenden. Wie wil, kan 
ook gebedsintenties aan hen toezenden. Eens per week 
wordt er een korte bijbelrefl ectie geplaatst. Zowel de 
avondgebeden als de bijbelrefl ecties zijn te vinden op: 
www.facebook.com/taize. De bijbelrefl ecties vind je ook op 
het YouTubekanaal van Taizé. 

‘Pepchalk’ tekeningen
P

J
R

Taizé
Heb je behoefte aan inspiratie tijdens deze periode waarin 

Heb je behoefte aan inspiratie tijdens deze periode waarin 
de wereld toch behoorlijk op z’n kop staat? Omdat Taizé 
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Taizé
Heb je behoefte aan inspiratie tijdens deze periode waarin 

Nienke van der Heiden
Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl

06 - 37 22 76 76

www.pjramstelveen.nl

Foto: Linde Dorenbos

In de vorige Present was het al te lezen: de 

afgelopen weken gingen meerdere kinderen en 

hun ouders ‘gewapend’ met stoepkrijt op pad 

om de stoepen van oudere gemeenteleden van 

mooie tekeningen te voorzien. De kinderen vinden 

het superleuk om mee te doen en de tekeningen 

worden vol enthousiasme ontvangen. Zelf aan de 

slag als Pepchalk-stoepkrijter? Neem contact op 

met Nienke, zij helpt je verder.
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Het is goed om naar elkaar om 

te kijken, zeker ook in deze tijd. 

Aan alle kinderen, jongeren, 

ouders en leiding die zich zo 

enthousiast bezighouden met 

verschillende projecten: dank 

voor jullie betrokkenheid, 

mooi om te zien!

Ook sommige tieners en tienerleiders 

wilden hun steentje bijdrage. Zij maakten 

zelf kaarten om namens de tieners aan 

gemeenteleden te versturen. 

en 
kaarten 

maken
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Ziel en 
Zaligheid

ANDRÉ VAN DER GALIËN & MAARTEN VOGELAAR

Hoe reageerde u/jij op deze situatie? 
Wij, André en Maarten, reageerden 
heel verschillend op deze nieuwe 
werkelijkheid. Maarten was even 
helemaal van de leg en nam vervolgens 
bewust de tijd voor bezinning, nu de 
activiteiten voor studenten waren 
afgelast. We zitten allemaal gedwongen 
thuis. Afstand houden behoort vanaf nu 
tot het nieuwe normaal. Wat heeft dit 
allemaal te betekenen? 
André daarentegen ondernam meteen 
actie, zag kansen om studenten te 
stimuleren tot vrijwilligerswerk en 
hen te verbinden met Amstelveense 
kerken. En toen Uilenstede negatief in 
het nieuws kwam, omdat studenten 
met twaalf personen samenwonen, 
nam hij het initiatief om politie, 
gemeente, bewonersvereniging 
en lokale uitbaters bij elkaar te 
brengen. Zo ervaar je in het klein hoe 
verschillend we als mensen zijn. En dat 
we elkaar nodig hebben!

Deze coronacrisis leidt tot onverwachte 
dingen. Bijna al het onderwijs is online 
verder gegaan. Sommige van onze 
workshops kunnen online gegeven 
worden. Maar wij hebben er bewust 
voor gekozen om toch het (korte) 
contact op te zoeken. Bijna elke week 
hebben we bloemen uitgedeeld aan 
de studenten met de boodschap dat 
we graag hun kamer opfl euren en dat 
ze ons altijd kunnen bellen. Vanaf nu 
kennen ze ons als die ‘bloemenjongens 
uit de kas’. Zo hopen we zichtbaar te 
zijn voor studenten die kampen met 
eenzaamheid, verveling of depressie 
en hen uit te dagen om deze tijd te 
gebruiken voor wat bezinning over 
zichzelf, de ander en de toekomst. 
Waaraan wil je bijdragen?

Hoe de toekomst eruit zal zien, weten 
we niet. Wat wel steeds duidelijker 
wordt, is dat de impact van deze 
pandemie niet licht onderschat moet 

worden. Het thema van dit nummer 
is lichaam en geest. Als er iets is 
waar we op dit moment op gewezen 
worden, is dat het belang van ons 
lijf. God nam het menselijk lichaam 
aan, vernederde zich als een slaaf om 
deel te worden van ons leven. Online 
kunnen we veel oplossen, maar fysiek 
samenzijn is onvervangbaar. Samen 
een geloofsgemeenschap vormen, doe 
je door bij elkaar te komen, elkaar te 
omhelzen, naast elkaar te zitten, samen 
je stem te gebruiken. Maar zónder kan 
het niet! Toch is dit wel de situatie waar 

Ineens stond alles stil. Een agenda met allerlei plannen en activiteiten 

was ineens helemaal leeg geveegd. Alsof iemand op de resetknop had 

gedrukt. Straten waren leeg, het verkeer nihil en cafés gesloten. En het 

wás ineens heel stil. Sociaal contact moest tot het minimum worden 

beperkt. Thuisblijven was het devies.

Maarten

André
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Al wekenlang wezen wij studenten op 
vrijwilligerswerk. Een mooie fl yer, een 
juiste oproep op instagram en facebook 
van Uilenstede. En daar begonnen we 
met werven. De studenten kennen 
ons inmiddels als de bloemenjongens 
van de kas. Voorzichtig kwamen de 
aanmeldingen binnen. 
Dit betekende dat we onze 
contacten met Participe en de PGA-B 
konden aanhalen om adressen 
van 75-plussers te krijgen. Henk 
Stok met wie we ook vaker de 
generatieproeverij organiseren 
en die in het bestuur van Ziel en 
Zaligheid zit, voorzag ons van een 

lijst van zestig adresssen. Tegelijk 
was er ook contact met het joodse 
woonzorgcomplex Beth Shalom, 166 
adressen. Voldoende om met twaalf 
studenten – vooral van Uilenstede – te 
gaan bezorgen.

Daar kwamen we met bloemen, 
een mooie fl yer en de pers van RTV 
Amstelveen. Studenten konden om 
de tien minuten komen, vervolgens 
een handtekening op de fl yer zetten, 
bloemen meenemen en weer weg. 
Dat hadden wij een beetje verkeerd 
ingeschat. De studenten schreven 
niet alleen hun naam op de witte 

Bevrijdingsdag vier je samen. Hoe dan als je niet naar een festival kan?

Daarom bedachten wij een actie die studenten en de generatie die de 

oorlog had meegemaakt kon verbinden. Omdat we inmiddels goede 

contacten hebben met de kweker in Amstelveen en een bloemetje het 

altijd goed doet en feestelijk staat, hadden we alle ingrediënten voor 

een mooie actie. 

we de komende tijd (misschien wel 
jaren) rekening mee moeten houden. 
Een anderhalvemetersamenleving 
waarin we juist fysiek afstand houden 
tot elkaar. Hoe deel je daarin brood 
en wijn? Hoe ervaar je nabijheid en 
verbondenheid als je afstand moet 
houden?

Tegelijkertijd zijn we vol verwachting 
over de toekomst. We kunnen voorlopig 
geen activiteiten organiseren, maar 
het is een fantastische tijd om stil te 

staan en te kijken wat er gebeurt. We 
horen ontroerende verhalen. Studenten 
die aangeven dat ze opgelucht zijn, 
bijvoorbeeld omdat ze niet meer de 
druk ervaren om alle sociale contacten 
bij te houden. Je hoeft niet meer 
zoveel, en dat is voor sommigen een 
prettige gewaarwording die ze graag 
willen vasthouden. Andere studenten 
zetten zich bewust in voor de ander via 
vrijwilligerswerk. Sommigen worden 
pijnlijk geconfronteerd met hun 
eigen onrust en bezinnen zich hierop. 

Tenslotte zijn er studenten die drukker 
zijn dan ooit, want digitaal kun je nog 
sneller en effi ciënter werken. Ook 
hierin zie je dat we heel verschillend 
omgaan met deze crisis, maar dat het 
zijn uitwerking niet mist.

Onze agenda is leeg, maar daardoor 
kunnen we juist verbindend, 
activerend, biddend en luisterend 
aanwezig zijn. We vertrouwen erop 
dat God er is - juist in deze tijden van 
angst, afstand en onzekerheid.

5 mei Bevrijdingsdag 2020 

«



achterkant, nee, allemaal schreven ze 
voor iedereen een heel persoonlijk 
boodschap. 
De studenten hadden er echt zin in. 
Als dank voor hun deelname hadden 
we - als verrassing - een lekker doosje 

bonbons gekocht. Met een brede 
grijns gingen alle studenten met 
elkaar op pad. Veelal twee aan twee.
Even aanbellen, bosje neerleggen en 
afstand houden. Lichamelijk lukte dat, 
maar in geestelijke zin niet. Van zowel 

de studenten als van veel ouderen 
kregen we hele lieve en mooie 
berichten.
Een fi lmpje terugkijken kan op: rtva.nl/
2020/05/studenten-verrassen-
ouderen-met-bevrijdingsdagbloemen/

«
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Reacties van 
studenten

Reacties van ouderen
" Wat een kostelijke verrassing, een boeketje van de Pelgrimskerk op 5 mei gebracht aan degenen die de bezetting en de bevrijding bewust hebben meegemaakt! Ja, daar behoor ik zeker toe, ik heb aan 4 en 5 mei de levendigste herinneringen - zoals trouwens ook aan de bezettingsjaren. Ik vertel er ook graag over, heb ik gemerkt, aan jongeren van een volgende generatie. "

" Wat een verrassing die oranje bevrijdingsbloemen, 

wat een leuk idee. Hartelijk dank! "

" Leuk initiatief! "

" Ja met alle liefde gedaan!! Thanks voor het organiseren. Ik vond het persoonlijk wel erg confronterend hoe zo’n gebaar zo onwijs veel los bracht bij deze mensen... "

" Het was een waardevolle actie. "

" Ik heb nog nooit zo’n 
waardevolle bevrijdingsdag gehad, 

bedankt allemaal! "

" Eigenlijk had ik doorgegeven mij over te slaan. Omdat ik, hoewel doelgroep, niet door (pleeg)kinderen verwaarloosd word, maar ... ik was fout, want ik geniet er erg van! Prachtige oranje gerbera's fl euren mijn hele kamer op! Echt mooi! "

" Helaas was ik bij mijn zus - hier in Buitenveldert in de tuin, dus niet thuis. 

De receptie bracht de bloemen met ook daarbij de lieve, mooie woorden 

op de feestelijke kaart van Ferry Coban. Willen jullie dit vooral overbrengen; 

Een topactie! Veel dank! "
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Het zogenaamde dualisme in het 
denken over de mens is sinds 
Descartes min of meer gemeengoed 
geworden. Het lichaam wordt 
daarbij gezien als niet meer dan het 
omhulsel van de geest, want de 
geest is waar het eigenlijk om gaat. 
Ook het christendom heeft vaak de 
neiging (gehad?) neer te kijken op het 
lichaam, dat maar zou afleiden van het 
geestelijk heil. De geseculariseerde 
samenleving slaat dan weer door naar 
de andere kant, met de voorliefde 
voor uitbundige festivals en frequente 
vliegvakanties. Dat wordt nu dan een 
snoeihard ‘halt’ toegeroepen door de 
corona-crisis, mogelijk meer dan alleen 
maar tijdelijk.

De tegenstelling in het begrippenpaar 
lichaam en geest bestaat echter 
slechts op het eerste gezicht, 
want onze eigen levenservaring 

leert ons al dat lichaam en geest 
onverbrekelijk verbonden zijn. 
Ons lichamelijk welbevinden, of 
gebrek daaraan, heeft repercussies 
op onze geestesgesteldheid, en 
omgekeerd geldt dat net zozeer. 
Stress kan maagzweren of hartkwalen 
veroorzaken, en met een stevige griep 
onder de leden kun je doorgaans geen 
artistiek of intellectueel meesterwerk 
produceren. 

Blijvender, en dus beangstigender is 
de verandering die hersenbeschadiging 
door dementie of een beroerte 
kan veroorzaken. Uit persoonlijke 
getuigenissen van partners en kinderen 
is bekend dat die iemands karakter 
ingrijpend kan veranderen, zowel 
negatief als positief: een nurks kan een 
vriendelijk, open mens worden, een 
zachtaardig wezen kan veranderen in 
een scheldende ruziezoeker.

Een ander voorbeeld van de 
onlosmakelijke verbinding tussen 
lichaam en geest kwam ik tegen in 
de geschriften van de joodse arts Eli 
Cohen, die als Auschwitz-overlevende 
in de jaren vijftig promoveerde op een 
studie naar medische aspecten van 
het concentratiekamp. Hij spreekt 
onder andere over de ziekten waar 
langdurige honger mee gepaard gaat, 
maar ook over de demoralisering 
waar die honger toe leidt, en vertelt 
dan, bijna in de marge, over zijn 
observatie dat mensen met een sterke 
overtuiging – en die kon net zo goed 
politiek als religieus zijn – zich beter 
staande konden houden, in moreel en 
fysiek opzicht. 

Lichaam en geest, je doet aan dit 
begrippenpaar pas recht als je het 
accent op het middelste woord legt: 
lichaam én geest.  

Met een begrippenpaar heb je altijd de neiging te denken 

dat het om twee verschillende zaken gaat, vaak zelfs 

regelrecht tegengestelde zaken. Dat is zeker het geval met de 

begrippenparen die dit jaar de thema’s in Present vormen: oud 

en jong, gewoon en buitengewoon, verzet en overgave, en wat 

de komende maanden nog zal volgen (ik wil hier geen ‘spoileralert’ 

hoeven invoegen). 

En op het eerste gezicht lijkt dat ook voor ‘lichaam en geest’ te gelden. 

C
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Lichaam 
en geest

Bettine 
Siertsema
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Op afstand verbonden
Wanneer deze Present op de mat of in 
de brievenbus valt, is het kerkelijk leven 
inmiddels tien weken zo geheel anders 
dan voorheen. Geen kerkdiensten 
in de Kruiskerk, geen kringen of 
bijeenkomsten, geen pastorale 
bezoeken. Op het moment dat ik deze 
regels schrijf (zaterdag 2 mei), weten 
we nog niet hoe het de komende 
maanden zal verdergaan. 
Hartverwarmend is hoe veel 
gemeenteleden omzien naar elkaar, 
met praktische hulp, met aandacht 
door een kaartje of telefoontje. Allen 
die zich inzetten om ook ‘op afstand 
verbonden’ te blijven, heel hartelijk 
dank. Dat geldt ook voor allen die de 
gezamenlijke vieringen in de Paaskerk 
mogelijk maken, vooral het team beeld 
en geluid. 
Van veel gemeenteleden hoor ik 
hoe ze de vieringen uit de Paaskerk 
waarderen, via Kerkdienstgemist.
nl of RTV Amstelveen. Er zijn ook 
mooie vieringen op de televisie, maar 
de verbondenheid met de eigen 
gemeente, met bekende voorgangers, 
blijkt toch veel te betekenen. 
Verrassend hoe actueel het boek 
Exodus in deze weken bleek te zijn. 
Laten we hopen dat de tocht door onze 
woestijn aanmerkelijk korter zal duren 
dan veertig jaar. 
‘Elk nadeel heb se voordeel’ zei de 
filosoof met de verrassende initialen. 
We bereiken nu substantieel meer 
mensen dan voor de coronacrisis, 
zo hoor ik van Henk van der Meulen. 
Dankzij Henk krijgt de verbondenheid 

via het geschreven woord gestalte. 
Twee keer per week zorgt hij voor 
digitaal contact met bijna 270 pastorale 
eenheden uit onze wijkgemeente. Zij 
ontvangen de orde van dienst en de 
psalmoverdenkingen van Fokko en mij. 
Een enkele keer verschijnt er ook een 
bijzondere editie van de Kruispuntjes, 
die door bezorgers wordt rondgebracht 
bij gemeenteleden die geen e-mail 
kunnen ontvangen. 
Ook Trudy, Fokko en ik proberen 
contacten te onderhouden via telefoon 
en e-mail. Nu we elkaar op zondag of 
bij andere bijeenkomsten niet spreken, 
is dat een goed alternatief. Als u graag 
een gesprek met één van ons wilt, bel 
gerust op of stuur een mailtje. Wij gaan 
er graag op in. 
Heel schrijnend vind ik de uitvaarten in 
deze tijd: maximaal dertig aanwezigen 
(inclusief ‘medewerkers’) en een 
afstand van anderhalve meter. Dat 
is voor de nabestaanden zwaar en 
maakt het voor de gemeente heel 
moeilijk om afscheid te nemen van 
een gemeentelid. In de afgelopen 
weken betrof het uit onze gemeente 
Jan Schipper, Rein Smeenk en Piny 
van Oostveen. Mogen Mineke, Alie 
en de kinderen toch de nabijheid van 
de Eeuwige en het medeleven van de 
gemeente ervaren. 
Nog een week en dan is het 
Pinksteren, het feest van de uitstorting 
van de heilige Geest. Het Hebreeuwse 
woord ruach betekent niet alleen 
geest, maar ook wind of adem. Vooral 
aan de laatste betekenis moet ik nu 
sterk denken. Veel Covid-19 patiënten 

hebben extra zuurstof nodig, moeten 
zelf beademd worden. De ademhaling 
is zo fundamenteel. De coronacrisis is 
ook in figuurlijke zin voor veel mensen 
adembenemend. Als gemeente weten 
we dat we niet kunnen leven zonder 
Gods Adem die leven schenkt.
Ik wens ons allen in deze moeilijke tijd 

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
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de inspiratie van Pinksteren toe, de 
heilige Adem om het vol te houden, 
want de strijd tegen het virus lijkt een 
zaak van lange adem te worden. 
Met een hartelijke groet,

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
Sinds de intelligente lockdown komen 
we als gemeente niet meer samen 
in de (Kruis)kerk, maar beleven de 
diensten mee op afstand via computer 
of tv. Alle kerkelijke activiteiten liggen 
stil, met uitzondering van het bestuur. 
Het moderamen komt deels nog 
fysiek bij elkaar - met inachtneming 
van de anderhalve meter afstand -, 
de wijkkerkenraad heeft zich sinds 
het begin van de lockdown beperkt 
tot overleg per e-mail. Ook de 
kerkrentmeesters werken door. 
Verschillende mensen hebben ons 
laten weten dat ze de uitgezonden 
kerkdiensten mét beeld - alleen geluid 
was via kerkwebradio altijd al mogelijk - 
waarderen. Tot nu toe zijn alle diensten 
vanuit de Paaskerk uitgezonden. 
Ons streven om kerkdiensten rond 

Pasen vanuit de Kruiskerk te laten 
uitzenden, bleek vanwege de korte 
voorbereidingstijd niet haalbaar. Er 
speelden naast praktische punten ook 
beleidsmatige vragen mee, die we 
nog niet hadden besproken. Nu echter 
is gebleken dat beeld en geluid voor 
gemeenteleden echt een meerwaarde 
heeft boven geluid alleen, speelt het 
moderamen met de gedachte alsnog 
de beleidsmatige punten te bespreken 
en de praktische (on)mogelijkheden 
te onderzoeken. Niet alleen voor de 
periode dat we noodgedwongen 
allemaal op afstand de dienst moeten 
meemaken, maar ook voor daarna. 
Voorlopig zijn we echter blij dat 
we gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten in de Paaskerk en dankbaar 
voor de goede samenwerking. Het 
ministerie (predikanten en kerkelijk 
werkers) heeft voorgesteld de huidige 
samenwerking met de Paaskerk en de 
Pelgrimskerk van digitale diensten tot 1 
september voort te zetten en daarnaast 
zodra dat mogelijk is ook vieringen in 
kleinere kring (vespers, avondgebed, 
Verhaal in de Kruiskerk) op andere 

momenten dan de zondagmorgen te 
houden. De wijkkerkenraad moet zich 
nog over dit voorstel buigen.
Nu de overheid begonnen is de 
coronamaatregelen te versoepelen, 
beginnen we langzaamaan toch ook 
te denken over kerkdiensten in de 
anderhalvemetermaatschappij. Het 
moderamen heeft de kerkrentmeesters 
gevraagd vast in kaart te brengen hoe 
dat in de Kruiskerk mogelijk zou kunnen 
zijn. Daarbij gaat het uiteraard niet 
alleen om de hoeveelheid mensen die 
tijdens een dienst in de kerk aanwezig 
kunnen zijn, maar ook om vragen als: 
hoe kunnen mensen veilig de kerk in- 
en uitgaan, hoe zijn de toiletten veilig 
bereikbaar, hoe verspreid je mensen 
veilig over de kerkzaal.
De voorbereidingen op het 
beroepingsproces lopen door de 
coronacrisis weliswaar vertraging 
op, maar gaan wel door. Het 
profieldocument ligt inmiddels klaar 
om aan de gemeente te worden 
voorgelegd. Nu dit niet zoals gebruikelijk 
tijdens een gemeentevergadering 
kan, heeft de algemene kerkenraad 

IN MEMORIAM
Jan Schipper
Een beminnelijk en integer mens ging van ons heen op  
7 april: Jan Schipper, 81 jaar oud. Na een inspirerend leven 
waren de laatste jaren moeilijk. Als historicus was Jan 
gespecialiseerd in niet-Europese geschiedenis; samen 
met Mineke verbleef hij jarenlang in Congo. Gerechtigheid 
was voor hem heel belangrijk. Zo heeft hij zich ingezet 
voor de Werkgroep Kairos in de strijd tegen de apartheid 
in Zuid-Afrika. Geloof en kerk vormden voor hem een 
belangrijke inspiratiebron. In de Kruiskerk heeft Jan zijn 
steentje bijgedragen: redacteur van Sjofar, lid van de 
commissie Vorming & Toerusting, pastoraal ouderling, 
hoofd van het sectieteam, columns voor de nieuwsbrief 

van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
Het geloof moest voor hem handen en voeten krijgen in 
de wereld. Dat werd gedragen door een basisvertrouwen 
dat God het eerste en het laatste woord heeft, dat Hij aan 
het begin staat en aan het einde komt (lied 513). Dit besef 
had eeuwenlang onze beschaving gestempeld. Het baarde 
Jan zorgen dat velen niet eens meer beseffen dat zaken 
als ziekenzorg, ouderenzorg, aandacht voor kwetsbaren, te 
danken zijn aan het christendom. 
Jan wilde wel meelopen in die stoet van mensen op weg 
naar het nieuwe Jeruzalem, zoals bezongen in lied 737. We 
hebben hem op 14 april op Zorgvlied uit handen gegeven in 
het vertrouwen dat hij is thuisgekomen bij de Heer. Moge 
de Eeuwige Mineke en zijn zoons Gideon en Youdi nabij zijn. 

Sieb Lanser
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een alternatieve raadpleging van 
de gemeente bedacht. Als u het 
profieldocument wilt lezen, kunt u het 
aanvragen bij het kerkelijk bureau, liefst 
per e-mail (kerkelijkbureau@pga-b.nl) of 
anders telefonisch (641 36 48). 
Trudy Joosse is druk bezig activiteiten 
voor het Open Huis te plannen en 
is van plan vanaf komend seizoen 
vijf ontmoetingsbijeenkomsten te 
organiseren in de Kruiskerk, waarbij de 
deelnemers met elkaar dieper op een 
thema kunnen ingaan

De ambtstermijn van onze scriba, Ton 
Kotterer, loopt deze maand af. Gelukkig 
heeft hij aangegeven tot september 
aan te willen blijven. Dat geeft ons enig 
respijt bij het vinden van een nieuwe 
scriba. Bent u of kent u iemand die wil 
meedenken over het beleid van onze 
kerk, helder kan communiceren en 
het leuk vindt om op de achtergrond 
veel dingen te regelen en te bellen, 
meld dit dan bij Ton (scriba@kruiskerk-
amstelveen.nl).

Anita Winter

Kennismaken per telefoon
Ruim twee maanden, vanaf 1 maart  
loop ik nu rond in de PGA-B. Dat is 
ongeveer gelijk op met het virus. 
Gemaakte afspraken met verschillende 
gremia (over pastoraat, jeugd, 
bijbelkring enz.) moesten direct 
worden afgezegd, werkgroepen 
en vergaderingen gingen niet door, 
kringwerk, mensen thuis opzoeken: het 
werd allemaal ‘not done’. Soms heeft 
een vogel moeite om van de grond te 
komen. Maar sinds Pasen is dat geheel 

IN MEMORIAM
Reinier Louis Smeenk
De heer Smeenk is in zijn slaap in alle rust gestorven in de 
leeftijd van 87 jaar. Hij heeft vele jaren met een broer de 
pianozaak van hun vader aan de Amsterdamse Overtoom 
voortgezet en was daarnaast ook pianostemmer (met een 
absoluut gehoor). Veel mensen echter hebben de heer 
Smeenk gekend als koster van de Kruiskerk. Vanaf 1973 t/m 
1998 heeft hij, met behulp van zijn vrouw Alie, deze taak op 
voortreffelijke wijze uitgevoerd. Bij mijn beroeping naar de 
Kruiskerk in 1982 zeiden wij tegen familie en kennissen: het 
is een mooie gemeente en we krijgen een chique koster. 
Wie binnentrad werd met 'egards' ontvangen, hetgeen een 
ieder terstond een goed gevoel bezorgde. Rein hield van 
het kerkelijk leven en een goed verzorgde eredienst. Hij was 
niet een gelovige die alles zo maar aannam. Van jongs af 
aan geraakt door de persoon en het leven van Jezus, was hij 
zeer gesteld op uitleg en verklaring van bijbelteksten. 
Bij de kleine besloten viering lazen we de trouwtekst van 
Rein en Alie uit Jesaja, die zij altijd heel mooi gevonden 
hebben: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, Gij zijt mijn’. In 
onze laatste bijbelvertaling lezen we: ‘Ik heb je bij je naam 
geroepen, je bent van mij’. Jesaja schrijft dat God dit tegen 
het volk Israël zegt. Het is prachtig om te weten dat God 
niets anders wil dan zich laten kennen als degene die zegt: 
‘Ik zal je nooit vergeten, ik ken je, je bent van mij’! Zo twee 
geliefden, Rein en Alie, met een zegen hun levensweg in te 
laten gaan, was heel mooi. En zo gaven wij samen Reinier 
Louis uit handen, in de handen van God, die zegt: ‘Ik ken je, 

Ik zal je nooit vergeten, je bent van Mij’. 
Van harte bidden wij dat Alie, met Mariëtte en Paul en de 
kleinzonen Teun en Jeroen in dankbaarheid hun weg mogen 
vervolgen.

Ds. Pieter Masmeijer

Piny van Oostveen-van Vliet
‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’ Deze woorden  
van Jezus had Piny van Oostveen zelf gekozen als tekst  
voor de overdenking in de dankdienst voor haar leven.  
Die vermoeidheid en die lasten, dat herkende ze wel.  
Dat begon al in haar jeugd, toen haar oudere broer niet  
terugkeerde uit Duitsland, waar hij te werk was gesteld.  
Ook later heeft ze het nodige meegemaakt. Haar leven  
lang heeft ze pijn gehad en daar zat waarschijnlijk ook een  
psychische component bij. De laatste jaren waren moeilijk  
door haar afnemende gezondheid. Sinds een jaar verbleef  
ze in Huize Gerardus Majella in Mijdrecht. Daar is ze op  
18 april overleden, 90 jaar oud. Ze was een lieve en 
zorgzame moeder, die zichzelf wegcijferde voor haar man 
en vijf dochters. Kenmerkend waren de prachtige poppen 
die ze maakte; als je binnenkwam, zag je ze meteen. Samen 
met haar man Dick, die in 2014 overleed, ging ze met de 
poppen beurzen af. Geloof en kerk betekenden veel voor 
haar. Piny was een trouwe kerkgangster, heeft tientallen 
jaren gezongen in het Pauluskoor en de cantorij. Na een 
afscheidsdienst in de Kruiskerk hebben we haar begraven 
op Karssenhof.

Sieb Lanser
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voorbij en ben ik opgestaan. Sindsdien 
begonnen met mensen te bellen. Dacht 
eigenlijk dat dat niet kan, kennismaken 
per telefoon, maar het heeft ook een 
voordeel. Vele ditjes en datjes doen er 
nu helemaal niet meer toe, en je weet, 
ook al zie je elkaar niet, dat in iedere 
huiskamer één grote olifant staat. Wie 
je ook maar belt, we hebben allemaal 
één ervaring, met dezelfde vraag waar 
ieder mee heeft te stellen: ‘Lukt het u 
nog om in deze akelige coronatijd de 
moed er een beetje in te houden?’. 
De reactie op deze vraag is soms kort 
en zakelijk, maar altijd vriendelijk en 
hartelijk. En meestal leidt het tot hele 
gesprekken, soms relaxed of zelfs 
geanimeerd, maar soms ook verdrietig 
en getuigend van moedeloosheid.
In overleg met de collegae concentreer 
ik me op de wijk die vroeger 
grotendeels tot de Bankraskerk 
behoorde. Het betreft grofweg het 
gebied ten oosten van de Beneluxlaan 
en ten Noorden van de A9, met enkele 
uitzonderingen. Ik vind het leuk om 
te doen en ben verrast door de snelle 
vertrouwelijkheid die er soms ontstaat. 
Dank daarvoor!
Tot slot, ik kan alleen diegenen 
bellen van wie ik beschik over het 
telefoonnummer en dat is, mede 
vanwege privacyregels, lang niet van 
iedereen. Indien u een gesprek van 
stem tot stem op prijs stelt, kunt u mij 
ook bellen, bij voorkeur op dinsdag of 
woensdag, maar daarin ben ik niet heel 
star.

Ds. Fokko F. Omta 
06 - 30 34 60 50

f.omta@protestantsekerk.nl

Van de diaconie
Zoals in de Kruispuntjes van 31 maart 
was vermeld, zijn de tachtig kaarten 

met paasgroeten voor gevangenen 
nog ruim vóór Pasen verstuurd. Vele 
gemeenteleden, inclusief tieners 
hebben een groet en hun naam aan de 
diakenen opgegeven, die deze op de 
kaarten schreven en ze verstuurden. 
Voor de foto-attenties kregen we vele 
dankbare reacties van onze oudere 
gemeenteleden. Natuurlijk zullen 
er meer mensen zijn die graag een 
kaartje willen ontvangen of behoefte 
hebben aan een andere vorm van 
aandacht of hulp. Schroomt u niet om 
daarvoor contact op te nemen met de 
diaconie via de contacttelefoon. We 
moeten weliswaar allen wennen aan de 
veranderde situatie, maar desondanks 
blijven we elkaar, zo mogelijk, steunen.

Lamkje Sminia

Muziek in de Kruiskerk
Veel muziek heeft de afgelopen periode 
niet in de Kruiskerk geklonken. Er wordt 
soms door een organist geoefend, maar 
diensten en concerten waren er niet. 
Behalve de zondagochtenddiensten 
konden ook muzikale vespers, de 
Matthäus Passion door Het Bach 
Ensemble Amsterdam, de Markus 
Passion door de Kruiskerkcantorij en 
een koffieconcert door Fie Schouten, 
Femke IJlstra en Marko Kassl niet 
doorgaan. We streven ernaar om alles 
wat niet doorging op de een of andere 
manier in het volgende seizoen een 
plek te geven.

Op het moment, dat ik dit schrijf (begin 
mei) onderzoeken de kerkrentmeesters 
of we in juni kerkdiensten en (muzikale) 
activiteiten via videoregistratie kunnen 
presenteren. Ongeveer als deze 
Present verschijnt, zal duidelijk zijn of 
dat wel of niet kan doorgaan. Er zal dan 
op de website van de Kruiskerk en via 

de Nieuwsbrief van onze Protestantse 
Gemeente meer over bericht worden.

Als videostreaming vanuit de Kruiskerk 
inderdaad zijn beslag krijgt – ik hoop het 
– dan kan de muzikale vesper die voor  
7 juni ‘geprogrammeerd’ staat 
misschien toch doorgaan. Het Bach 
Ensemble Amsterdam voert dan 
cantate 150 van Johann Sebastian Bach 
uit. Een vroege cantate, misschien wel 
zijn eerste, met als kern gedeelten 
van Psalm 25 waarin de dichter zijn 
vertrouwen uitspreekt dat God zich 
in ellende niet van hem afkeert. Deze 
cantate is ook gekozen omdat we met 
een heel klein koor en orkest kunnen 
volstaan (want onderlinge afstand 
moet er zijn en dat vraagt ruimte). 
Henk Trommel zal het Kruiskerkorgel 
bespelen en liturg is ds. Niek Scholten.
Maar goed, voordat het zover is, moet 
er nog heel wat water door de Rijn 
stromen. We wachten met spanning af. 
Houdt u de Kruiskerkwebsite rond  
1 juni goed in de gaten of het doorgaat, 
en ook of u kunt komen of dat u alleen 
vanuit huis mee kunt kijken. Aanvang 
17.00 uur. 
Op 28 juni staat de jaarlijkse Choral 
Evensong met het Vocaal Theologen 
Ensemble onder leiding van Hanna 
Rijken op het programma. Een vesper 
in de Anglicaanse traditie met Engelse 
koorzang, hymnes en een anthem. 
Ds. Geertien Morsink zal dan liturg 
zijn, Sebastiaan ’t Hart de organist. 
Natuurlijk moet ik ook voor deze vesper 
op dit moment nog een voorbehoud 
maken, maar op de website staat tegen 
die tijd vermeld of en zo ja, hoe een 
en ander door kan gaan. We doen ons 
best.

Aart Appelhof
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Bij de diensten
Alles lijkt soms wel gezegd te zijn in 
deze dagen van de coronapandemie, 
Covid-19. De ervaringen, de 
voorspellingen, de meningen en de 
duidingen buitelen over elkaar heen, 
al weken. Steeds weer verrassen de 
ontwikkelingen ons. De ongewild 
Bekende Nederlander Jaap van Dissel 
kan eigenlijk niet meer dan steeds 
weer te herhalen 'we weten het 
ook niet precies'. 'Het virus blijft ons 
verrassen' hoorde ik hem onlangs 
zeggen. Als een autonome kracht 
grijpt het om zich heen. De feiten zijn 
ongelofelijk. Alles wat nooit mogelijk 
leek, gebeurt: Schiphol staat stil, 
scholen... nou ja, u weet het, u ziet het 
gebeuren en blijft ongetwijfeld net als 
ik verbijsterd...
In onze gemeente gaat de zorg uit 
naar de kern van ons gemeente zijn: 
vieren, pastoraat en diaconaat. Wat 
het eerste betreft hebben we deze 
weken ons kunnen bekwamen in 
vieren voor de camera en meevieren 
vanachter schermen. Ik ben trots 
op het resultaat. Door de inzet van 
velen, de gezamenlijkheid tussen 
wijkgemeentes en de uitzendingen op 
RTVA kunnen veel mensen in en tot 
ver buiten Amstelveen meevieren. We 
weten niet hoe lang het gaat duren, 
maar ik spreek namens het voltallige 
ministerie van predikanten en kerkelijk 
werkers als ik zeg dat we gegeven 
alle beperkingen deze vorm van vieren 
graag willen voortzetten de zomer in. 
Daarnaast hopen we van harte dat 
ook kleine 'fysieke' bijeenkomsten en 

vieringen weer mogelijk worden. Voor 
de camera vieren is anders. Het is een 
steeds afwegen tussen de klassieke 
wat statische en meer 'moderne' 
vormen. Korter, sneller, minder zingen? 
Of juist niet in een tijd dat alles korter 
en sneller gaat? Hoe kijkt u? Scrolt u 
door bij couplet drie van het moeilijke 
lied of zingt u ze allemaal uit volle 
borst mee? Leest u mee of denkt u 
bij Jesaja, ja laat maar even - wat een 
moeilijke woorden... ? Voor kinderen 
hebben we er overigens voor gekozen 
om aan het begin een verhaal te 
vertellen of voor te lezen; een hele 
dienst wordt echt niet van ze verwacht. 
Naast de vieringen op zondagochtend 
zijn er ook al online Taizévieringen 
geweest en wie weet breiden we ons 
repertoire nog verder uit. Hulde aan de 
filmers. We zien toch uit naar de dag 
dat de ouderwetse kerkdienst met u 
allen erbij weer kan.
Pastoraat blijft moeizaam. Regels voor 
het bezoek in de verzorgingshuizen 
zijn heel strikt. En ook de regels rond 
begrafenissen zijn heel streng, zeker 
wanneer mensen aan Covid-19 zijn 
overleden. Rouwen is heel zwaar 
in deze tijd. Individuele bezoeken 
moeten tot een minimum worden 
beperkt, al is er rond afscheid en 
sterven wel uitzondering mogelijk. 
Natuurlijk vragen we ons af of het 
allemaal zo streng moet en of het 
niet wat minder kan. We volgen de 
regels, omdat we er geen verstand 
van hebben en denken dat anderen 
dat wel hebben. Meer nog dan anders 
vraag ik u te laten weten als u met één 

van ons wilt praten, of een gesprek 
op prijs stelt. In de meeste gevallen 
zal dat telefonisch moeten, soms 
misschien met een beeldverbinding. 
Ook bij dat alles begint heimwee op 
te spelen naar de tijd dat het allemaal 
zoveel gemakkelijker was. Laat u het 
ook weten als u zich druk maakt om 
iemand in uw omgeving? Dat geldt ook 
voor diaconale vragen of zorgen. 
Ondertussen blijven we elkaar zo goed 
mogelijk vasthouden. U allen Gods 
zegen toewensend,

Ds. Werner Pieterse

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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Vanuit het moderamen/
wijkkerkenraad
Het lijkt al bijna gewoon te worden: 
kerkdiensten volgen via kerkdienst 
gemist of via RTV Amstelveen, online 
vergaderen, op straat en in winkels 
1,5 meter afstand houden, af en toe 
een frisse neus halen, maar daarnaast 
zoveel mogelijk thuis zitten. Ik kan 
u vertellen dat ik er niet aan kan 
wennen. We missen u als gemeente, 
we missen elkaar en we vinden maar 
moeilijk wegen om contact met u te 
houden, bezoek is immers maar zeer 
beperkt mogelijk. Natuurlijk, leest u dit 
niet verkeerd, we zijn ontzettend blij 
dat we als gemeente de mogelijkheid 
hebben om online kerkdiensten uit te 
zenden. De kerkdiensten worden goed 
bekeken en er wordt door de mensen 
van beeld en geluid heel hard gewerkt 
om de kwaliteit van de uitzending 
iedere keer te verbeteren, waarvoor 
nogmaals heel hartelijk dank. Ook 
horen we dat gemeenteleden onderling 
contact onderhouden, goed om te 
weten dat we op deze manier omzien 
naar elkaar. De predikanten en kerkelijk 
werker houden zoveel mogelijk 
telefonisch contact en bezoeken daar 
waar het mogelijk is. Aarzelt u niet om 
contact met één van hen op te nemen! 

Penningmeester wijkkas
Tot onze grote vreugde is Aad 
Meeuwis bereid gevonden de taak 
als penningmeester van de wijkkas 
van Jan Willem Meij over te nemen, 
de kerkenraad stemt hier graag mee 
in. U kunt zich voorstellen dat het 
in de huidige tijd wat lastiger is de 
benodigde toestemmingspapieren 
van de bank te verkrijgen, maar er 
wordt aan gewerkt. Op dit moment 
worden de financiën van de wijkkas 
verzorgd door Hans van Leeuwen. 
Uit de wijkkas worden onder meer 
de volgende dingen betaald: bloemen 
voor de zondagse vieringen, de 
kosten voor het drukken van de 
liturgie, kosten kerkdienstgemist, 
kringen in onze gemeente, muzikale 
bijdrage aan de diensten, muziek 
op zondag en de Kerst Sing-In. En 
onlangs hebben we op Koningsdag 
oranje tompouces gebracht aan al 
onze gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder. Een actie waar u elders in 
deze Present wat meer over leest. 
De inkomsten van de wijkkas bestaan 
voor een deel uit giften (collectes en 
giften van gemeenteleden) en voor 
een ander deel uit het resultaat van 
de barinkomsten. U zult begrijpen dat 
de inkomsten vanuit de bar de laatste 

maanden geheel zijn weggevallen. 
Omdat we, zeker in deze tijd, af en 
toe iets extra’s willen doen voor onze 
gemeenteleden, willen we u graag 
vragen om een (extra) bijdrage voor 
de wijkkas. U kunt uw gift overmaken 
naar: NL05 RABO 0392314525 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, waarvoor 
alvast hartelijk dank! 

Beroepingsprocedure
De volgende stap in de beroepings-
procedure is het houden van een 
gemeentevergadering. Deze 
vergadering was gepland, maar 
is vanwege de huidige situatie 
afgezegd. De AK beraadt zich samen 
met de wijkgemeenten hoe deze 
stap toch te zetten als het langere tijd 
niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te 
komen. We houden u op de hoogte! 

Kerkdiensten 
Tot en met Pinksteren worden de 
kerkdiensten uitgezonden vanuit de 
Paaskerk waarbij de drie kerken uit 
Amstelveen-Buitenveldert om de 
beurt de verantwoordelijkheid voor 
deze diensten hebben. Hoe we na 
Pinksteren verder gaan, is op dit 
moment nog niet bekend. Het ziet 
er helaas niet naar uit dat we snel 
weer met de hele gemeente bij 
elkaar kunnen komen. We hopen in 
overleg met de twee anderen wijken 
gezamenlijk weer tot een goede 
oplossing te komen voor de komende 
weken of maanden. Kijkt u voor de 
actuele informatie op de website 
van de PGA-B, https://www.pga-b.
nl/ of op de website van de eigen 
gemeente. 
Ik eindig met u allen het allerbeste te 
wensen en houd goede moed!

Elly Merckel-Timmer 

IN MEMORIAM
Martha Bos-de Vries
Noodgedwongen in een klein gezelschap namen we op Witte Donderdag, 
9 april afscheid van Martha Bos-de Vries. Mevrouw Bos was een lid van de 
voormalige Dorpskerk. Op 2 februari 1931 in Emmen geboren en 2 april 
overleden op de leeftijd van 89 jaar. We lazen Johannes 14: 2vv en luisterden 
naar woorden ter nagedachtenis en muziek. We wensen haar zoon Ruud, haar 
(klein)kinderen en alle anderen die haar missen veel sterkte toe met dit verlies.

Ds. Werner Pieterse
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Verhuizing
Na het afscheid van de kerkelijke 
gemeente en het werk ben ik druk 
geweest met mijn huis dat in de 
verkoop ging. Het was opruimen wat 
de klok sloeg. Een mens bewaart teveel 
spullen. Gelukkig lukte het me om snel 

een huis te vinden in Leidschendam. 
Al jaar en dag was ik van plan om na 
mijn emeritaat terug te gaan naar mijn 
roots. In Den Haag stond immers mijn 
wieg. Als u dit leest, ben ik inmiddels 
verhuisd. Voor wie mijn adres wil 
weten: Amstelhof 41, 2262 EE. Het 

heeft haast iets van een knipoog om 
uitgerekend in een straat die heet naar 
de Amstel een huis te vinden... of ik die 
elf jaar werken in en rond Handwegkerk 
en Paaskerk ook met me meeneem.

Vrede en alle goeds, 
Gert Jan de Bruin

Oranje tompouces 
Wat een idee op de fi ets al niet teweeg heeft gebracht. 
Al trappend bedacht ik: hoe leuk zou het zijn als we 
iets lekkers kunnen uitdelen aan de ouderen in onze 
gemeente die op dit moment moeilijk naar de winkels 
kunnen gaan. Er zal met Koningsdag weinig te doen 
zijn op straat, laten we dus de gezelligheid naar binnen 
halen en oranje tompouces uitdelen! Maar dan: hoe 
kom je aan de juiste adressen en doe je niemand 
te kort? Jany Steur hielp enorm met het kerkelijk 
adressenbestand en we kwamen op een telling van 
320 personen, wonend op 113 adressen. Inmiddels 

had ik ook contact met Elly en Wilm Merckel en vond 
ik een bakker die de tompouces voor ons wilde maken. 
Vervolgens ben ik aan de slag gegaan om vrijwilligers te 
vragen om al het lekkers rond te delen en deze groep 
had ik snel bij elkaar. Kerkelijk enthousiasme!
We troffen heel veel mensen thuis aan en als je dan 
veel blije gezichten aan de deur hebt en zo hier en daar 
een mooi gesprek, is het een geslaagde actie geweest. 
Een aantal reacties van mensen: ‘dit is als troost voor 
mij’, ‘leuke verrassing’ en ‘kers op de taart’. 

Selma van Ee
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Zomaar een dak 
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Eén, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Huub Oosterhuis

Waarom zou ik naar de kerk gaan?
Huub Oosterhuis schreef in 1967 het 
lied 'Zomaar een dak' (lied 276 in ons 
liedboek). In de drie coupletten van dit 
lied heeft hij het in het eerste couplet 
over het kerkgebouw, in het tweede 
couplet over de dienst van het Woord 
met het lezen uit de Bijbel en de 
overweging en in het derde couplet 
over de viering van het avondmaal. De 
hele kerkdienst komt dus in dit lied ter 
sprake. Het gaat over de plek waar wij 
nú juist niet kunnen samenkomen. 
Een kerk biedt ons een ruimte waar 

we speciaal op zondag binnengaan 
'om recht voor God te staan'. Die 
ruimte is in principe niet anders 
dan andere ruimtes, maar ze krijgt 
betekenis door de bedoeling waarmee 
we die ruimte binnengaan: om elkaar 
en God te ontmoeten. Zo kan een 
kerkhuis een heilige plek worden. Bij 
wijze van spreken kan bijna iedere plek 
die functie krijgen. 

In maart spraken we in de 
wijkkerkenraad onder andere over 
de toekomstige huisvesting van de 
wijkgemeente. We onderzoeken 
welke plek bij onze kleiner wordende 
gemeente past. Zullen we de 
Pelgrimskerk verlaten? Kunnen we een 
nieuwe plek bouwen om op zondag 
en doordeweeks samen te komen? Is 
er een geschikte ruimte die verbouwd 
kan worden passend bij wat we willen 
uitstralen en bij onze activiteiten? We 
zitten nog in de fase dat we onszelf 
heel veel vragen stellen, mogelijkheden 
aftasten, en veel onduidelijk is. 
Maar wat natuurlijk heel belangrijk 
is, is wat Oosterhuis hier probeert te 
verwoorden. Dat je in een kerkhuis 
kunt ervaren dat deze ruimte een 
'levend lichaam' wordt doordat de 
adem van de Geest daar waait. Waar 
de Eeuwige en wij elkaar mogen 
ontmoeten als in een tweestemmig 
lied. Dan krijgt die plek menselijke 
trekken met 'muren van huid', ramen 
als ogen'. Een plek waar gerechtigheid 
wordt gepredikt en barmhartigheid in 
praktijk gebracht. Een plek om stil te 
worden en op zoek te gaan naar hoop 

en perspectief ('dageraad'). 
Die plek van samenkomst moeten we 
nu (tijdelijk) missen. 
We kunnen elkaar nu een tijdlang 
hooguit heel voorzichtig via een balkon 
of raam of een-op-een ontmoeten. 
Contact is er wel. Maar als gemeente 
fysiek samenkomen kan nu niet. 
Maakt dat wat uit? Ik denk het wel.
In 1967 schreef professor A.A. van 
Ruler een bestseller: 'Waarom zou ik 
naar de kerk gaan?' Hij hield daarin 
een vurig pleidooi om kerkgang vol 
te houden of om eraan te beginnen. 
Ruim vijftig jaar geleden liep de 
kerkgang al terug. Mensen gaven 
daarvoor verschillende redenen. Ik 
kan thuis toch ook wel geloven! Daar 
heb ik de kerk niet voor nodig. Thuis 

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
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IN MEMORIAM
Cornelis Pieter Stoffels
Op 25 april overleed Kees Stoffels, vlak voor zijn 79e 
verjaardag. In de kleine kring van familie stonden we 
stil bij zijn leven. Daarbij lazen we uit psalm 139, de 
psalm die het hele mensenleven in het licht van Gods 
aanwezigheid stelt. 
Als oudste groeide Kees op met zijn zus en broer in 
een vroom, goed gereformeerd gezin. Kees sprak niet 
veel over zijn geloof. Maar zijn broer en zus zijn wel 
zeker van zijn gelovigheid. Dat merkte je op bijzondere 
momenten in het leven als hij het belangrijk vond dat 
er een gebed werd uitgesproken. Dat merkten we 
ook in de Pelgrimskerk waar hij vooral in de jaren van 

Henk Kroese regelmatig naar de diensten kwam. In de 
psalm is God onontkoombaar aanwezig, hoe ver weg 
je ook trekt. En Kees hield van reizen. In zijn jongere 
jaren werkte hij om op vakantie te gaan. Hij was 
op een gegeven moment anderhalf jaar weg. Later 
kwam hij in de situatie dat hij geen vaste baan meer 
had. Dat gaf hem de mogelijkheid om veel te lezen 
en te studeren – van kunstgeschiedenis tot Chinees. 
Gelukkig woonde hij dichtbij de VU. Hij had het niet 
breed, maar kon daar goed mee leven. Zijn brede 
belangstelling was wel altijd ergens op gericht. Zo 
kocht hij een Nederlands-Portugees woordenboek om 
met een buurvrouw contact te maken. Hij hield van 
lekker en bijzonder eten. Met Kerst zal hij er niet meer 
bij zijn. Kees wordt gemist. 

Nelly Versteeg

staan mensen me ook niet in de weg, 
en bovendien ... elke zondagmorgen 
is er een dominee op TV.' Soms 
klinkt het als een goedkoop excuus. 
Soms berust het op een serieuze 
overtuiging. Soms gaat er achter deze 
vraag een pijnlijke ervaring schuil. 
Noodgedwongen ervaren we het nu. 
Van Ruler weerlegt die vraag met 
éénentwintig antwoorden. Oosterhuis 
gaat op zijn eigen wijze in op die vraag. 
Als straks de maatregelen versoepeld 
worden en samenkomen weer 
mogelijk is en u ook in de gelegenheid 
bent: Waarom zou u naar de kerk gaan?

Nelly Versteeg

Pastorpraat 
Verlangen: mooi weer, vroeg op, gauw 
naar buiten! Zo werkt het vaak al bij 
jonge kinderen. ‘Mogen we met/zonder 
jas’ hoorde je dan. Daarom kocht ik 
in 2014 enkele boekjes, uitgegeven 
door de PKN (Protestantse Kerk in 
Nederland), ‘Met Zonder Jezus’, over 
Hemelvaart. Ik gaf ze weg aan een paar 

jonge gezinnen. Een van hen reageerde 
onlangs, dat ze dit scharnierpunt 
tussen Pasen en Pinksteren opeens zo 
goed kon begrijpen: Hemelvaart is een 
belofte! Hoop! 

Die donderdag is alweer voorbij, we 
gaan nu op voor het pinksterfeest. 
Geestkracht! Hoe? Daar heb ik alle 
vertrouwen in na alle rondzendbrieven 
die we steeds maar mogen ontvangen. 

Ik heb nog één hemelvaartboekje 
‘Met Zonder Jezus’ liggen. Het zal bij 
het prikbord in de ontmoetingsruimte 
ter inzage liggen; als we weer 
samenkomen. 

We zijn nu 'met zonder kerk' we leven 
door als gemeente, maar verlangen 
naar het samen. Ondertussen ervaren 
we rustig verkeer en schone lucht, 
maar missen elkaar. Zoals dat heerlijke 
zomerprogramma! De maaltijd in de 
tuin, uitstapjes, botanische tuin... Als 
het weer kan hoort u het bijtijds, want 

de zorgvuldige mooie rondzendbrief zal 
u zeker niet ontgaan. Dank! 

Rouw was er in het gezin van mevrouw 
Hopman. Dhr. Jan Hopman overleed 
31 maart. Velen kennen Truus Hopman. 
We wensen haar kracht en sterkte 
toe en leven mee met haar kinderen 
en kleinkinderen. Het kwam toch 
onverwacht. De kaart over het afscheid 
met een prachtige foto van Jan 
Hopman zal u in de ontmoetingsruimte 
van de Pelgrimskerk bij het prikbord 
aantreffen. 

Thema van dit blad ‘Lichaam en geest’ 
deed mij denken aan allen die aan huis 
gebonden zijn. Ik hoopte en ik hoor 
het ook vaak dat de thuiszorg trouw 
langskomt. Ze werken hard, maar 
blijven opgewekt! Zoiets geeft ook 
hoop, je klimt uit het dal.
Hartelijke groet aan allen, liefde om 
u heen, we zijn in gebed met elkaar 
verbonden.

Wil Kruijswijk 



M
e

i 2
0

2
0

p
re

se
n

t 4
35

Nieuwe koers Bijbels Museum
Het Bijbels Museum focust vanaf 2020 volledig op de succesvolle nieuwe 
koers om reizende tentoonstellingen rond Bijbelse thema’s te organiseren 
buiten de klassieke opzet van het museum. Voor het realiseren van deze 
nieuwe koers – mede het gevolg van een subsidiestop door het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst in 2017 - heeft het museum besloten de eigen collectie 
over te dragen aan andere musea. De collectie van ds. Leendert Schouten 
gaat naar Museum Catharijneconvent, het Rijksmuseum voor Christelijke 
kunst. Andere deelcollecties komen onder meer terecht bij het Rijksmuseum 
van Oudheden en het Joods Historisch Museum. Het proces van overdracht 
van collecties duurt tot medio 2020. De transitie van museum naar 
projectorganisatie voltrekt zich eind 2020 met de fysieke verhuizing naar een 
kantoor in Amsterdam. Het pand aan de Herengracht wordt verkocht aan 
Stadsherstel Amsterdam.

Online genieten van kunst
Bij Museum Catharijneconvent 
kunt u tot en met 30 juni online 
terecht. In dit Museum aan Huis
vindt zijn fi lmpjes te vinden en 
achtergrondartikelen en blogs 
van de experts van het Museum 
Catharijneconvent. Verder kunt u 
hier luisteren naar podcasts over de 
mooiste kunst als Rembrandt en de 
bijbelschilderkunst of De brede en 
de smalle weg, verlokkingen of een 
sobere levenswijze.

Nieuwe directeur Protestantse Diaconie Amsterdam 
Hanneke van Bezooijen 
Per 1 mei is Hanneke van Bezooijen de nieuwe directeur van de 
Protestantse Diaconie Amsterdam. Zij heeft vanaf 2015 binnen 
de organisatie verschillende functies bekleed en volgt nu Paul van 
Oosten op. Hij draagt na 23 jaar zijn leiderschap over maar blijft nog 
een tijd in dienst om een aantal projecten verder te ontwikkelen.
Hanneke is 41 jaar en woont samen met haar man en hun drie 
kinderen in een leefgemeenschap in de Spaarndammerbuurt.

Kerkelijk nieuws
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Liveblog Geestkracht
Gods Geest vindt altijd wegen, zei de 
scriba aan het begin van de coronacrisis. 
Geestdriftig en bevlogen zijn er initiatieven 
ontwikkeld om vorm te geven aan 
kerk-zijn in tijden van corona. Onder de 
titel ‘geestkracht’ worden in het blog 
Geestkracht dagelijks een aantal van dit 
soort initiatieven genoemd. Ter inspiratie en 
bemoediging, www.protestantsekerk.nl/
verdieping/liveblog-geestkracht.

Op weg naar Pinksteren
Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel' zendt sinds 25 april een 
speciale zesdelige serie uit. De laatste twee afl everingen zijn 23 en 30 
mei . Ds. René de Reuver kijkt in een aantal korte meditaties vooruit 
naar Pinksteren. De thema’s van de meditaties sluiten aan bij de 
verwarrende tijd waarin we nu leven: licht doorgeven, angst, maar ook 
(on)vrijheid en dankbaarheid. Naast de korte meditaties van ds. René 
de Reuver, delen mensen vanuit protestantse kerken in het land met 
de kijker hoe zij toeleven naar Pinksteren, zich inzetten voor anderen 
en hun leven leiden in deze bijzondere tijd. Iedere uitzending wordt 
afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. 
Zaterdag 23 en 30 mei om 18.00 uur op NPO 2.



De achtergelaten bagage is vereeuwigd aan de pier
waar duizenden hun exodus ooit begonnen

enkeltje nieuwe wereld, nieuw leven.

Toen het echt moest, waren velen al niet meer welkom 
stapels koffers bleven van een reis zonder nieuw begin.

Werner Pieterse

(Bij Exodus 12: 39b en 75 jaar bevrijding)

Jeff Wall - Lost Luggage depot (2001) Beeld op de Wilhelmina 

Pier Rotterdam, Kop van Zuid, vertrekpunt Holland Amerika Lijn


