
present
GEMEENTEMAGAZINE

N
u

m
m

e
r 

5
  

| 
 J

u
li

/A
u

g
u

st
u

s 
2

0
2

0

Bergen en dalen
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Leren en bezinnen in 
lezingen en kringen

Opgenomen zijn de inmiddels 
bekende activiteiten zoals Christelijke 
Meditatie, Meditatief Bijbellezen en 
‘Vrouw en Geloof’ en Inspiratie.

We hebben ook een aantal nieuwe 
pareltjes. Bijvoorbeeld twee avonden 
over John D. Caputo. Promovenda 
Enrieke Damen neemt ons mee in 
zijn gedachtengoed. Of twee avonden 
en een debatavond met als thema: 
‘Hoe denken wij en anderen over de 
dood?’. Tijdens de debatavond vindt er 
een publiekgesprek plaats tussen een 
predikant, een arts en een fi losoof 
en wordt ‘de’ dood van verschillende 
kanten belicht. 

Verder kunt u deelnemen aan 
bijbelkringen over het evangelie 
volgens Matteüs en het Johannes-
evangelie. Of maak (opnieuw) kennis 
met een aantal bijbelverhalen die op 
zondag aan de orde zijn onder de titel 
Wat staat daar nou?

En voor de kinderen is er weer 
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk. 
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

zijn met hun (groot)ouders van harte 
welkom in de Paaskerk of Kruiskerk 
om aan de hand van creatieve, 
sportieve en gekke activiteiten en 
spelletjes op een ongedwongen 
manier bijbelverhalen te ontdekken.

De predikanten en kerkelijk 
werkers hebben ook dit jaar weer 
een afwisselend programma 
samengesteld. Iedereen is welkom! 
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Wordt verwacht in dit najaar
YVONNE TEITSMA

In september start ons gezamenlijk 

programma ‘Leren en bezinnen’. U 

ontvangt het volledige programma 

als bijlage bij de Present van 

september. Het programma is 

voor ALLE belangstellenden, voor 

iedereen die geinteresseerd is in 

het verhaal van God met mensen 

en de verbinding van mensen met 

elkaar en met de schepping.
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06 – Zoet en bitter
inleveren kopij: 24 augustus
op de mat: 12 september

07 – Heersen en dienen  
inleveren kopij:  21 september
op de mat: 10 oktober

Van de redactie
Vroeger was God op bergen en in dalen en overal. 
Dat wil zeggen: we zongen het in het lied, dat ik ken 
als gezang 143 uit de ‘Hervormde bundel’ van 1938. 
Al in het Liedboek van 1973 was dit lied verdwenen. 
In zijn column haalt Gerben Drost associatief dit 
lied aan bij het thema van deze Present: Bergen en 
dalen. Ook al zingen we dit lied niet meer, God is 
er en is met ons. We zingen nog wel Psalm 121, 
een geliefde psalm: ‘Ik sla mijn ogen op en zie de 
hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?’ 
Aart Appelhof en Henk Trommel laten zien hoe 
diverse componisten door de eeuwen heen Psalm 
121 hebben getoonzet. Dat moet je natuurlijk horen 
en de verwijzingen naar uitvoeringen op YouTube 
maken een muzikale bergwandeling mogelijk. 
Over letterlijke bergwandelingen vertelt Selma 
van Ee in het interview met haar. De ene berg is 
de andere niet. Dat klinkt als een open deur, maar 
Werner Pieterse werkt het uit door de Griekse 
mythologie en het bijbels verhaal naast elkaar te 
zetten. De Griekse held Sisyphus en de bijbelse 
bevrijder Mozes klimmen beiden de berg op. ‘Twee 
ogenschijnlijk overeenkomstige tochten, maar 
met een heel andere uitkomst.’ U merkt het: het 
gaat vooral over bergen. De dalen ervaren we zelf 
wel; de huidige coronacrisis is met alle sociaal-
economische gevolgen vooral één groot dal. Ook het 
kerkelijk leven ervaren we momenteel als een dal, 
ondanks nieuwe initiatieven als zomerontmoetingen 
in de wijkkerken. In het dal staat ook een bankje om 
Present te lezen. Een dal is niet eindeloos; er komt 
weer een berg. Houd goede moed deze zomer; ook 
in dit dal is God bij ons. 

Sieb Lanser
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Kerkdiensten

ZONDAG 

05 juli
1e collecte: Diaconie, binnenlands diaconaat
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk in 
onze gemeente
Paaskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Ruitenbeek, Wilnis
18.30 uur: ds. T.J. Maas, Vinkeveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

ZONDAG 

12 juli
1e collecte: Diaconie, kerkwebradio
2e collecte: Kerk, wijkwerk
Paaskerk
10.00 uur: prop. Ardin Mourik 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a.d. IJssel
18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Fokko Omta

ZONDAG 

19 juli
1e collecte: Diaconie, stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, communicatie in onze 
gemeente
Paaskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H.J. Methorst, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel
18.30 uur: ds. J. Kommers, Harderwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. Nelly Versteeg 

ZONDAG 
26 juli
1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpverlening 
in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in 
onze gemeente
Paaskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek
18.30 uur: ds. W.J. van Gendt, 
Ouderkerk a.d. Amstel
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Bram Sneep

ZONDAG 
2 augustus
1e collecte: Diaconie, stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, Nederlands Bijbelgenoot-
schap
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt
Pauluskerk
10.00 uur: nog niet bekend
18.30 uur: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jakob Meinders

ZONDAG

9 augustus
1e collecte: Diaconie, Het Wereldhuis
2e collecte: Kerk, vormings- en toerus-
tingswerk in onze gemeente
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt
Pauluskerk
10.00 uur: prop. T. Overbeeke, Gouda
18.30 uur: ds. P.B. Verspuij, Otterlo
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser
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De hieronder vermelde kerkdiensten bestrijken een lange 
periode, van begin juli tot en met de eerste zondag van 
september. Daarom is het raadzaam voor de meest actuele 
informatie de digitale Nieuwsbrief van de PGA-B en/of de 
informatie die in de afzonderlijke wijkgemeenten wordt 
verspreid, te raadplegen.

Zoals het er nu naar uit ziet worden in de Paaskerk 
de gezamenlijke onlinevieringen (zowel beeld- als 
geluid) van Kruis- en Paaskerkgemeente voortgezet tot 1 

september. Deze diensten zijn om 10.00 uur te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl/stations/1090 en om 11.30 via 
RTV Amstelveen Ziggo kanaal 42, KPN/XS4ALL1380 of 
T-Mobile 806.

De diensten in de Pelgrims- en Pauluskerk worden weer 
hervat vanaf zondag 5 juli.

Ook in dit nummer blijft de opgave van de kerkdiensten in 
de zorgcentra achterwege.
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ZONDAG 
16 augustus
1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, Zending (Kerk in Rwanda)
Kruiskerk
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: 
ds. Niek Scholten, Aerdenhout 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. B. Jongeneel, Lunteren
18.30 uur: ds. G.D. Goijert, Nijkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: de heer Chr. Koldewijn 

ZONDAG 
23 augustus
1e collecte: Diaconie, stichting Edukans
2e collecte: Kerk, wijkwerk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Kommers, Harderwijk
18.30 uur: ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

ZONDAG 

30 augustus
1e collecte: Diaconie, stichting Derde Wereldhulp
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in onze 
gemeente
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad
18.30 uur: ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jaap Doolaard

ZONDAG 

6 september
1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat (Kerk in 
Ghana)
2e collecte: Kerk, communicatie in onze gemeente
Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt en ds. Werner 
Pieterse, startzondag
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht 
18.30 uur: ds. H. Roseboom Kesteren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

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

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Dagcentrum Westwijk
Augusta de Witlaan 2
1187 VH Amstelveen

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
06 - 51 794 420

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

Data inleveren en verschijnen Present

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

07 - Heersen en dienen  
inleveren kopij:  21 september
op de mat: 10 oktober

Zomersluiting Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is gesloten van 14 juli tot en met 13 augustus.
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Sisyphus en Mozes

Odysseus, de Griekse held, is in 
zijn omzwervingen op weg terug 
naar het geboortehuis Ithaka, zijn 
thuis, waar zijn vrouw Penelope en 
zijn oude vader op hem wachten. 
De hele tocht staat in het teken 
van hervinden en teruggaan naar 
dat geboorte-eiland, het begin. 
Het verhaal van Abraham begint 
met de roep in tegenovergestelde 
richting: 'ga uit je geboorteplek', 
ga naar het onbekende, het niet te 
kennen andere, nieuwe land. Terwijl 
Telemachos, de zoon van Odysseus,  
zijn vader terugroept, mag Isaak, 
de zoon, niet terugkeren naar het 
geboorteland van de vader (Genesis 
24:6). Deze twee verhalen zou 
je kunnen beschouwen als twee 
denkrichtingen, twee levenswijzen, 
twee richtingen van toekomst: 
terug naar het zelf, het eigene, het 
bekende, het verleden of op weg 
naar het andere, onbekende, nieuwe.

Als we de lijn van Levinas doortrekken, 
klimmen in de Griekse mythologie 
en de Bijbel ook twee mannen de 
berg op. De Griekse held Sisyphus, 
en de bijbelse bevrijder Mozes. Twee 
ogenschijnlijk overeenkomstige 
tochten, maar met een heel andere 
uitkomst. 

Sisyphus
Eerst Sisyphus. De goden hebben 
hem gestraft voor zijn hoogmoed en 
daarom moet hij in de onderwereld 
tot in de eeuwigheid een loodzware 
steen de berg op rollen. En steeds als 
hij bijna bij de top is, als hij op het punt 
staat te gaan genieten van het uitzicht, 
'Vrij eindelijk vrij', rolt de steen naar 
beneden en kan hij opnieuw beginnen. 
Dat doet hij ook, want eens, eens zal 
hij de steen op de top krijgen. Met al 
zijn kracht blijft hij duwen. Sisyphus is 
onze held en, zo schrijft Albert Camus 
in zijn latere verhaal, 'De strijd op 

zichzelf tegen de top is voldoende om 
het hart van een mens te vullen, we 
moeten ons Sisyphus als een gelukkig 
mens voorstellen.' Hij is de held van 
onze tijd. Zijn volharding, zijn streven, 
zijn hoop. Harder duwen, meer kracht, 
nog meer, nog meer, je bent er bijna! 
Je kunt het! Dit keer gaat het lukken. 
Leer van je fouten en ga; steeds 
opnieuw. Maar Sisyphus is ook de 
vader van onze collectieve burn-out. 
Want, waag het niet beneden te 
blijven. Opgeven is voor losers. De 
steen is alles wat we hebben. Ik en 
mijn steen. Ik en mijn berg. Ik en mijn 
streven. Ooit zal ik. Zonder het streven 
zijn we verloren.

Mozes
Ook Mozes staat aan de voet van zijn 
berg. Midden in de woestijn. Bevrijd 
uit het slavenland is hij met heel de 
meute door de woestijn getrokken. 
Honger, dorst, gemor, geklaag en dan 
de berg nog op. 'Ik zal op je wachten' 
had de Allerhoogste nog gezegd. 

En dan, op de berg zegt God het 
nogmaals: ‘ik zal er zijn’. Mozes' berg 
is geen punt om aan te komen, geen 
einddoel, maar het middelpunt van 
een tocht door de woestijn met het 
onbekende als doel. De woorden van 
belofte op de twee stenen moeten 
moed geven voor wat komt: 'ik zal er 
zijn' waar jij ook gaat. Nooit keer je 
terug op hetzelfde punt.

WERNER PIETERSE

Volgens de grote Joodse denker Emmanuel 

Levinas (1906-1995) delen we in Europa in al 

onze verschillen twee grote verhalen: de Griekse 

mythe en het bijbels verhaal. 'Europa, dat zijn de 

Grieken en de Bijbel' schrijft hij in 1988. Eerder, 

in een artikel uit 1963, beschreef hij hoe de 

twee belangrijkste verhalen twee verschillende 

bewegingen als uitgangspunt hebben. Terug 

naar het eigene en op weg naar het andere. 
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Met welk verhaal leef jij?
Europa, dat is de Bijbel en de Grieken. 
Verhalen die we met elkaar delen en 
door de eeuwen heen doorgeven, 
vertellen, vieren. Vertellingen waar 
we mee leven op bergen en in dalen. 
Wat is het verhaal waar jij mee leeft? 
Is het een verhaal als van Sisyphus, 
moeizaam streven een berg op, 
duwen tot je erbij neervalt en weer 
opnieuw beginnen; of is het een 
verhaal dat je roept tot beloftevol 
wachten in de woestijn? (Maar of dat 
laatste zoveel gemakkelijker is? - 'Hoe 
lang nog? Van die Mozes hebben we 
al lang niets meer gehoord, roept het 

volk bij de berg al snel.') 
Het eigene dat je denkt te kennen, 
het andere dat je aan moet durven. 
Het is een keuze die ook in de bijbelse 
verhalen terugkeert: terug naar het 
oude bekende land van je heimwee, 
terug naar wat ooit was, naar de 
patronen die je kent, je oude eigen 
zelf, of op weggaan naar het nieuwe, 
het onbekende? Met een woord van 
belofte: 'Ik zal bij je zijn'.

Of we willen of niet, deze zomer 
zijn we stilgezet. We wachten op 
wat er komt. Als het ware aan de 
voet van de berg. Moeilijk, dat 

wachten. Nieuw ook, maar als wij 
nu eens die steen van Sisyphus 
de steen laten en wachten op het 
nieuwe, onverwachte? Woorden of 
gebeurtenissen, inzichten, of dromen, 
verhalen die ons op weg roepen naar 
een nieuwe onbekende, ongekende 
mogelijkheid, die zich in het andere, 
en in de Ander laat zien? 

Dit is een uitwerking van een 
column die ik heb uitgesproken bij 
de bijeenkomst van Amstelveen-
spreekt op maandag 20 april 
zie: wernerpieterse.nl/columns/
twee-bergen
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Ik sla mijn ogen op 
naar de bergen

De psalmen behoren tot een 
poëtisch genre dat je ook ziet in de 
boeken Prediker en Spreuken. Ze 
zijn gekenmerkt door een bepaalde 
ritmiek en door parallellismen, de 
vaak meervoudige verwoording van 
gedachten of gevoelens zodat deze 
goed beklijven. 

De vijftien bedevaartspsalmen 120 
tot en met 134 worden wel, naar de 
aanhef waarmee elk van deze liederen 
opent, Zangen van Opgang genoemd. 
Mogelijk werd op elk van de vijftien 
treden tussen de voorhof der vrouwen 
en de voorhof der mannen een van 
deze psalmen als gebed gereciteerd. 
Pelgrimsliederen worden ze genoemd, 
omdat ze zingen van de vrome Jood 
die op weg is naar Jeruzalem om daar 
de hoge feesten mee te maken. In 
de loop van de tijd zijn ze geworden 
tot metafoor van de menselijke 

levensreis: onophoudelijk doemen 
gevaren op, maar de tocht gaat verder 
in het vertrouwen dat de hulp van 
de Allerhoogste nabij blijft, zoals dat 
ook geldt voor de schaduw aan je 
rechterhand. De bedevaartspsalmen 
zijn zo geworden tot liederen van hoop 
en vertrouwen. 

Een troostrijke psalm
Psalm 121 is in de loop der eeuwen 
een van de meest geliefde en 
troostrijke psalmen geworden, niet 
alleen in onzekere en bange tijden, 
maar ook bij het levenseinde. Het 
werd bij uitstek het lied van ‘behoeden 
en bewaren’. Toen Livingstone en zijn 
vrouw halverwege de negentiende 
eeuw naar Afrika vertrokken om de 
bronnen van de Nijl te zoeken, om er 
het christelijk geloof te verspreiden 
en om een eind te maken aan de 
slavernij, werd bij hun vertrek deze 

psalm op de kade gezongen. 
In Brahms’ Ein deutsches Requiem 
en in Pärts Ein Wallfahrtslied, om 
maar enkele voorbeelden te noemen, 
krijgt deze psalm een plek om van 
Gods trouw in leven en in sterven te 
getuigen. 

Variaties
Tientallen componisten hebben psalm 
121 getoonzet, met als grote afwezige 
Johann Sebastian Bach. Hieronder 
een korte rondleiding door de tijd: 
vier composities in heel verschillende 
stijlen. We gebruiken voorbeelden die 
voor ieder te vinden zijn op Youtube. 
Beluistert u ze, want ‘droogzwemmen’ 
is bij muziek geen optie! Bij elk 
voorbeeld staan enkele zoektermen die 
u in YouTube kunt invoeren, waarna de 
beoogde uitvoering zich gemakkelijk 
laat vinden. 

Schütz
Het eerste voorbeeld is van de barokke 
Duitse componist Heinrich Schütz 
(1585-1650): Ich hebe meine Augen 
auf. Schütz studeerde in Venetië 
bij Giovanni Gabrieli en leerde daar 
de zogenaamde ‘dubbelkorigheid’ 
kennen. Dit is een koorpraktijk, 
ontwikkeld in de San Marco, waarbij 

AART APPELHOF EN HENK TROMMEL

De psalmen zoals wij die kennen, ontstonden twee- 

à drieduizend jaar geleden in het Midden-Oosten. 

Behalve uit Israël komen ze uit Egypte, Babylonië 

en Assyrië. Het bijbelse boek der psalmen schijnt 

zo’n 250 jaar voor Christus’ geboorte de huidige 

samenstelling en redactie gekregen te hebben. 

Psalm 121 door de eeuwen heen
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twee of meer koren verschillende 
posities in de kerk hebben, zodat de 
kerkgangers helemaal omringd worden 
met echoënde klanken. Schütz nam 
deze componeervorm mee de Alpen 
over naar het hof van Dresden waar 
hij werd aangesteld en hij paste de 
techniek toe op de lutherse eredienst. 
De psalmtekst wordt onberijmd in 
het Duits gezongen door een solist 
die wordt afgewisseld met meerdere 
koren. De tekstbehandeling gebeurt 
als in een motet: ieder bijbelvers krijgt 
een eigen muzikale weergave. De 
woorden worden waar mogelijk in 
klank ‘geschilderd’: Ich hebe meine 
Augen krijgt springende en opstijgende 
coloraturen, Himmel en Erde klinken 
hoog resp. laag, schläft en Ewigkeit 
duren heel lang door de lange 
notenwaarden. 
Luistert u naar het Dresdner 
Kammerchor und Barockorchester. 
Zoektermen in YouTube: ‘Schütz/
SWV31/Ich hebe meine Augen/
Dresden’.

Mendelssohn
Het tweede voorbeeld is van Felix 
Mendelssohn (1809-1847). Hij gebruikt 
in zijn oratorium Elias psalm 121 op 
het moment dat de profeet Elia het 

absoluut gehad heeft met God. Hij 
klaagt ‘Het is genoeg, ik heb zeer 
geijverd voor uw zaak, niemand luistert, 
ik ben alleen, neem mijn leven, het was 
tevergeefs...’ Als Elia gedesillusioneerd 
in slaap valt, maken in het oratorium 
engelen hem wakker met de woorden 
‘Hebe deine Augen auf zu den 
Bergen’ (drie vrouwenstemmen) 
en na deze oproep volgt door het 
hele koor het troostende en warm 
gecomponeerde ‘Siehe, der Hüter 
Israels schläft noch schlummert nicht’. 
Een gedeelte van psalm 121 wordt in 
dit grootse oratorium vrij gebruikt, niet 
voor kerkelijk gebruik, maar voor de 
wereldse setting van de concertzaal. 
Luistert u naar een romantische versie 
van psalm 121 op YouTube van Philip 
Herreweghe met het Collegium vocale 
uit Gent. Van 1:27:35 tot 1:32:30 klinkt 
palm 121; zoektermen: ‘Mendelssohn / 
Elias / Herreweghe’.

Walford-Davies 
Sir Henry Walford-Davies (1869-1941) 
componeerde psalm 121, I will lift 
up mine eyes unto the hills, voor de 
anglicaanse liturgie. Psalmen worden 
in de Anglicaanse Kerk doorgaans door 
het koor gezongen op een zogenaamde 
chant: een repeterend schema waarop 

de psalmtekst per vers onberijmd 
wordt gezongen. Elke psalm wordt 
afgesloten met de doxologie, ‘Glory 
be to he Father, to the Son and to 
the Holy Ghost etc.’ Deze manier 
van psalmzingen is uniek. In de 
grote Engelse kathedralen wordt in 
Morningprayers en Evensongs het hele 
psalter, achtereenvolgens van psalm 
1 tot 150, gezongen waarna de cyclus 
zich herhaalt. De kerkgangers staan; 
het koor zingt de psalm als het ware 
namens de gemeente. 
Als u in YouTube de zoektermen: 
‘psalm 121/levavi oculos’ intypt ziet u 
waarschijnlijk gelijk een weergave met 
een notenbeeld waarin het repeterend 
zingen te zien is.

Pärt
Het laatste voorbeeld waar we uw 
aandacht op vestigen komt van Arvo 
Pärt (1936). Hij componeerde in 
1984 Ein Wallfahrtslied (pelgrimslied) 
voor mannenstemmen en orkest 
ter nagedachtenis aan een vriend, 
filmregisseur Grigory Kromanov. Hij 
gebruikte de woorden van psalm 121. 
De componist wil in deze toonzetting 
van psalm 121 het contrast laten 
horen tussen enerzijds ‘deze kant van 
de tijd’ en anderzijds de tijdloosheid 
na het sterven. Het orkest laat met 
dynamische en beweeglijke klanken 
’tijd van leven’ horen, waarbij dalende 
melodische lijnen het verdriet om het 
sterven van Pärts vriend symboliseren. 
Daartegenover staan de ‘statische’ 
mannenstemmen die zich op slechts 
enkele toonhoogtes laten horen: 
de eeuwige rust dicht bij God in de 
bergen. 
Met de zoektermen: ‘Pärt / 
Wallfahrtslied’ vindt u deze versie van 
psalm 121. 
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Illustratie: Jan van ’t Hoff, 
www.gospelimages.nl
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‘Gemeente-zijn’ 
in coronatijd 

Het beroepingsproces
In de maand mei hebben ruim 
zestig gemeenteleden het (concept) 
profieldocument opgevraagd 
bij het kerkelijk bureau. Tien 
gemeenteleden hebben via e-mail 
of per post daarop gereageerd met 
opmerkingen en vragen. Dit heeft 
geleid tot een aantal aanpassingen 
van het document. Op dinsdag 9 
juni is een en ander ook mondeling 
toegelicht door woordvoerders van 
de wijkkerkenraden van de Kruiskerk 
en Paaskerk en de voorzitter van 
de AK. Om de gemeente zoveel 
mogelijk hierin te laten delen is deze 
toelichting via kerkdienstgemist.nl 
uitgezonden. 

Het profieldocument is nu voltooid. 
Het is te vinden op de website 
van de PGA-B (www.pga-b.nl). 
De beroepingscommissie kan nu 
echt van start gaan. Via de website 
van de Protestantse Kerk vinden 
geïnteresseerde predikanten de beide 
vacatures binnen onze gemeente.

Vieringen - hoe en wat?
Al sinds het begin van de coronacrisis 
zoeken we begaanbare wegen 
om toch nog enigszins het gevoel 
van ‘gemeente-zijn’ te kunnen 
vasthouden. Het verlangen naar ‘weer 
normaal’ is zo groot, dat we nu de 
maatregelen versoepeld zijn graag 
grote stappen willen zetten. Maar is 
dat verstandig?

Sinds 1 juli mogen we wettelijk gezien 
met maximaal honderd mensen in 
een bijeenkomst samenkomen, mits 
anderhalve meter afstand tot elkaar 
mogelijk is. De conclusie lijkt dan 
snel getrokken: vanaf 1 juli gaan onze 
kerkdeuren weer open. Maar dat gaat 
de meesten van ons toch te snel. 

Waar krijgt u mee te maken als u 
naar de kerk komt? U wacht in de hal 
of bij de ingang, tot iemand u een 
plaats wijst in de kerkzaal; u houdt uw 
jas bij u; u mag niet zingen; u drinkt 

geen kopje koffie na afloop; u kunt 
uitsluitend iemand aanspreken op 
1,5 m afstand en u verlaat na afloop 
weer zo snel mogelijk het gebouw. 
Bovendien kunnen we niet allemaal 
tegelijk komen, want er gaan maar 
zeventig tot tachtig mensen op 1,5 m 
afstand van elkaar in onze kerkzalen. 
U moet dus reserveren of wachten op 
een uitnodiging. En er zijn nog andere 
beperkingen. 

PIETER LICHT, SCRIBA AK

Namen noemen
Nu de profielen definitief zijn, 
nodigt de beroepingscommissie 
u als gemeente uit namen 
te noemen van predikanten 
die u geschikt acht om 
beroepen te worden. De 
namen kunt u sturen naar 
beroepingscommissie@pga-b.
nl, met een toelichting waarom 
u bepaalde predikanten 
geschikt acht en voor welke 
wijkgemeente.

Ruimte voor een nieuw 
redactielid Present
Gezien de huidige formatie van 
de redactie, is er ruimte voor 
een nieuw redactielid. 
De redactie is een gevarieerd 
groepje mensen dat met 
grote inzet iedere uitgave 
van Present vorm geeft. We 
vergaderen negen keer per jaar. 
Heb je gevoel voor tekst 
en vind je het leuk om 
mee te werken aan ons 
gemeentemagazine?
Neem dan graag contact op 
met Sieb Lanser, Willeke 
Koops, Anita Winter of 
Jeanette Schuijt. Je kunt ook 
een berichtje sturen naar 
redactie.present@pga-b.nl.
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Daarnaast voelen velen de 
onzekerheid over de mogelijke 
lichamelijke gevolgen van kerkbezoek 
voor zichzelf, hun eventuele 
huisgenoten of - voor wie werkzaam 
zijn in de zorgsector - voor hun 
cliënten. Zeker voor deze laatste 
groep gemeenteleden is het nogal 
wonderlijk dat ze zich in hun werk 
aan zeer strikte voorschriften moeten 
houden, terwijl het voor hun gevoel 
‘los gaat’ in de kerk met honderd 
mensen in één ruimte. 

Binnen de PGA-B kiezen we voor 
een andere oplossing, met minder 
risico’s en een grotere kans dat ook 

de voorzichtige gemeenteleden zich 
veilig voelen om deel te nemen. We 
gaan tot 1 september door met de 
gemeenschappelijke, digitale diensten 
vanuit de Paaskerk. Alleen de 
Pelgrimskerkgemeente is al zo klein 
dat doorgaans niet meer dan veertig 
mensen een kerkdienst bezoeken. 
Daarnaast is er gedurende de 
zomerweken een programma 
met diverse bijeenkomsten voor 
kleine groepen (zie pagina 30). 
Op deze manier hopen we het 
gevoel van ‘gemeente-zijn’ toch te 
kunnen vasthouden en elkaar in 
deze zomerperiode niet uit het oog 
verliezen. 

V.l.n.r.: Geert Jaap Welsing, Willem Pel, Henk Stok, Dorien Keus, Anita Pfauth, Marco van Leeuwen, Alice Stronkhorst, Sanne Alberts

Notulist voor Pelgrimskerk
De kerkenraad van de 
protestantse wijkgemeente in 
Buitenveldert, de Pelgrimskerk, 
zoekt een notulist(e) voor 
negen vergaderingen per 
jaar, in de regel op de derde 
maandagavond van de maand, 
vanaf 20.00 uur tot ongeveer 
22.00 uur. Honorering in overleg. 

Wie geïnteresseerd is kan zich 
wenden tot de scriba, dhr. A. 
Lodder, scriba@pelgrimskerk.
nu, tel. 020 - 642 45 67.
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Hallo, ik ben Selma 

Wie heeft er iets met bergen? In de 
app-groep veertigers, een kring uit de 
Paaskerk met vooral vijftigers, komt 
per direct een bericht op mijn vraag. 
Het is Selma van Ee. ‘Het is alsof ik 
er geboren ben.’ Een paar weken later 
zitten we om tafel voor een gesprek 
over bergen en dalen. Een beetje 
een vakantie-interview. En dat in 
een zomer waarin we vooral drómen 
van een vakantie in de bergen. 
Hoewel, nu de grenzen één voor één 
open gaan, beginnen voorzichtig de 
reiskriebels te komen. ‘Misschien 
gaan we in september toch naar 
Oostenrijk’, vertelt Selma. Want de 
bergen trekken. ‘Mijn hart gaat open 
in de bergen. Ik vind het er gewoon 
heel fijn.’

Uitkammen
‘Ik kom al in de bergen sinds ik 
drie ben. Ik ben opgegroeid als de 
middelste in een gezin met drie 
kinderen. De bergschoenen gingen 
van klein naar groot en werden 
bij wijze van spreken gewoon 

doorgedragen. Als gezin gingen we 
naar Zwitserland, eigenlijk altijd naar 
verschillende plekken. Mijn ouders 
hielden niet zo van vastigheid. Dat 
merk ik nu in onze vakanties ook. We 
hebben het er wel eens over: zou een 
huisje op een mooie plek iets voor ons 
zijn? Maar nee, ik vind het leuker om 
telkens ergens anders heen te gaan 
en dan een gebied uit te kammen. 
We hebben een keer een camperreis 
gedaan, maar dat vind ik een te 
vluchtig bestaan. Dan kom je ergens 
en moet je na twee dagen weer weg, 
terwijl ik nog lang niet klaar ben. 

Verrekijker
‘Thuis hadden we een vaste verdeling 
wie wat moest dragen. Dat was 
wel een beetje traumatisch hoor, 
want ik kreeg áltijd de verrekijker, in 
zo’n grote, harde koffer toebedeeld.’ 
Ze lacht er smakelijk bij. ‘En dan 
maar lopen. Maar dat lopen vond 
ik natuurlijk niet altijd leuk. Volgens 
mij deden we een dagje op en een 
dagje af.’ Tegenwoordig verloopt een 

wandeldag van Selma en haar man 
Dick ongeveer als volgt. Ze staan 
vroeg op en staan om half acht bij 
het plaatselijke bakkertje voor verse 
broodjes voor de lunch. In hun rugzak 
een pot jam, een lepel, een mes, 
salami, een theedoek om over je 
knieën heen te leggen, een plankje, 
water, een verrekijker – maar dan niet 
zo’n zware! - en een jas. En dan start 
de tocht, in een rustig tempo naar 
boven. ‘Stijgen vind ik makkelijker dan 
dalen, dat vraagt veel van je knieën. 

Doel
‘We wandelen het liefst boven de 
boomgrens, ik hou van dat weidse 
uitzicht. Het leukst vind ik het lopen 
naar een doel, bijvoorbeeld naar een 
hut, en dan via een andere weg weer 
terug. Onze favoriet is het dal van 
Zermat met uitzicht op de Matterhorn, 
omdat je daar alle kanten op kunt. In 
de bergen vind ik rust en een stukje 
een uitdaging. Over de volgende 
heuvel zullen we er wel zijn, denk 
je dan. Ook de eenvoud van het 
wandelen in de natuur trekt me. Ik 
heb niet zo veel nodig, merk ik steeds 
meer.’ In bijbelse verhalen is een berg 
een plek om God te ontmoeten. Dat 
herkent Selma niet zo. ‘God is de rode 
draad in mijn leven en reist overal met 
me mee. Maar dat hoeft niet speciaal 
in de bergen te zijn. Dat kan overal. 
Ik kan rustig op de fiets een klein 
gebedje uitspreken.’

WILLEKE KOOPS

Ze heeft het van huis uit meegekregen: 

wandelvakanties in de bergen. Nu trekt Selma 

van Ee met haar man Dick langs toppen en 

dalen, om te ontdekken wat er achter de 

volgende heuvel is. Een goed gevulde rugzak 

gaat mee.
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Open 
Selma is degene die de routes 
uitzoekt. Ze noemt zichzelf 
nieuwsgierig. Die houding heeft ze 
ook in haar gewone leven buiten de 
vakanties. Nieuwsgierigheid in de 
vorm van belangstelling en een open 
houding naar anderen, eigenschappen 
die haar goed van pas komen in haar 
werk als teamleider en gastvrouw 
van een groot bedrijf op de Zuidas en 
haar vrijwilligerswerk als diaken in de 
Paaskerk. ‘Ik ben heel sociaal en het 
werk dat ik doe is heel mensgericht. 

Ik vind het fijn als mensen zich prettig 
voelen en ben op en top gastvrouw. 
Op de camping kom ik vaak een half 
uur later met de afwas terug, omdat 
ik dan met iedereen loop te praten. 
Volgens mijn moeder ging ik vroeger 
als kind al op de camping bij iedere 
tent langs met de woorden ‘hallo, ik 
ben Selma’. 

Toppen en dalen 
Van vakanties komen we op bergen en 
dalen in het leven. Selma: ‘Ons dal is 
dat we geen eigen kinderen hebben 

gekregen. Dat zit heel diep en draag ik 
met me mee. De keuze dat het zo zou 
blijven en daar over te praten, heeft me 
wel ruimte gegeven om aan andere 
dingen te denken en naar andere 
dingen te kijken dan dikke buiken en 
kinderwagens. Ik heb er ook veel 
voor teruggekregen, zoals kinderen 
van vrienden die hier bij ons thuis 
komen. Dat koester ik.’ En er zijn veel 
toppen. ‘Ik ben heel blij met Dick, voel 
me gezegend met wat we allemaal 
doen en wie we allemaal kennen in 
Amstelveen. En dat we gezond zijn.’ 
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Zeg het met chocolade

De diaconie van de Kruiskerk stelde 
voor om ook de kinderen en jongeren 
uit de gemeente te laten weten dat ze 
gemist worden in deze coronaperiode. 
De leiding uit het jeugdwerk was 
direct enthousiast en ook de diaconie 
van de Paaskerk en leiding uit de 
Paaskerk volgden snel. 

Alle kinderen, tieners en jongeren 
(zijdelings) betrokken bij de 
wijkgemeenten Kruiskerk en 
Paaskerk ontvingen een kleine Tony 
Chocolonely reep, met voor de 
kinderen een briefje + puzzel en voor 
de tieners en jongeren een briefje 
+ gedicht: ‘Een kaart (en chocolade) 

omdat we je missen! We hopen je 
snel weer te mogen zien (desnoods 
op 1,5 meter afstand).’ 

Diakenen, kinder-, tiener-, 
jongvolwassenen-, en Taizéleiding 
stapten op de fiets en brachten de 
repen rond. We ontvingen leuke 
reacties: verrast, enthousiast, ‘wat 
leuk dat jullie aan ons denken’, ‘wat 
lief’, enzovoorts. 
Het was fijn om dit met elkaar te 
doen, om zo aan de kinderen en 
jongeren te laten weten dat we hopen 
elkaar snel weer in de kerk te zien. 
Iedereen die aan deze actie heeft 
meegewerkt: bedankt!

NIENKE VAN DER HEIDEN

In de afgelopen periode zochten we vanuit alle 

wijkgemeenten op diverse manieren contact 

met gemeenteleden. Kaartjes, telefoontjes, 

stoepkrijt berichten, tompouces, bloemetjes: 

we lieten aan elkaar weten dat we aan elkaar 

denken! 
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Liefs

Heb je in je leven
ooit iemand geschreven?
Geen appje dus,
maar echt een brief.
Zo één met liefs
en groetjes onderaan
en dat je dan je naam
versiert met glitterstift.
Een speciaal bericht
voor iemand die je mist, misschien.
En die tot vandaag niet wist
hoe graag je hem zou zien.

- Yanaika Zomer

Mondkapjes
In Amsterdam bevinden zich nog veel 
ongedocumenteerden, die zich staande 
moeten houden.
Ook voor hen gelden de nieuwe regels 
ten gevolge van de coronapandemie. Een 
klein team heeft zelf in korte tijd duizend 
mondkapjes gemaakt en uitgedeeld in de 
opvanglocaties voor ongedocumenteerden. 
Nu willen zij die ook tegen betaling 
voor anderen maken. Met de opbrengst 
investeren zij in nieuw materiaal en 
verdienen een zakcent. 
De Stichting Here to Support begeleidt 
het project en de productie. De bestelling 
(€ 5,- per kapje) kan geplaatst worden via: 
mondkapjes@heretosupport.nl
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Net even 
anders

We bemoedigen elkaar via telefoon 
of met het sturen van kaartjes. En 
niet alleen de vieringen zijn online 
of op televisie te bekijken, ook de 
collectes gaan anders: niet meer in de 
collectezak maar via een Tikkie of een 
gewone overboeking. 

Wist u dat u de qr-code kunt scannen 
met de scanner van uw telefoon, 
niet met uw betaalapp? Als u met 
de camera van uw telefoon scant of, 
als dat niet werkt, met een speciale 
qr-scan-app, komt u via een link in 
de Tikkie-omgeving. Vindt u dat te 
ingewikkeld of heeft u de middelen 
niet dan kunt u zelf een overboeking 
doen. 

Extra gift
U heeft voor Pinksteren een brief 
voor een extra gift ontvangen. Mocht 
u op uw gemak een Tikkie willen 

uitproberen en uw waardering willen 
laten blijken met een extra gift? Maak 
dan gebruik van de Tikkie qr-code op 
deze pagina. De opbrengst is bestemd 
voor de kerk, als extra gift voor 
Kerkbalans. Of u maakt een extra gift 
over op NL53 ABNA 0549 316 523, 
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert.

Opbrengst Kerkbalans
Ook de opbrengst van Kerkbalans is 
net even anders. Vorig jaar betaalden 
363 mensen zonder dat ze hadden 
toegezegd in mei. Dit jaar zijn dat er 

118. Alle begrip voor diegenen die 
door de coronacrisis fi nancieel in 
zwaar weer zijn beland. Mocht u uw 
bijdrage alsnog kunnen missen? Zie 
dit dan als een herinnering. Wij zien 
uw bijdrage alsnog graag tegemoet.

Online vieringen via televisie
Via, via horen wij regelmatig dat u zo 
blij bent dat de zondagse viering op 
televisie wordt uitgezonden. Deze 
service bieden wij u graag. Helaas 
weet RTVAmstelveen niet hoeveel 
kijkers er wekelijks naar kijken. Laat 
uw waardering daarom blijken en 
stuur een e-mail naar kerkelijkbureau@
pga-b.nl of bel 020 - 641 36 48 (di t/m 
do 9.00 - 12.30 uur).

YVONNE TEITSMA, COMMUNICATIEMEDEWERKER PGA-B

C
o

ll
e

g
e

 v
a

n
 K

e
rk

re
n

tm
e

e
st

e
rs

In deze tijd gaat het net even anders. Nu wij 

niet kunnen samenkomen zoals we gewend 

zijn, zoeken we op andere manieren contact 

met elkaar. 

Opbrengst Kerkbalans
Gewenst bedrag: 
€ 450.000
Toegezegd t/m mei: 
€ 319.657
Spontane bijdragen t/m mei:
€ 20.030
Totaal ontvangen t/m mei: 
€ 257.319
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Zomergroet 

Mijn werkzaamheden waren zeer 
divers van aard. Ik heb onder 
andere ontmoetingsbijeenkomsten 
geleid in enkele wijken in de 
Paaskerkgemeente en het Open 
Huis in de Kruiskerk georganiseerd. 
Beide overigens in samenwerking 
met onmisbare vrijwilligers!! In de 
Paaskerk ben ik verantwoordelijk 
voor twee pastorale wijken, in de 
Kruiskerk heb ik enkele individuele 
pastorale contacten. In de Kruiskerk 
heb ik samen met vrijwilligers 
de adventmiddag voor senioren 
vormgegeven, maar ook deed ik mee 
bij de kinderkerstvieringen. 

Ik ben aangesteld voor twee 
wijkgemeenten, wat boeiend is, 
maar soms ook veel was. Dat ik in de 
Paaskerk twee pastorale wijken heb, 
ontlokte iemand de opmerking of ik 
dan niet beter als kerkelijk werker te 
boek zou kunnen staan. In die wijken 
wonen tenslotte niet alleen ouderen. 
Goede observatie. Ik bekijk het per 
keer. Soms stel ik me voor als de 

ouderenpastor, soms zeg ik dat ik als 
kerkelijk werker verbonden ben aan 
de Paaskerk. Het ligt er maar net aan 
wie ik voor me of aan de telefoon 
heb.

Wat me bij het volgende brengt: 
pastorale contacten via de telefoon. 
Niet ideaal, maar wel goed dat het 
kan. Wat ik echter met node mis 
is de zogenaamde non-verbale 
communicatie. Aan een stem kun je 
wel iets horen, maar van een gezicht 
of gebaren kun je veel lezen. Daarom 
ben ik blij dat we op kleine schaal 
toch weer wat groepsontmoetingen 
gaan organiseren, zie elders in 
Present. 

De echte zomermaanden komen 
eraan, ik hoop dat u kunt genieten 
van al het moois dat deze maanden 
met zich meebrengen. Graag sluit 
ik af met een psalm voor de zomer, 
geschreven door Alfred C. Bronswijk 
en te zingen (thuis mag het!) op de 
melodie van Psalm 98.

Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven. 

U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud,
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide. 

Uit Rakelings Nabij, uitgeverij Narratio

TRUDY JOOSSE-RIDDER, OUDERENPASTOR/KERKELIJK WERKER

Mijn eerste jaar in de Protestantse gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert zit erop. Een goede 

gelegenheid om kort terug te blikken. 
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Eerste gast aan tafel was Ineke 
Sluiter, president van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. In een mooi gesprek 
met tafelheer en stadsdominee 
Werner Pieterse legde zij haarfi jn uit 
wat tegenwoordig nog het belang is 
van het bestuderen van oude Griekse 
verhalen. Door tijdens deze pandemie 
naar een vergelijkbare crisissituatie uit 
de Oudheid te kijken leer je veel over 
het gedrag van de mensen van toen 
maar ook over die van nu. Thucydides 
beschrijft bijvoorbeeld hoe mensen 
onder extreme omstandigheden 
‘voorspelbaar de mist’ in gaan - denk 
aan het hamsteren - maar dat wil niet 
zeggen dat ze per defi nitie slecht zijn. 
Tegelijkertijd verzorgen ze namelijk ook 
de zieken, met gevaar voor eigen leven.
Voor de komende tijd denkt Sluiter dat 
het belangrijk is dat we de verhalen 
over deze tijd met elkaar delen. We 
hebben iets groots meegemaakt en 
ieder heeft zijn eigen verhaal daarin. 
Veel verhalen horen we al, maar van 
de mensen die zelf geïsoleerd zijn 
geweest zijn, die verhalen zijn er nog 
nauwelijks. ‘Het is essentieel dat 
uiteindelijk die stem ook gehoord 

wordt in het verhaal dat we samen 
gaan vormen over deze coronacrisis’, 
volgens Sluiter. ‘Verhalen zijn 
essentieel. Als ik iets van mijn eigen 
vak heb geleerd is het dat.’
Na het muzikale en zomerse 
intermezzo van Gilles Meester ging het 
woord naar Marijn van Ballegooijen, 
wethouder van Amstelveen. Van 
Ballegooijen gaf een kijk op de situatie 
in Amstelveen waar veel initiatieven 
zijn ontplooid om naar elkaar om te 
kijken in deze tijd. Enorm succesvol 
zijn de Lief en Leedstraten waarbij 
buren met elkaar een Lief en Leedpotje 
kunnen aanvragen bij de gemeente om 
iets leuks te kopen voor iemand uit hun 
straat. De gemeente Amstelveen doet 
er alles aan om de omschakeling te 
maken naar meer ondersteuning voor 
mensen die het hard nodig hebben. 
Komende zomer worden er voor de 
kinderen zomerscholen georganiseerd 
om eventuele achterstand in te halen 
en er zijn de bekende zomerkampen.

Vervolgens werd het winnende verhaal 
van de uitgeschreven verhalenwedstrijd 
bekend gemaakt. De jury kreeg 
verhalen te lezen waaruit blijkt dat deze 
coronatijd herinneringen doet herleven 
en nieuwe activiteiten tot stand brengt. 
En ook dat de natuur grote waardering 
krijgt, dat de stilte spreekt. En vooral 
dat alledaagse dingen nu in een ander 

daglicht komen te staan. Het winnende 
verhaal ‘Vermist’ is geschreven door 
Meliza de Vries. Volgens de jury vertelt 
zij een alledaagse gebeurtenis net even 
anders en vanuit een ander perspectief, 
dat van een kind. Het winnende verhaal 
is te lezen en de gesprekken zijn terug 
te zien op de website: 
www.amstelveenspreekt.nl.

ILSE MEESTER

We hebben 
verhalen nodig K
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Foto’s: Arjen Grooteman

Recent bezocht ik een avond van 

Amstelveen Spreekt. Een boeiende 

bijeenkomst.
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Bericht over de Taizéreis 
Via deze weg laten wij weten dat we besloten hebben dit jaar niet met een groep vanuit Amstelveen e.o. af te reizen naar Taizé. We hopen volgend jaar in goede gezondheid weer met elkaar naar deze bijzondere plek in Frankrijk te mogen gaan! Tot die tijd zoeken we (voor na de zomer) alternatieven om als groep toch bij elkaar te komen en iets van de sfeer van Taizé met elkaar te delen. 
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Bericht over de Taizéreis Bericht over de Taizéreis 
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Bericht over de Taizéreis 

Nienke van der Heiden
Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen.

nienke@pga-b.nl

06 - 37 22 76 76

www.pjramstelveen.nl

Zomerboek met knutsel-
werken en spelletjes  
Het gaat waarschijnlijk niet lukken om 

deze zomer met z’n allen naar de kerk te 

gaan zoals we dat gewend zijn. Vind je 

het toch leuk om met je (groot)ouders, 

broertje(s) en zusje(s) op ontdekkingstocht 

te gaan naar een bijbelverhaal? Dan is 

het Kliederkerkzomerboek misschien wel 

iets voor jou! Het maakt niet uit of je naar 

de kinderkerk, Verhaal in de Kruiskerk 

of Kliederkerk gaat, dit boek is voor alle 

kinderen die het leuk vinden om samen het 

scheppingsverhaal te ontdekken. 

Het zomerboek kost € 1,95 en is te bestellen 

via de webwinkel van de Protestantse 

Kerk Nederland: webwinkel.pkn.nl/

kliederkerk-zomer/14300-0001 

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Zomerboek met knutsel-
werken en spelletjes  
Het gaat waarschijnlijk niet lukken om 

deze zomer met z’n allen naar de kerk te 

gaan zoals we dat gewend zijn. Vind je 
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Wist je dat...?   
... altijd in het eerste gedeelte van de online kerkdiensten, speciaal voor kinderen, een verhaal voorgelezen of verteld wordt? De uitzendingen zijn direct te bekijken, maar ook later terug te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090

... we, ondanks dat we niet precies weten hoe het nieuwe seizoen gaat verlopen, wel al voorzichtig veel mooie activiteiten aan het plannen zijn? Denk aan Kliederkerk, Verhaal in de Kruiskerk, scholenbezoeken, kinderkerstfeesten, Sirkelslag en wat al niet meer!

... er op 28 juni tijdens de online kerkdienst is stilgestaan bij vier ‘Overvliegers’ uit onze gemeente? Reinout en Thom uit de Kruiskerk en Emma en Rafaël uit de Paaskerk hebben de kinderdienst verlaten en sluiten zich volgend jaar aan bij de tienerdienst. Omdat we deze kinderen nu als gemeente niet persoonlijk veel zegen en plezier konden toewensen in hun nieuwe groep, hebben we dat per email gedaan. Dank aan iedereen die een wens verstuurd heeft! Emma, Rafaël, Reinout en Thom: heel veel plezier bij de tieners! 

Fijne zomer!We hebben elkaar al even niet gezien, maar hopen dat het goed met jullie gaat. En we wensen jullie natuurlijk een heel fi jne zomer toe. Hopelijk tot snel! 
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Dat dwalen en toeven zal zomer 
2020 op anderhalve meter moeten 
gebeuren. De liturgische kleur in de 
kerk is groen. Groen niks te doen. 
In de coronacrisis zelfs totaal. We 
vieren diensten en muzikale vespers 
sowieso tot september online. 
Alles went, maar gek genoeg heb ik 
kerkhonger. Vreemd gevoel om deze 
zomer geen kerkgebouw van binnen 
te zien. Ooit kocht ik boekjes over 
kerken tijdens reizen. Bijvoorbeeld ter 
plekke een van la cathédrale Notre 
Dame de Chartres. Ik ben er gewoon 
als ik de brochure doorblader. Zie het 
licht door de ramen. Oude kerken 
in Friesland en Groningen gelukkig 
binnen handbereik in de boekenkast. 
Mis het zingen...
De gedachten... Tja, de Bijbel staat 
boordevol van bergen en dalen. 
Bergen daveren, beven en roken. 
Dalen verheffen zich. En bergen 
kunnen vernederd en verzet. Wat niet 
al. En overal is God.

Tot december wordt in de kerk het 
evangelie van Matteüs gelezen. Dat 
verhaal over Jezus speelt zich af op 
bergen en in dalen. En overal is God.
Wij houden ons deze zomer bezig 
met psalmen. Psalm 84 en 121 zijn 
favorieten van me. Over bergen en 
dalen gesproken. Afijn, ik kan voor 
toelichting altijd te rade gaan in de 
boeken over prediking van het Oude 
Testament, bij dr. Thijs Booij over de 
psalmen. Als zij trekken door een dal 
van balsemstruiken maken zij het tot 
een oord van bronnen...

Plots is er de roman van Boris Dittrich: 
‘Terug naar Tarvod’. Een coming-of-age 
verhaal over de onvoorspelbaarheid 
van een ontluikende liefde. Tevens 
een prachtbeeld van het leven in een 
kibboets in het Israël van de jaren 
zeventig van de vorige eeuw. Aan 
de voet van de berg Tabor. Ik las de 
roman in een ruk uit. Las op een 
moment die zin: ‘de toekomst ligt niet 

voor ons, de toekomst is in ons’.
Naast de kantooronthouding 
(thuiswerken) is er in kleine kring 
genoeg te beleven. Op afspraak 
kunnen we weer eens naar een 
museum. Voor de liefhebbers zijn er 
al coronaproof-campings in Nederland 
aangewezen. Ook daar is God.

RTV Amstelveen haalt record 
kijk- en luistercijfers met de online 
kerkvieringen. Ook daar is God. Meldt 
de gemeente Amstelveen zich met 
het voornemen om de stekker uit 
RTV Amstelveen te trekken. Net nu 
het zingen wat op gang komt. Pas op 
Poppens c.s. en Raad.
Wat ons verder te wachten staat in 
de zomer. Hopelijk geen voortdurende 
hitte en droogte. Wel permanente 
strijd tegen: racisme, antisemitisme, 
zomereenzaamheid van ouderen, 
LGTBI-fobie, kerkfobie...

God met ons. Soli Deo Gloria! 

Gelijk de associatie op het begrippenpaar van deze Present, uit een bundel 

van Johannes de Heer: ‘Op bergen en in dalen en overal is God. Waar wij 

ook immer dwalen of toeven, daar is God. Waar mijn gedachten zweven of 

stijgen, daar is God. Omlaag en hoogverheven ja, overal is God.’
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De lofzang houdt 
ons gaande

Gerben Drost
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Kerkenraad
Sommigen zijn erg blij met de 
gezamenlijke diensten in de Paaskerk 
die ze veilig thuis via internet of tv 
meevieren. Zo kunnen ze volledig 
meedoen met de dienst. Deze 
mensen hopen dat het voorlopig 
zo blijft. Anderen verlangen 
hartstochtelijk naar samen fysiek bij 
elkaar komen voor de viering van 
de zondagse eredienst, het liefst 
in de ‘eigen’ Kruiskerk. Ook in de 
wijkkerkenraad waren deze beide 
stemmen nadrukkelijk te horen. 
We hebben er lang en breed over 
gesproken, waarbij de gemoederen 
soms hoog opliepen. 

Uiteindelijk hebben we besloten in 
de zomermaanden de gezamenlijke 
ochtenddiensten met de Paaskerk 
te continueren én tegelijkertijd elke 
zondag de gelegenheid te bieden 
in de Kruiskerk in beperkte kring 
fysiek een (alternatieve) viering mee 
te beleven. Je kunt daarbij denken 
aan een vesper, een Verhaal in de 
Kruiskerk, een stilteviering of een 
avondgebed. Deze vieringen vinden 
plaats om 17.00 uur. Eén van de 
wijkkerkenraadsleden kwam op het 
lumineuze idee om de gezamenlijke 
dienst in de Paaskerk live via de 
beamer in de Kruiskerk te projecteren 
voor gemeenteleden die daar fysiek 
bij elkaar willen komen. Je ziet dan 
dezelfde dienst als je thuis zou 
kunnen zien, maar wel als kerkganger 
te midden van andere kerkgangers. 
Wel belangrijk om te weten: het is 

in deze en de andere vieringen niet 
toegestaan (mee) te zingen!! Deze 
viering is uiteraard om 10.00 uur. Elke 
week kunt u zich opgeven voor de 
geprojecteerde vieringen om 10.00 
uur. Op 19 juli en 2, 16 en 30 augustus 
is er ook een (alternatieve) viering om 
17.00 uur.

Net als horecabedrijven en 
kunstinstellingen moeten we als kerk 
een protocol of gebruikshandleiding 
hebben, waarin beschreven staat 
hoe we ons houden aan de regels 
van het RIVM bij vieringen én andere 
bijeenkomsten in ons gebouw. 
Dit protocol is inmiddels door de 
wijkkerkenraad vastgesteld. De 
belangrijkste regels voor gebruikers/
kerkgangers hebt u inmiddels bij de 
Kruispuntjes ontvangen. Hopelijk 
hebt u ze aandachtig doorgelezen, 
zodat u niet voor verrassingen komt 
te staan als u een keer naar de kerk 
wilt. Omdat de regels voor ons 
allemaal nieuw zijn en er nog niet 
voor alle taken die eruit voortvloeien 
voldoende vrijwilligers zijn, willen 
we niet meteen de kerk opengooien 
voor de maximaal zeventig mensen 
die op anderhalve meter van elkaar 
in de Kruiskerk passen. We beginnen 
daarom met de helft, vijfendertig dus. 
Als het goed gaat en we voldoende 
vrijwilligers hebben voor alle taken 
verhogen we stapsgewijs het aantal 
kerkgangers tot maximaal zeventig.

Deze combinatie van gezamenlijke 
vieringen met de Paaskerk en elke 

zondag de deuren van de Kruiskerk 
openen voor mensen die fysiek 
samen met anderen willen vieren, 
heeft verschillende voordelen: 
niemand wordt buitengesloten, 
want iedereen is in de gelegenheid 
tenminste de gezamenlijke dienst in 
de Paaskerk op afstand mee te vieren; 
wie wil en durft kan naar de Kruiskerk 
komen voor een (alternatieve) viering; 

Kruiskerk

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

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

lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Fokko Omta, tel. 06 - 30 34 60 50, 

f.omta@protestantsekerk.nl
ouderenpastor Trudy Joosse, 

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

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

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

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

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

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

present@kruiskerk-amstelveen.nl
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we kunnen ervaring opdoen met 
het hanteren van de regels van het 
protocol; en de mensen van beeld 
en geluid hebben verschillende 
mogelijkheden om het uitzenden 
van vieringen met niet alleen geluid 
maar ook beeld te oefenen en te 
perfectioneren. 

We hopen dat we hierdoor op 
1 september de regels van het 
protocol zo goed in de vingers 
hebben dat we zonder problemen 
de ochtenddiensten in de Kruiskerk 
kunnen hervatten met zeventig 
kerkgangers en velen die op afstand 
via internet meevieren. 

Naast de vieringen is er in de 
zomermaanden ook een bescheiden 
aanbod van kleinschalige 
bijeenkomsten voor ontmoeting 
en gesprek en een enkele grotere 
activiteit. Ondanks alle beperkingen 
die er voorlopig nog zijn hopen we zo, 
waar mogelijk, de afstand van digitaal 
contact te verkleinen naar contact op 
anderhalve meter.

Anita Winter

Uitstel emeritaat
Er bestaan cursussen ‘Pensioen 
in zicht’ die je voorbereiden op 
de veranderingen nà je pensioen. 
Ik was niet voorbereid op de 
veranderingen vòòr mijn pensioen. 
Nooit had ik gedacht dat de laatste 
maanden voor mijn emeritaat 
er zo zouden uitzien. In het 
maartnummer van Present heb ik 
geschreven dat ik op 3 oktober de 
pensioengerechtigde leeftijd hoop 
te bereiken en dat op zondag 27 
september de afscheidsdienst zou 
plaatsvinden. De coronacrisis heeft 
een heel nieuwe situatie geschapen: 
kringen zijn in maart abrupt gestopt 
en in de huidige situatie kan ik van 
gemeenteleden niet persoonlijk 
afscheid nemen. Daarom heb ik de 
wijkkerkenraad en de algemene 
kerkenraad gevraagd om vijf 
maanden langer te mogen doorgaan 
en mijn emeritaat uit te stellen tot 1 
maart 2021. Dat is toegestaan: voor 
60% van de werktijd.

Voor deze extra vijf maanden moest 
ik een werkplan maken. Het bleek 

mij al gauw dat het nog niet zo 
gemakkelijk is om terug te gaan van 
100 naar 60%. Welke taken schrap 
je en welke taken hebben prioriteit? 
In samenspraak met Nelly Versteeg 
als voorzitter van de AK kwam al 
snel de noodzaak naar voren om 
prioriteit te geven aan die taken 
waarvoor ik uitstel van emeritaat 
heb aangevraagd. Dat betekent: 
afronding van de bijbelkring over 
het evangelie naar Matteüs en van 
de belijdeniskring, en (afscheids)
pastoraat. In september zal ik meer 
schrijven over wat dit concreet voor 
het overige werk betekent. 

Bombardement
Op 7 juni vertelde ik tijdens de 
kerkdienst in de Paaskerk dat ik 
een bombardement had overleefd. 
Geen oorlogssituatie gelukkig, maar 
een bombardement van kaarten en 
e-mails ter gelegenheid van mijn 66ste 

verjaardag. Een hartverwarmende 
verrassing om meer dan zeventig 
mails en kaarten te ontvangen. Heel 
hartelijk dank!

Sieb Lanser

IN MEMORIAM
Auktje Bril-Vonk
Op dinsdag 9 juni overleed op 85-jarige leeftijd Aukje 
Bril, echtgenote van Kornelis Arent Bril. 35 jaar 
geleden richtte zij samen met Roline Woldinga en 
Margriet Postma de Vrouw en Geloofgroep op. Meta 
Schoonheim heeft wat opgeschreven over de rol van 
Aukje. Het doel was toen om met een vrouwelijke bril 
naar de Bijbel te kijken. Al is er wel wat veranderd in de 
loop der jaren, het uitgangspunt bleef dat vrouwen  

anders geloven dan mannen en daar ook anders over 
praten. Tot het laatst toe bleef zij gepassioneerd strijden 
voor gelijke rechten van de vrouw. In de groep hield 
Aukje van creatieve werkvormen, toneel, schilderen 
en close reading; de Bijbel ervaren vanuit je eigen 
gevoel. Jarenlang vroeg ze rond 8 maart, Internationale 
Vrouwendag, hiervoor aandacht in de kerk. De 
vrouwensynode had haar warme aandacht. 
De uitvaartdienst vond op 15 juni in besloten kring 
plaats in Hoogeveen. 

Sieb Lanser
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Soepel versoepelen
Natuurlijk verlangen velen ernaar 
om weer in de vertrouwde Kruiskerk 
samen te komen; het gemis laat 
zich na bijna vier maanden sluiting 
zeker voelen. Vanaf 1 juli is een 
maximumaantal van honderd 
kerkgangers weer toegestaan, 
zij het met naleving van de 
anderhalvemetermaatregel. 
Toch heeft het ministerie van 
predikanten en kerkelijk werkers 
geadviseerd om tot 1 september 
door te gaan met de kleinschalige 
vieringen vanuit de Paaskerk, 
die thuis via kerkdienstgemist.
nl en RTVAmstelveen kunnen 
worden gevolgd. Afgezien van 
allerlei technische en praktische 
overwegingen lijkt het eerder 
hervatten van de diensten in de 
Kruiskerk mij niet raadzaam. We zijn 
een gemeente met veel, relatief 
kwetsbare, ouderen; dat vraagt 
om een zekere behoedzaamheid. 
De huidige uitzendingen worden 
zeer gewaardeerd. Velen, ook 
zij die beschikken over een 
internetverbinding, kijken naar 
de uitzendingen van RTVA, die 
opgenomen worden in de Paaskerk. 
Ik hoor van gemeenteleden dat zij 
thuis meezingen met de liederen. Bij 
eigen vieringen in de Kruiskerk zal 
samenzang door de aanwezigen niet 
mogelijk zijn, terwijl uitzending door 
RTVA komt te vervallen. ‘We missen 
de gemeenschap’ hoor ik regelmatig. 
Zeker, dat is een groot en reëel gemis. 
Of een kerkdienst ‘nieuwe stijl’ daar 
meteen een oplossing voor is weet 
ik niet. We moeten anderhalve meter 
afstand houden in de kerkbanken, 
het binnenkomen en verlaten van 
het kerkgebouw gaat volgens een 

strikt gebruikersprotocol, er is geen 
gelegenheid tot koffiedrinken en 
ontmoeting na de dienst. 
De behoefte aan ontmoeting 
is er zeker, al zal de één daar 
terughoudender in zijn dan de ander. 
Daarom zijn er enkele kleinschalige 
zomerontmoetingen gepland, 
waarover u elders meer kunt lezen. 
De precieze invulling is op dit moment 
nog niet helemaal duidelijk. In een 
klein gezelschap van maximaal tien 
mensen – op veilige afstand van 
elkaar in de Pauluszaal – kunnen 
we ‘bijpraten’ en uitwisselen hoe 
we deze coronamaanden zijn 
doorgekomen en hoe we de nabije 
toekomst zien, maar ook is er ruimte 
voor meer inhoudelijke bezinning op 
bijv. een thema of Bijbelgedeelte. 
Zulke kleinschalige ontmoetingen 
vinden ook plaats in de Paaskerk; 
ze zijn bedoeld voor leden van de 
eigen wijkgemeente. Daarnaast 
komen er enkele grootschaliger 
ontmoetingen voor leden van 
beide wijkgemeenten. Voor alle 
bijeenkomsten geldt dat aanmelding 
vooraf verplicht is, en uiteraard dat u 
bij gezondheidsklachten thuisblijft. 

In de afgelopen maanden werden 
pastorale contacten vooral via telefoon 
en e-mail onderhouden. Trudy, Fokko en 
ik waren terughoudend met bezoeken 
en zijn dat nu ook nog. Wat betreft 
ontvangst van bezoek zijn er rekkelijken 
en preciezen, om die terminologie 
maar even te hanteren. Vroeger 
fietste ik wel rond en bracht zonder 
aankondiging vooraf bezoeken. Dat kan 
in deze tijd niet. Maar als u een bezoek 
van Trudy, Fokko of mij bij u thuis of bij 
mooi weer in de tuin op prijs stelt, laat 
het ons weten. Wij zijn er voor u. 

In mijn telefoongesprekken kom ik 
tot nu toe geen grote nood tegen. 
Ik ben onder de indruk van hoe 
nuchter en moedig u deze crisis het 
hoofd biedt. Ja, het leven is saaier 
en stiller, maar u laat zich niet uit het 
veld slaan. Hartverwarmend is ook 
het onderlinge omzien naar elkaar 
en de hulp die waar nodig wordt 
geboden. Graag spreek ik mijn dank 
uit jegens allen die zich inzetten en die 
volhouden. 
Ons allen wens ik een goede 
zomer toe – al zijn vakantieplannen 
misschien in duigen gevallen –, onder 
de zegen van de Eeuwige.

Sieb Lanser

Van de diaconie
De diakenen hopen dat 
gemeenteleden naar elkaar en 
anderen omzien nu we elkaar 
weinig ontmoeten. We hebben de 
oudere gemeenteleden vanaf 82 
jaar een vrolijke groet aangereikt 
in de vorm van een mooie kaart. 
De jongeren hebben via hun eigen 
kinder- en tienerleiders een verrassing 
ontvangen. Het stemt dankbaar als 
we elkaar een lichtpuntje kunnen 
aanreiken en op afstand nog contact 
houden. De wekelijkse levering van 
eieren aan de Voedselbank is na 
een korte pauze weer gestart en 
zal voortgezet worden tot het einde 
van dit jaar. Voor enige ontspanning 
gedurende de zomertijd kunt u een 
gratis vakantieboekje aanvragen 
via petrus.protestantsekerk.nl/
vakantieboekje. Als de situatie zich 
daartoe leent zullen we elkaar wellicht 
over enige tijd in kleine verbanden 
kunnen ontmoeten. Hoewel op 
afstand, het geeft hoop! 

Lamkje Sminia
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Zomerdiensten
Deze zomer kunt u de kerkdiensten 
van de Kruis- en Paaskerk via 
RTVAmstelveen en internet volgen. 
Voorgangers van beide kerken kunt 
u horen en zien vanuit de Paaskerk. 
We kunnen deze dagen wel wat 
bemoediging gebruiken en we laten 
het Woord zijn werk doen. Daar begint 
ons leven te stromen.
Niet de geschiedenis met al zijn 
groezeligheid bepaalt ons leven, maar 
het Woord dat ons telkens weer 
aanmoedigt op te staan. 
Woorden, daar begint het mee. Ik las 
een verhaal over het woord Iktsuarpok. 
Nee, dit is geen Hebreeuws of Grieks. 
Het is inuit. Het beschrijft het gevoel 
dat je vooruitloopt op iemands komst. 
Telkens weer loop je naar buiten en 
kijkt door het raam. We kijken uit naar 
elkaar.
De kerkdiensten zijn voorlopig digitaal, 
maar de ontmoetingsbijeenkomsten 
geven ons de kans elkaar weer te 
zien. Dat is Iktsuarpok. Ik hoop u deze 
zomer ergens te zien. Iktsuarpok.

Ds. Bara van Pelt

Vanuit het moderamen/
wijkkerkenraad
Kerkdiensten
In de media heeft u ongetwijfeld 
gelezen dat het vanaf 1 juli weer 
mogelijk is om met honderd mensen 
bijeen te komen in een kerkdienst. 
Maar, terugkeer naar gewone 
kerkdiensten zit er helaas nog niet in. 
Zo kunt u niet zomaar naar de kerk 
komen, maar moeten we gaan werken 

met een aanmeldingssysteem. Er 
wordt sterk afgeraden om te zingen. 
We moeten vieren op grote afstand 
van elkaar en koffie drinken met de zo 
gewenste ontmoeting is niet mogelijk. 
Daarom heeft de kerkenraad van 
de Paaskerk unaniem besloten dat 
we tot 1 september doorgaan met 
de manier waarop we nu vieren, 
online via kerkdienst gemist en via 
RTVAmstelveen. Ook de Kruiskerk 
heeft dit besluit genomen, zodat de 
diensten tot 1 september gezamenlijk 
zijn, waarbij de twee kerken om 
beurten de verantwoordelijkheid over 
de diensten hebben. Afgesproken is 
dat ongeveer vijf mensen uit Kruis- 
en Paaskerk de dienst live kunnen 
bijwonen. Als u in juli of augustus een 
keer bij een kerkdienst aanwezig wilt 
zijn, kunt u zich per email aanmelden bij 
mij: voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl.
De wijkgemeente van de Pelgrimskerk 
start vanaf 1 juli wel met diensten in 
de Pelgrimskerk. 
Waaraan we van de zomer graag 
aandacht willen besteden, is de 
onderlinge ontmoeting tussen 
gemeenteleden. We denken namelijk 
dat juist die ontmoeting erg gemist 
wordt. Elders in deze Present vindt u 
het programma, er is voor elk wat wils. 
Denkt u er wel om dat u zich voor alle 
bijeenkomsten moet opgeven!

Bevestiging ambtsdragers
Fysieke kerkenraadsvergaderingen 
hebben vanaf februari niet meer 
plaatsgevonden. Natuurlijk 
communiceerden we wel op andere 

manieren met elkaar om tot besluiten 
te komen. Om dit wel heel bijzondere 
seizoen op één of andere manier met 
elkaar af te sluiten, ontstond het idee 
om dit te doen met een vesperviering 
op 16 juni voor de leden van de grote 
kerkenraad. 
Verder is besloten om in deze viering 
de vier nieuwe ouderlingen voor 
de dienst te bevestigen. Zij zouden 
immers in de dienst van 15 maart 
bevestigd worden, wat helaas toen 
niet door kon gaan. Omdat deze 
ouderlingen graag aan hun taak willen 

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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beginnen en we ze als kerkenraad van 
harte willen verwelkomen, zijn we tot 
deze oplossing gekomen. We hebben 
gemeend dit zo te kunnen doen, 
omdat alle benodigde procedures al 
doorlopen waren. We hadden met 
elkaar een mooie, intieme viering 
waarin Rianne Clerc, Mimi Emmelot, 
Sabina Pierik en Rina Ran bevestigd 
zijn. We hopen hen in september nog 
een keer in een grotere viering voor 
te kunnen stellen, maar waarschijnlijk 
zult u ze in de zomer al een keer ‘in 
functie’ zien. In dezelfde viering heeft 
Carla Verwoerd afscheid genomen. 

Op deze plaats wil ik haar graag heel 
hartelijk bedanken voor de vele taken 
die ze de afgelopen elf jaren heeft 
verricht. 

Na de viering spraken we met elkaar 
hoe een ieder deze bijzondere tijd 
ervaren heeft. Het was goed te horen 
dat veel mensen de weg vonden naar 
de onlinediensten of via kerkdienst 
gemist of via RTVAmstelveen. Het was 
bijzonder te horen hoe verschillend 
het door een ieder ervaren is. De één 
juist meer afgeleid door alles wat er 
in de huiskamer gebeurt, de ander 

juist meer geconcentreerd dan in een 
‘gewone’ kerkdienst. 
Mooi was ook te horen dat er zoveel 
leuke initiatieven zijn genomen om 
onderling contact te houden. Zo bellen 
de chauffeurs van de bus en van de 
autodienst regelmatig hun ‘klanten’ op 
om te vragen hoe het met hen gaat. 
Er worden kaarten geschreven, er 
wordt veel gebeld. 
En, mocht u iemand weten die toch 
tussen wal en schip dreigt te vallen, 
geef het graag door aan één van de 
wijkpredikanten, de ouderenwerker of 
aan iemand van de kerkenraad!

IN MEMORIAM
Aukje Antje Feenstra-Idsinga 
Op 16 mei overleed Aukje Feenstra. Aukje is jarenlang 
actief en betrokken geweest in de verschillende 
wijkgemeentes van Amstelveen. De laatste jaren als 
ouderling in de Paaskerk. 'Ik doe het tot mijn tachtigste', 
zei ze vaak, maar kort voor we in de kerk afscheid van 
haar als ambtsdrager zouden nemen, werd ze ziek. 
Haar tachtigste verjaardag, 1 april, vierde ze in het 
Zonnehuis in een kamer vol bloemen en kaarten. Helaas 
was bezoek door de coronatijd moeilijk, iets wat ze 
gelaten onderging. Ze bleef dankbaar voor wie er wél 
kon komen. Aukje onderhield jarenlang met velen trouw 
pastoraal contact. 
Op vrijdag 22 mei namen we afscheid van haar. We 
lazen het verhaal van de Emmaüsgangers, wat een 
bijzondere betekenis voor Aukje had. Ook zongen we 
haar lievelingslied: gezang 839. Na afloop van de dienst 
– noodgedwongen in heel kleine kring – brachten de 
kerkenraadsleden bij het uitgaan Aukje een laatste 
groet. We wensen allen die Aukje Antje Feenstra-Idsinga 
missen, in het bijzonder Maarten, Carola en de kinderen, 
sterkte toe met dit verlies.

Ds. Werner Pieterse

Johannes Wielemaker
Hans Wielemaker groeide op in het oosten van het 
land in een domineesgezin met negen kinderen. Na 
middelbare school en militaire dienst ging hij SPD 
studeren. Hij verhuisde naar Amsterdam en trouwde 
met An Barink. Zij kregen twee kinderen, na verloop 
van tijd werd hij administrateur bij Ballast Nedam en 
moest grote projecten in het buitenland aansturen. Na 
zijn pensionering gingen ze samen veel op reis. Hij was 
een groot liefhebber van tuinieren en kreeg in 2012 een 
eerste prijs voor zijn volkstuin. Alles wat hij deed, deed 
hij met aandacht en zorg, rechtvaardigheid had hij hoog 
in het vaandel. De laatste jaren werd zijn gezondheid 
minder en hij had het daar niet gemakkelijk mee. In juli 
vorig jaar overleed zijn vrouw, een half jaar later ging 
hij snel achteruit. De laatste dagen waren kinderen en 
kleinkinderen bij hem, hij was klaar ‘om de trap naar 
de hemelpoort te beklimmen’, zoals hij zei. Op 10 juni 
overleed hij, op 17 juni, de geboortedag van An, namen 
we afscheid in de Paaskerk met woorden uit Genesis 
2 over de Tuin en Openbaring 21 over de Stad, waarna 
hij werd begraven in het familiegraf in Uithoorn. Wij 
gedenken kinderen en kleinkinderen die met goede 
herinneringen aan hem verder gaan.

drs. Renger Prent 

Ju
li/

A
u

g
u

st
u

s 
2

0
2

0



26

w
w

w
.p

a
a

sk
e

rk
-a

m
st

e
lv

e
e

n
.n

l
Gezamenlijk moderamen 
In juni hebben de moderamina van 
Kruiskerk en Paaskerk een keer met 
elkaar vergaderd. Er is de afgelopen 
maanden zo intensief met elkaar 
overlegd, dat het heel goed was om 
elkaar nu eens fysiek te ontmoeten 
en te spreken. 
Er zijn diverse onderwerpen 
aan de orde geweest en er zijn 
plannen gemaakt om te kijken 
wat we gezamenlijk kunnen doen. 
Communicatie is één van de 

onderwerpen waaraan we dachten. 
Het bij elkaar zijn beviel goed en 
we hebben afgesproken dit in het 
nieuwe seizoen zeker te herhalen!

Rest mij nog u allen, of u nu thuis blijft 
of op pad gaat, een hele goede zomer 
toe te wensen!

Blijf gezond en we hopen u in het 
nieuwe seizoen weer ergens te 
mogen begroeten. 

Elly Merckel-Timmer 

Geen rommelmarkt in 2020
De rommelmarktcommissie besloot – 
in overleg met de kerkenraad – om dit 
jaar de rommelmarkt af te blazen. Het 
is met pijn in het hart, maar het lijkt ons 
niet verantwoord om dit toch wel grote 
evenement in september te organiseren. 
De anderhalve meter afstand en andere 
beperkingen en risico’s maken het erg 
lastig om dit evenement in goede banen 
te leiden. Heel jammer, we kijken uit 
naar de rommelmarkt in 2021.

Jan van Schaik 

Na vele weken van digitaal ontmoeten op vierkante 
schermen troffen wij elkaar op een veldje aan de Poel in 
een cirkel, waarin we verbinding vierden. Het was een 
inspirerende ontmoeting. We respecteerden de afstand 
en we omarmden de nabijheid. In de vorm van stenen 
legden we onze last neer, gaven er woorden aan en 
deelden die. Zo creëerden we samenzijn en hoop. 
Community verbonden aan de Paaskerk

Na vele weken van digitaal ontmoeten op vierkante 
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Bij de diensten
Het was goed om op Tweede 
Pinksterdag in kleine kring weer 
als gemeente bijeen te zijn. Met 
de viering van de komst van Gods 
Geest in ons midden hebben we toch 
nog gezamenlijk God de lof kunnen 
geven. Om datgene wat Hij op de 
Goede Vrijdag en met Pasen voor ons 
begonnen is en wat op Pinksteren zijn 
voorlopige voltooiing heeft gevonden 
in de uitstorting van zijn Geest, de 
inwendige ‘stuwmotor’ die ons helpt 
om steeds meer de nieuwe mens te 
worden die Jezus Christus is. 
De voor het eerst aangestoken 
paaskaars brandde in ons midden 
en de prachtige solozang van Ireen 
van Bijnen geleidde ons door de 
afgedrukte tekst van de liederen 
heen. Zolang er niet samen gezongen 
mag worden, zal dit de manier zijn 
waarop we in de komende tijd onze 
lofzang vorm zullen geven. 
Voorlopig vieren we geen avondmaal 
en is er ook geen koffiedrinken na de 
dienst. Het laatste is riskanter dan 
velen beseffen, zeker in een gemeente 
met vele minder goed horenden, die 
ongemerkt gemakkelijk te dicht in 
elkaars nabijheid komen. Laten we 
ons de komende tijd concentreren op 
datgene wat wel weer mogelijk is: dat 
we, met inachtneming van onderlinge 
afstand, weer samen kunnen komen 
rondom Gods Woord.

Vanaf 1 juli worden er weer wekelijks 
diensten belegd. Ik hoop zondag 5 juli 
zelf in uw midden voor te gaan. Gezien 

de beperkte zitcapaciteit vanwege de 
op afstand geplaatste stoelen willen 
we de diensten voorlopig gereserveerd 
houden voor de eigen gemeenteleden. 
Mensen van ’buiten’ willen we dan ook 
vragen nog niet naar de Pelgrimskerk 
te komen, maar de diensten van hun 
eigen wijkgemeente te bezoeken of, 
indien nodig, te wachten tot in hun 
eigen gemeente weer erediensten 
worden georganiseerd.

Rondzendbrief
Met het hervatten van de diensten 
per 1 juli wordt de frequentie van 
het toesturen van de rondzendbrief 
teruggebracht van eens per week 
naar eens per twee weken. De 
rondzendbrief wordt voorlopig nog 
niet opgeheven, omdat we de indruk 
hebben dat nog niet iedereen die dat 
zou willen zich veilig genoeg weet om 
weer naar de kerk te kunnen komen. 
Ook hebben verscheidene mensen 
aangegeven dat de brief voor hen een 
belangrijk middel is om zich met de 
gemeente verbonden te blijven voelen.

Kringenwerk
De zomerkring rond Hooglied is 
door de huidige omstandigheden 
vervallen. Daarvoor in de plaats 
heb ik na Pinksteren een drietal 
studies over het werk van de Heilige 
Geest geleid. Nelly Versteeg gaf 
een aantal kringgesprekken over 
uiteenlopende thema’s vorm. 
Beide alleen voor leden van de 
Pelgrimskerk. Deze tweewekelijkse 
gespreksbijeenkomsten van Nelly 

worden in juli op woensdagmiddagen 
voortgezet. 
Ikzelf hoop op woensdag 12 augustus 
voor leden van de Pelgrimskerk het 
begin te maken met nog een korte 
serie van drie nieuwe bijbelstudies. 
Data: 12 en 26 augustus en 9 
september. Tijd: 14.30 - 15.30 uur. 
Opgave graag vooraf via e-mail: 
hudevries@xs4all.nl of telefoon: 
020 - 686 91 41.
Half oktober wil ik een begin maken 
met een tiental bijbelstudies over het 
evangelie van Johannes, die zullen 
ook weer (gedeeltelijk) openstaan 
voor mensen van ‘buiten’. De precieze 
gegevens hoop ik in het volgende 
nummer van Present te vermelden.

Ds. De Vries

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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Vanuit de wijkkerkenraad
Eindelijk weer eens een vergadering. 
De maartvergadering was op de 
avond dat de coronamaatregelen 
van regeringswege waren bekend 
gemaakt. Een belangrijk punt was het 
overzicht van de wijkkas over boekjaar 
2019. Mw. Bruinsma-Themmen 
lichtte de verschillende punten van 
de balans en de exploitatierekening 
per 31 december 2019 duidelijk 
toe. De kerkenraad was tevreden. 
Een kascommissie, bestaande uit 
de heren R. Freijmuth en H.W.M. 
van Silfhout, moest de controle nog 
uitvoeren. Door de belemmeringen 
vanwege de corona-lockdown zal de 
controle in de laatste week van juni 
plaatsvinden. 

Een ander belangrijk punt was een 
nota met eisen en wensen voor de 
toekomstige huisvesting van onze 
wijkgemeente, opgesteld door mw. 
Versteeg. Een opvallende verschuiving 
heeft plaatsgevonden, vooral 
omdat het zoeken naar alternatieve 
ruimten nog niets werkbaars had 
opgeleverd. We denken nu met 
de eventuele toekomstige koper 
te kunnen overleggen of mogelijk 
een deel van de oppervlakte van 
het huidige kerkgebouw voor ons 
bruikbaar gemaakt kan worden. Door 
de coronapauze hebben we er verder 
nog niet aan gewerkt.

Er is aandacht gevestigd op de 
komende vacature voor een scriba, 
omdat dhr. Lodder na ruim twaalf 
jaren definitief gaat stoppen.
Mw. Van der Veeken vertrekt begin 
juli. We nemen afscheid van haar in 
de dienst van 5 juli. Haar Amnesty-
taak zal worden waargenomen door 

dhr. Haalebos. Mw. Langbroek zal 
het lectorenrooster gaan verzorgen. 
Zij is ook bereid tot bevestiging als 
hulpouderling, vooral voor het dienst 
doen tijdens de eredienst.

Door ziekte van mw. Velthorst 
zoeken we een notulist(e) voor onze 
vergaderingen. We hebben een 
advertentie geplaatst in het algemene 
deel van Present. Mw. Velthorst 
zit ook in de redactie van Present 
namens de Pelgrimskerk. We zoeken 
naar vervanging.

Op maandag 5 oktober staat een 
thema-avond gepland. Over de nadere 
uitwerking van dit plan hoort u later 
meer.
Over de zondagse kerkdiensten 
besloten we voorlopig geen Avondmaal 
te vieren, geen oecumenische diensten 
te hebben en dat de cantorij geen 
dienst kan doen – want zingen is 
voorlopig nog niet aan de orde. Wat 
betreft cantatediensten overweegt 
onze cantor-organist een solist in te 
schakelen. 

Voorlopig zijn er geen diensten in 
de Buitenhof, de Vreugdehof en de 
VUmc-kapel. Het is zelfs mogelijk dat 
het in de Buitenhof helemaal stopt. 
Er komt daar een verbouwing en het 
aantal kerkgangers nam erg af. Verder 
wordt voorlopig alleen bezoek aan 
bewoners toegelaten.

Het aantal bijbelkringen en 
gesprekskringen mindert wat in de 
zomermaanden. In de zondagse 
liturgie krijgt u hier informatie over. 
Ds. De Vries is van plan in oktober 
weer een bijbelkring te starten. Hij 
geeft hiervoor de voorkeur aan de 

woensdag, mede met het oog op 
deelnemers van buiten. 

Adri Lodder

Pastorpraat
Komen we uit onze stilstand? 
Klimmen we voorzichtig uit het dal? 
Vatten en houden we moed? Grijpen 
we de kansen die ons geboden 
worden?

Iemand zei ‘misschien gek dat ik het 
zeg, maar ik kom zo tot rust, alles gaat 
even niet door. Ik pak heel andere 
dingen aan. Eindelijk mediteer ik 
veel.’ Een ander hoorde ik zeggen: 
‘quarantaine geeft mij een gevoel 
van amputatie, flink aanpassen!’ Ik 
schrok, ze mist al jaren een arm. Zulke 
gesprekken, op afstand, en toch even 
samen!

Zo vierden wij het Pinksterfeest 
en komen we samen op de 
woensdagmiddagen. We helpen 
elkaar. Kansen om uit de stilstand 
te komen! Verrassingen via de 
brievenbus!

De bejaarde veteraan op tv, loopt vele 
rondjes door zijn tuin met rollator en 
haalt zo geld op voor de zorg. Actie 
zeer geslaagd! De studenten van Ziel 
& Zaligheid Uilenstede verrasten/
verwenden ons op 5 mei met een groet 
en vijf prachtige gerbera’s! Soms is er 
een mooie kindertekening van stoepkrijt 
voor je deur met: Houd moed!

Wanneer u dit leest zijn we hopelijk 
bijeen geweest op 3 juli in het 
Amstelpark. Kannen & Kruiken; onze 
eerste maaltijd van onze vrijdagse 
samenkomst is achter de rug. 
Zondag 5 juli. Kerkdienst Pelgrimskerk! 
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Hopelijk vanaf nu elke week? Het is 
de bedoeling. Het orgel klinkt en het 
is moeilijk niet mee te zingen, maar... 
wie weet kunnen we neuriën?

Leest u vooral de rondzendbrief ter 
bemoediging met alle mogelijkheden.
Kannen & Kruiken, de vrijdagmaaltijd 
op 7 augustus en 4 september. Deze 
hopen wij nog elders in een tuin of 

park te houden.
Vanaf september starten we met 
twee keer per maand: de eerste 
vrijdagmiddag met maaltijd tot uiterlijk 
20.00 uur en de derde vrijdagmiddag 
van 16.00 tot 18.00 uur. Maaltijd op 
elke eerste vrijdag.

Wij wensen elkaar het goede toe, 
liefde om u heen en neem gerust 

contact op als het stil wordt en/of u 
bijvoorbeeld ergens over wilt praten. 
Want bedenk wel: oud en jong, we 
maken deze tijd allemaal voor het eerst 
mee. Vooral ook de jongere mensen 
staan opeens voor heel andere, 
soms gigantische moeilijkheden en 
uitdagingen. Heeft u zelf ideeën, tips, 
ik hoor het graag. 

Wil Kruijswijk

De familie van ons gemeentelid mevrouw Gerrits 
liet haar 99e verjaardag niet ongemerkt voorbijgaan. 
Er kwam een klein draaiorgeltje. Muziek! Kinderen 

klein- en achterkleinkinderen zongen voor de deur! 
Buren hingen uit de ramen. Even een vrolijke straat, 
velen kwamen beneden, er was lekkers te halen.
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Adem in ons 

Het is de tweede cd uit Taizé met 
Nederlandse teksten, de vorige 
dateerde van 1997. Het is een 
bijzondere cd geworden, allereerst door 
de ontmoeting tussen verschillende 
muzikale werelden. Het koor bestaat 
uit Nederlandse jongeren, die 
geïnspireerd zijn door de ontmoetingen 
in Taizé. De musici komen merendeels 
uit het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en hadden nog nooit van 

Taizé gehoord. Boudewijn Jansen, 
de dirigent, was in staat deze twee 
werelden met elkaar te versmelten. 

Een tweede bijzonderheid is de 
begeleiding. Die is niet slechts 
in handen van een gitaar – zoals 
gewoonlijk bij de muziek uit Taizé. Een 
strijkkwartet ondersteunt bij een deel 
van de liederen de koorzang en dat 
levert een bijzondere sfeer op. Wie 

graag een voorproefje wil, kan mij 
mailen, dan stuur ik de trailer op. 

Behalve de muzikale kwaliteit is er 
nog een reden om de cd te kopen: de 
broeders van Taizé leven van wat ze 
maken: keramiek, boeken, kettinkjes en 
cd’s. Ze nemen geen giften aan. Omdat 
er al maandenlang geen mensen de 
gemeenschap kunnen bezoeken, liggen 
hun inkomsten stil. Met de aankoop 
van de cd steunt u de gemeenschap, 
zodat zij straks weer hun deuren 
kunnen openzetten voor jongeren.

De cd kost € 15 euro, een USB-
stick met de muziek € 19. Beide 
kunnen besteld worden in de 
online winkel van Taizé: 
www.shop.taize.fr (verzendkosten 
€ 2) of bij mij: dorienkeus@gmail.com 
(geen bezorgkosten indien afgehaald).

DORIEN KEUS

Half november 2019. De Maarten Lutherkerk in Amsterdam lijkt wel een 

bijenkorf: mensen met instrumenten, fl esjes water en pannen soep 

krioelen door elkaar heen. Overal worden stemoefeningen gedaan en 

instrumenten gestemd. Het is een lawaai van jewelste. Ineens valt al 

het geluid weg. Wat is er aan de hand? Er wordt een Nederlandstalige 

cd opgenomen met liederen uit Taizé. En na maanden van mixen en 

produceren is die nu klaar.

Nieuwe Nederlands-
talige cd

Omslag van de cd, foto van een altviool uit 1766, 
gebruikt voor de opname. ©foto: Anahì Clément
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Muziek in de Kruiskerk

U heeft zelf misschien de vesper op 
afstand, ‘online-live’ meegemaakt. 
De vesper is namelijk door ruim 
tweehonderd mensen gezien. Online-
vieren is zeker niet hetzelfde als fysiek 
in de kerk de muziek mee beleven, 
maar het is in ieder geval iets, een 
begin. We gaan met het ontwikkelen 
van onze streamingsvaardigheden 
door, proberen het geluid en het beeld 
goed bij u thuis over te brengen (de 
eerste keer waren geluid en beeld 
niet geheel synchroon). Maar we 
willen ook dat u, als u daaraantoe 
bent, weer fysiek de vespers – 
en in september ook weer de 

koffi econcerten – kunt meevieren en 
meemaken. 

In voorbereiding is een muzikale 
vesper op zondag 16 augustus om 
17.00 uur. Als alles kan doorgaan zal 
het Bach Ensemble Amsterdam in die 
vesper de cantate Der Herr denket an 
uns (BWV 196) uitvoeren. Liturg zal ds. 
Niek Scholten zijn en organist Henk 
Trommel. Evenals de cantate die in 
juni is uitgevoerd, is dit een jeugdwerk 
van Johann Sebastian Bach. De 
cantate is gebaseerd op gedeeltes van 
psalm 115 en heeft mogelijk in 1708 
als huwelijkscantate voor het eerst 

geklonken. Het is vrolijke, dansante en 
toegankelijke muziek. 
Deze korte, feestelijke cantate kan 
met een kleine bezetting worden 
uitgevoerd en dat zal op 16 augustus 
ook gebeuren. We kunnen daarbij ook 
een aantal kerkgangers toelaten, maar 
alleen na aanmelding, want we blijven 
gebonden aan afstandsregels. Houdt u 
de Kruiskerkwebsite in de gaten of en 
hoe u zich te zijner tijd kunt aanmelden. 
Als de vesper doorgaat – nu ik dit 
schrijf, is dat nog niet geheel zeker – 
zal deze ook gestreamd worden en 
als het goed is, ziet u dat we van de 
voorgaande keren geleerd hebben en 
dat ook de kerk volop in beeld komt. 

In de volgende Present willen we u 
een inkijkje geven in het muzikale 
programma van het najaar, waar vast 
velen van u weer heel wat onderdelen 
fysiek zullen willen en kunnen 
bijwonen. Ik wens u een goede zomer 
met veel mooie muziek.
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AART APPELHOF

Hoort u tot degenen die de ‘live’ muziek in de Kruiskerk missen? U bent 

niet de enige! In juni is er twee keer een muzikale vesper gestreamd, 

dat wil zeggen dat er een videoregistratie van is gemaakt die ‘live’, op 

het moment van de viering, is uitgezonden via internet. Op de foto bij 

dit stukje is te zien hoe de opstelling van koor en orkest in de kerk was, 

‘mijlenver’ uit elkaar. 
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Kleinschalige 
zomerontmoetingen

Locatie Kruiskerk 
v.d. Veerelaan 30A

020 - 641 38 26

Vooruitlopend op de hervatting 
van diensten op zondag, zijn vanaf 
de tweede helft van juni enkele 
(kleinschalige) ontmoetingen gepland 
voor ieder die graag weer eens ‘face to 
face’ wil samenkomen. We beginnen 
met maximaal tien tafels met achter 
iedere tafel één persoon of één 
echtpaar. Alles volgens de regels, en 
veiligheidsprotocollen die daarvoor zijn 
opgesteld. 
Het gaat dus om kleine ontmoetingen 
waarin gesproken wordt over vragen 
van de tijd. 
Ben je deze coronatijd een beetje 
knap doorgekomen? Wat is je zwaar 
gevallen? Of vond je het juist wel een 
relaxte tijd? Wat heeft het je gekost? 

Heeft het je ook iets gebracht? 
Daarnaast is er ook alle ruimte voor 
een meer bezinnend deel, bijv. rond 
een thema, bijbelgedeelte of één 
van de psalmoverdenkingen die in de 
afgelopen maanden zijn verschenen. 

Deze ontmoetingen zijn primair voor 
leden van de eigen wijkgemeente. Ook 
in en rond de Paaskerk vinden zulke 
ontmoetingen plaats.

In de Paaskerk worden ook twee 
grotere (muzikale) bijeenkomsten 
georganiseerd, waarbij ook leden van 
de andere wijkgemeenten welkom zijn. 
Voor alle bijeenkomsten geldt: 
aanmelding vooraf is noodzakelijk. 
Maar hoe dan ook, welkom in de 
anderhalvemeterkerk.

Als deze Present verschijnt, zijn de 
eerste twee ontmoetingen onder 
leiding van Fokko Omta geweest, op 
23 en 30 juni. De komende weken zijn 
er nog enkele gepland: 

Dinsdag 7 juli om 15.00 uur, 
opgeven bij Trudy Joosse-Ridder: 
ouderenpastor@pga-b.nl of 06 - 83 35 
49 24;
Dinsdag 14 juli om 15.00 uur, opgeven 
bij Sieb Lanser: lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl of 020 - 453 45 40;

Dinsdag 21 juli om 15.00 uur, opgeven 
bij Sieb Lanser: lanser@kruiskerk-
amstelveen.nl of 020 - 453 45 40.

Bij voldoende belangstelling kunnen er 
meer data aan worden toegevoegd. 

Bijeenkomsten op zondag
Naast de gezamenlijke 
ochtenddiensten met en in de 
Paaskerk bieden we elke zondag 
de gelegenheid in de Kruiskerk in 
beperkte kring fysiek een (alternatieve) 
viering mee te beleven. Je kunt daarbij 
denken aan een vesper, een Verhaal 
in de Kruiskerk, een stilteviering of 
een avondgebed. Deze vieringen 
vinden plaats om 17.00 uur. Bovendien 
ontstond het plan om de gezamenlijke 
dienst in de Paaskerk live via de 
beamer in de Kruiskerk te projecteren 
voor gemeenteleden die daar fysiek 
bij elkaar willen komen. Je ziet dan 
dezelfde dienst als je thuis zou kunnen 
zien, maar wel als kerkganger te 
midden van andere kerkgangers. Wel 
belangrijk om te weten: het is in deze 
en de andere vieringen niet toegestaan 
(mee) te zingen!! Deze viering is 
uiteraard om 10.00 uur. Elke week kunt 
u zich opgeven voor de geprojecteerde 
vieringen om 10.00 uur. Op 19 juli en 
2, 16 en 30 augustus is er ook een 
(alternatieve) viering om 17.00 uur.
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In de Pelgrimskerk zijn kleine 
gespreksgroepen gaande. Zo zijn er 
tweewekelijkse gespreksbijeenkomsten 
o.l.v. Nelly Versteeg over uiteenlopende 
thema’s. Ds. De Vries start in augustus 
opnieuw een bijbelontmoetingskring. 
Beide activiteiten zijn alleen voor leden 
van de Pelgrimskerk. 
Ook Kannen & Kruiken gaat weer van 
start. Vanaf september starten we 
met twee keer per maand: de eerste 
vrijdagmiddag met maaltijd tot uiterlijk 
20.00 uur en de derde vrijdagmiddag van 
16.00 tot 18.00 uur. Met op de eerste 
vrijdag van de maand een maaltijd.
En natuurlijk bent u weer van harte 
welkom bij de kerkdiensten op 
zondagmorgen.

Woensdag 8 juli om 14.30 uur: 
gespreksbijeenkomst over 
uiteenlopende thema’s o.l.v. Nelly 
Versteeg. Opgeven bij Nelly Versteeg: 
06 - 40 13 40 35 of dpaversteeg@
gmail.com.

Woensdag 22 juli om 14.30 
uur: gespreksbijeenkomst over 
uiteenlopende thema’s o.l.v. Nelly 
Versteeg. Opgeven bij Nelly Versteeg: 
06 - 40 13 40 35 of dpaversteeg@
gmail.com.

Woensdag 5 augustus om 14.30 
uur: gespreksbijeenkomst over 
uiteenlopende thema’s o.l.v. Nelly 
Versteeg. Opgeven bij Nelly Versteeg: 
06 - 40 13 40 35 of dpaversteeg@
gmail.com.

Vrijdag 7 augustus van 16.00 - 
20.00 uur: Kannen & kruiken en 
zomermaaltijd. 
Informeel samen komen, aansluitend 
een gezamenlijke maaltijd. Opgeven 
bij Wil Kruijswijk: wilkru@xs4all.nl of 
020 - 642 77 03.

Woensdag 12 augustus van 14.30 
- 15.30 uur, bijbelontmoetingskring 
o.l.v. ds. De Vries. Opgeven bij 
Harmen de Vries: hudevries@xs4all.nl 
of 020 - 686 91 41.

Woensdag 19 augustus om 14.30 
uur: gespreksbijeenkomst over 
uiteenlopende thema’s o.l.v. Nelly 
Versteeg. Opgeven bij Nelly Versteeg: 
06 - 40 13 40 35 of dpaversteeg@
gmail.com.

Woensdag 26 augustus van 14.30 
- 15.30 uur, bijbelontmoetingskring 
o.l.v. ds. De Vries. Opgeven bij 
Harmen de Vries: hudevries@xs4all.nl 
of 020 - 686 91 41.

Woensdag 2 september om 14.30 
uur: gespreksbijeenkomst over 
uiteenlopende thema’s o.l.v. Nelly 
Versteeg. Opgeven bij Nelly Versteeg: 
06 - 40 13 40 35 of dpaversteeg@
gmail.com.

Vrijdag 4 september van 16.00 
- 20.00 uur: Kannen & kruiken en 
zomermaaltijd. 
Informeel samen komen, aansluitend 
een gezamenlijke maaltijd. Opgeven 
bij Wil Kruijswijk: wilkru@xs4all.nl of 
020 - 642 77 03.

Woensdag 9 september van 14.30 
- 15.30 uur, bijbelontmoetingskring 
o.l.v. ds. De Vries. Opgeven bij 
Harmen de Vries: hudevries@xs4all.nl 
of 020 - 686 91 41.

Locatie Pelgrimskerk 
van Boshuizenstraat 560

020 - 642 49 95

Bekijk de rondzendbrief die u tweewekelijks 
in de brievenbus krijgt of de website voor 
actuele informatie over activiteiten: 
www.pelgrimskerk.nu.
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In de zomerperiode biedt de Paaskerk 
een programma om elkaar te 
ontmoeten. Zoals u wel vermoedde 
zal dit volgens een strikt protocol 
gaan. Er is een vaste looproute, we 
drinken geen koffi e beneden maar 
aan de tafels tijdens de bijeenkomst. 
En verder hanteren we de anderhalve 
meter afstand.
Bij de bijeenkomsten die op de dag 
plaatsvinden verwachten we zo’n 
vijftien mensen.
We zullen daar een kleine overdenking 
houden, soms met muziek van Leo 
Kramer. Daarna hebben we een 
gesprek over hoe we de crisis die over 
ons land kwam hebben ervaren. 

Twee bijeenkomsten zijn ’s avonds 
en voor een grotere groep. Daarin 
zullen musici optreden. Voor de 
grote bijeenkomsten vragen we een 
minimale vrijwillige vergoeding van 
€ 5,00. 

Mocht u een probleem ondervinden 
bij het vervoer van en naar de 
bijeenkomst kunt u mailen naar 
roeltje@fammentink.nl of bellen 06 - 
26 26 04 49.

Activiteiten vinden plaats in de 
Paaskerk, tenzij anders vermeld.

Donderdag 9 juli om 15.00 uur een 
gespreksbijeenkomst o.l.v. Werner 
Pieterse. Opgeven bij Werner 
Pieterse: dspieterse@paaskerk-
amstelveen.nl, 06 - 41 50 81 35.

Donderdag 16 juli tussen 14.00 
en 15.30 uur in de Bolder o.l.v. 
Trudy. Opgeven bij Trudy Joosse: 
ouderenpastor@pga-b.nl, 06 – 83 35 
49 24.

Woensdag 22 juli om 15.00 uur 
gespreksbijeenkomst in Dignahoeve 
o.l.v. Bara van Pelt. Opgeven bij Truus 
van Noord: truusvannoord@ziggo.nl, 
020 - 643 57 92.

Donderdagavond 23 juli om 19.30 - 
21.30 uur. Programma met liedjes en 
teksten van Jeroen Zijlstra. Opgeven 
bij Gert Jan Slump: gertjan.Slump@
xs4all.nl, 06 - 15 59 69 07.

Donderdag 6 augustus om 14.00 
uur o.l.v. Trudy Joosse. Opgeven bij: 
ouderenpastor@pga-b.nl, 06 - 83 35 
49 24.

Donderdag 13 augustus om 15.00 
uur o.l.v. Bara van Pelt. Opgeven bij: 
Baravanpelt@planet.nl, 06 - 205 68 648. 
Muziek wordt verzorgd door Leo Kramer.

Donderdag 27 augustus om 15.00 
uur. Gespreksmiddag in de Kastanjefl at 
o.l.v. Bara van Pelt (eventueel 
paaskerk). Opgeven bij: baravanpelt@
planet.nl, 06 - 205 68 648.

Donderdag 27 augustus om 20.00 
uur. Liederenprogramma met Florian 
Just. Opgeven bij Jany Steur: jany_
steur@hotmail.com, 020 - 643 68 48.

Bekijk de website van de 
Paaskerk voor actuele infor-
matie over het programma:
www.paaskerk-amstelveen.nl

Locatie Paaskerk
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws van 
de Paaskerk? Stuur een e-mail naar liturgie@paaskerk-amstelveen.nl. 
Dan ontvangt u wekelijks de liturgie en de mededelingen.
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Hoe gaat het met je?
‘Een ultieme stilte heeft zich van mij 
meester gemaakt deze weken. Dat 
betekende tien weken lang geen 
muziek kunnen maken, een uitgestelde 
tour met de band. Maar ik mopper 
niet, ik zit hier (Durgerdam, red.) in een 
paradijs waar corona geen vat op lijkt te 
krijgen midden tussen de ontploffende 
hortensia’s. Wel maakt na tien weken 
onzekerheid zich van me meester: kan 
ik het nog wel? Zingen helpt tegen 
de weerzin. Overigens helpt mij de 
gedachte dat ik meer ben dan een 
singer songwriter. Het is geen blinde 
paniek geweest, dat niet. Wel een: hoe 
nu verder?’

Waar ben jij momenteel mee bezig?
‘De boel start weer een heel klein 
beetje op en dat is best spannend. We 
komen van ver. Niemand staat meer op 
je te wachten. We komen toch uit de 
stilte en dan is het: (Jeroen zingend aan 
de telefoon): 

‘... In de luwte schuilt de waarheid
In de schaduw wacht het licht (...)
In de stilte gaan je oren open
hoor je het pas goed ...

Ik heb de afgelopen weken vanuit 
die stilte allerlei nieuwe teksten 
en nieuwe muziek geschreven. 
En ik heb hard gestudeerd op tal 
van akkoordenschema’s van mijn 
jazzhelden. En dan is stilte geen 
sterven, wel totale uitschakeling van 
een druk leven. En ja, dan wordt het je 
in die crisis, die ook een zegening is, 
toch weer in de schoot geworpen.’

Kun je iets vertellen over de inhoud 
van je programma?
‘Waar ik voor besteld ben? Dat is 
een mooie vraag. Ik denk dat we 
vanuit onzekerheid de draad weer 
oppakken. Ik als artiest, maar ook de 
mensen die komen. Het zal een mooie 
verzameling oude en nieuwe nummers 
worden, improviserend, dwars door 

deze vreemde tijd heen. We weten 
allemaal wat er is gebeurd. Als het zo 
stil geworden is, heb je dan nog wat te 
vertellen aan elkaar? 
Curtis Clark sprak ooit profetische 
woorden tegen mij: ‘Do you hear 
something, mister Zijlstra? If so, go 
home, write it down and we will drink 
beer afterwards!’’

Wat zijn je herinneringen aan 
eerdere optredens in de Paaskerk?
‘Als je een makende band bent, heb 
je podia nodig om nieuw materiaal 
te spelen en waar dat materiaal 
omarmd wordt. Van die podia waar 
je niet alleen gevederd wordt maar 
ook antwoord krijgt, kritisch en met 
humor. Jullie zijn toch ook van die 
mensen waar je iets aan kwijt kan. 
Wat dat betreft is een kerk of een 
theaterpodium gelijkwaardig. Waarom 
ik graag kom is omdat ik bij dat gekke 
festival mensen ontmoet die op 
een gelijkwaardige manier op zoek 
zijn naar antwoorden op de vraag: 
waar laat ik mij door ontroeren?’ We 
praten nog even door. Aan het eind 
zingt Jeroen Zijlstra opnieuw door de 
telefoon:

‘... waar je vandaan komt is een raadsel
waar je naartoe gaat onbekend  ...’

Interview 
Jeroen Zijlstra 

GERT JAN SLUMP 

Jeroen Zijlstra trad in het verleden vaker op in de Paaskerk, waaronder 

twee maal tijdens het (te) Gekke Kerk Festival 2013 en 2015. Donderdag 

23 juli om 19.30 uur is hij solo te gast in een zomerprogramma van de 

Paaskerk. Gert Jan Slump had ter voorbereiding een kort gesprek met 

Jeroen Zijlstra.



De leegte van de voorbije dagen zag ik plots terug 
– schoorvoetend door het museum 

(was je handen, volg de pijlen, let goed op) –
in dit desolate, stille industrieterrein, 

dat mensenloos wacht aan de voet van de bergen.

Op wat, op wie
tot alles weer begint ?

Werner Pieterse

Florence II (2018) door Robert Seidel (Grimma, Duitsland, 1983)

(Nu te zien in Zwolle, Museum de Fundatie)

www.robertseidel.net 


