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Zoet en bitter
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Doel bereikt? 

Samuel Lee (1970) groeide op in 
een seculier gezin in het Midden- 
Oosten. Als tiener kwam hij naar 
Nederland waar hij zich bekeerde 
tot het christendom. In Amsterdam 
Zuid-Oost stichtte hij een eigen 
Pinkstergemeente en werd op 
opwekkingsconferenties in Azië 
een veelgevraagd spreker. Daar 
leert hij ook de schaduwkanten van 
de pinksterbeweging kennen. Dit 
leidt uiteindelijk tot wat hij nu zijn 
‘tweede bekering’ noemt. Zonder 
zijn vertrouwen op God te verliezen, 
laat hij oude geloofswaarheden los. 
Daarna wordt hij zelfs radicaler en 
meer overtuigd van het goede nieuws 
van het evangelie voor de hele mens: 
voor de ziel, voor het lichaam, maar ook 
voor de samenleving. Lee hernieuwt 

zijn studie, promoveert 
op een onderzoek naar 
het christendom in Japan 
en richt de Foundation 
Academy of Amsterdam op, 
een academische opleiding 
voor migranten met weinig 
mogelijkheden. 

In de media
Sinds zijn verkiezing tot Theoloog 
des Vaderlands is Samuel Lee niet 
weg te denken uit de Nederlandse 
media. Hij schrijft artikelen, wordt 
veelvuldig geïnterviewd over actuele 
gebeurtenissen en publiceerde dit jaar 
twee nieuwe boeken. 

Redenen genoeg om deze 
opmerkelijke man te vragen naar 
zijn ervaringen als Theoloog des 
Vaderlands, zijn theologie en zijn visie 
op het christendom in de Nederlandse 
samenleving.

In 2017 werd Lee bij de Vrije 
Universiteit Amsterdam directeur 
van het Centrum voor Theologie van 
Migratie, het onderwijsprogramma van 
SKIN (Samen Kerk in Nederland), de 
koepelorganisatie van migrantenkerken 
in Nederland.

U bent van harte welkom om dit 
gesprek bij te wonen en Lee zelf 
vragen te stellen. 

Datum: maandag 
 5 oktober 2020
Tijd:  20.00 - 22.00 uur
Plaats:  Pelgrimskerk, 
 Backershagen 12 
 1082 GT Amsterdam 
Gespreksleiding:  Hermen Jan Rijks
Toegang:  vrij

Aanmelden
Vanwege de coronamaatregelen is 
het aantal toehoorders beperkt en is 
aanmelden verplicht.
Aanmelden kan door een briefje 
te schrijven naar Henk Stok (adres 
Pelgrimskerk) of te mailen naar lezing@
pelgrimskerk.nu – vermeld daarbij uw 
naam en telefoonnummer. 
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Theoloog des Vaderlands 
Samuel Lee blikt terug

HERMEN JAN RIJKS

Dr. Samuel Lee woont in 

Buitenveldert en was een jaar 

lang Theoloog des Vaderlands. 

Wat heeft het hem gebracht? Hoe 

heeft het hem veranderd? Heeft 

hij zijn doelen kunnen bereiken? 

Vragen die we hem op 5 oktober 

zullen stellen.
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Contact: redactie.present@pga-b.nl
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Hoofdredacteur: Sieb Lanser
Eindredacteur: Jeanette Schuijt
Redactie: Willeke Koops, Nel Velthorst 
en Anita Winter, Nelly Versteeg
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen

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

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

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

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

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

Medewerkers aan dit nummer: 
Dick Aanen, Aart Appelhof, Sicco Doolaard, 
Trudy Joosse, Antoinette Kamsteeg, 
Mareke Kniep, Hugo Kruijswijk, Wilm 
Merckel, Ineke Norel, Willem Pel, Anita 
Pfauth, Werner Pieterse, Hans Reijenga, 
Hermen Jan Rijks, Ronald van Steden, Stijni 
Stoeckart, Yvonne Teitsma, Ginus Trof, 
Anton Wessels en anderen.

Colofon Present het gemeentemagazine van de PGA-B verschijnt 
negen keer per jaar. Dit is nummer 6, 2020, jaargang 11.

Voor klachten of vragen omtrent de privacy (de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevens-
bescherming) kan contact opgenomen worden met 
het scribaat van de Algemene Kerkenraad.

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

08 – Verleden en heden  
inleveren kopij: 26 oktober
op de mat: 14 november

Van de redactie
Zoet en bitter – het thema van deze Present 
– zijn niet alleen twee smaken die we met de 
tong kunnen proeven, maar ook de ‘smaken’ 
waarmee we de gebeurtenissen in ons leven 
kleuren. Zo kunt u in het interview met Anita 
Pfauth lezen over zoete herinneringen aan het 
Open Huis en Rusland en over de bittere ervaring 
niet ‘standaard’ te zijn. In het hoofdartikel wijst 
Sieb Lanser erop dat zelfs de ‘goede boodschap’, 
het evangelie, niet alleen zoet is, maar ook een 
ondertoon van bittere ernst heeft. 
Zoals bekend bestaat smaak voor het grootste 
deel uit wat we ruiken. Sicco Doolaard voert 
ons in het gastartikel door de wondere wereld 
van de geuren. Meer dan beeld en geluid 
roepen smaken (en geuren) ons dingen in 
herinnering. Zo doet het thema bitter en zoet 
Ronald van Steden direct aan bitterzoet bier 
denken. In zijn column verbindt hij dat met de 
bitterzoete tonen van Psalm 103. Ook in ons 
eigen en kerkelijk leven wisselen zoet en bitter 
elkaar af of vermengen zich soms met elkaar. 
Zoetheid om een hobby of taak waarin we 
vreugde vinden. Lees de bijdrage van Willem 
Pel over bijbelvertalingen. De bitterheid van 
verlies en verdriet. De bitterzoete ervaring dat 
er wel kerkdiensten en andere activiteiten zijn, 
maar voorlopig nog met allerlei restricties. In 
de wijkberichten, de agenda’s en bijgesloten 
folder leest u wat er plaatsvindt en met welke 
richtlijnen. 
Al met al hopen we dat deze Present voor u 
geen bittere pil is, maar een zoete geneugte. 

Anita Winter
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Kerkdiensten

ZONDAG 

13 september
1e collecte: Diaconie, stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- en jonge-
renwerk (‘de Kliederkerk geeft hoop’)
Kruiskerk
10.00 uur: mw. Trudy Joosse-Ridder
Pauluskerk
10.00 uur: prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk
18.30 uur: ds. T.N. Zuijderduin, Oosterwolde
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser

ZONDAG 

20 september
1e collecte: Diaconie, zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, zending (‘wereldwijd – 
versterk de Kerk’)
Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, startzondag; met de 
cantorij 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.B. van den Akker, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel
18.30 uur: ds. J. Geene, Katwijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Marco Visser, Heemskerk 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries 

ZONDAG 
27 september
1e collecte: Diaconie, vredeswerk 
(‘wereldwijd: verlangen naar vrede’)
2e collecte: Kerk, wijkwerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, indien mogelijk een 
viering van Schrift en Tafel 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk
18.30 uur: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammersk
Paaskerk
10.00 uur: drs. Bert Kozijn, indien mogelijk een 
viering van Schift en Tafel 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, indien mogelijk 
een viering van Schrift en Tafel 

ZONDAG 
4 oktober
1e collecte: Diaconie, Het Wereldhuis
2e collecte: Kerk, Kerk en Israël
Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E. van den Noort, Nijkerk
18.30 uur: voorganger nog niet bekend
Paaskerk
10.00 uur: prop. Ardin Mourik
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jaap Doolaard, Odijk
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Vooraf dit: vorige ervaringen hebben ons geleerd dat 
– zolang het coronavirus bij ons blijft – de opgegeven 
kerkdiensten onder voorbehoud worden gepubliceerd, dus 
ook in dit nummer van Present. 
Voor de meest actuele informatie is het raadzaam om de 

wekelijkse digitale Nieuwsbrief van onze PGA-B en/of de 
informatie die in onze afzonderlijke wijkgemeenten wordt 
verspreid, te blijven raadplegen.
Ook in dit nummer van Present blijft de gebruikelijke 
opgave van de kerkdiensten in de zorgcentra achterwege.

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

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

08 – Verleden en heden  
inleveren kopij: 26 oktober
op de mat: 14 november
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Het maximaal aantal bezoekers van 
de kerk is vastgesteld op zestig en 
we vermoeden dat dit ons voorlopig 
voldoende ruimte biedt. 
Uiteraard worden de diensten ook 
weer op internet uitgezonden via Radio 
Bloemendaal en zijn de meditaties ook te 
beluisteren op de website van de Alle-Dag-
Kerk. We nodigen iedereen dus hartelijk 
uit om fysiek of online de diensten weer 
mee te maken. 

De diensten beginnen om 12.40 
uur in de Engelse Hervormde Kerk 
aan het Begijnhof te Amsterdam. 

Begijnhof-ingang: de poort aan het Spui. 
Inloop: 12.25 uur. 
(NB: de kerk was altijd om 12 uur al open, 
maar dat vervalt met het schrappen van de 
samenzang vooraf; en let op: laatkomers 
kunnen niet meer naar binnen!)

Voor het binnengaan van de kerk wordt 
bezoekers gevraagd informatie te geven, 
zoals door de overheid bepaald, i.v.m. de 
coronabestrijding.
In de kerk moeten de voorgeschreven 
afstandsregels in acht genomen worden. 
De garderobe mag voorlopig niet gebruikt 
worden voor kleding e.d..

Middagpauzediensten 
Alle-Dag-Kerk
We gaan weer beginnen!

Na een noodgedwongen pauze van een half jaar kunnen we weer (voorzichtig) 

een begin maken met de samenkomsten op woensdagmiddag. In goed 

overleg met de besturen van de English Reformed Church en de Diensten met 

Belangstellenden hebben we een goed plan gemaakt om de diensten conform 

alle maatregelen veilig te kunnen organiseren. 

woensdag voorganger te organist

16 sept. evangelist Jurjen ten Brinke Amsterdam Wilbert Magré
23 sept. dr. Ciska Stark Lexmond Rob van Dijk
30 sept. ds. Mirjam Sloots Koog Zaandijk Everhard Zwart
07 okt. ds. Joost Röselaers Amsterdam Wilbert Magré
14 okt. mw. Nan Sikkel-Wilschut Badhoevedorp Rob van Dijk
21 okt. diaken Rob Polet Amsterdam Everhard Zwart
28 okt. ds. Pieter Boomsma Amsterdam Wilbert Magré
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Zoet en bitter

Nee, ik zal niet terugblikken op mijn 
predikantschap. Wel denk ik soms na 
over het bitterzoete van het komende 
afscheid. Het zoete van dankbaarheid 
en besef dat het goed is na veertig 
jaar werk, maar ook het bittere om 
hoe dit laatste jaar eruitziet door de 
coronacrisis, zo anders dan ik voor 
mogelijk had gehouden. 

Noömi / Mara
Het leven is natuurlijk altijd een 
afwisseling van zoet en bitter. In 
de Bijbel wordt dat soms ook in de 
namen duidelijk. Het boekje Ruth laat 
ons kennismaken met Noömi, wier 
naam ‘lieflijke’ of ‘gelukkige’ betekent. 
Maar haar leven kent niet alleen 
maar geluk. Vanwege hongersnood 
trekken Noömi, haar man en hun 
twee zonen vanuit Betlehem naar 
Moab. Daar sterven haar man en 
zonen en Noömi blijft achter, met 
alleen twee schoondochters. Als de 
situatie in Israël is verbeterd, keert ze 

met schoondochter Ruth terug naar 
Betlehem. Daar roepen de vrouwen: 
‘Dat is toch Noömi?’ Maar zij reageert: 
‘Noem me niet Noömi, noem me Mara 
(‘de bittere’), want de Ontzagwekkende 
heeft mijn lot zeer bitter gemaakt.’ Heel 
herkenbaar hoe het zoete leven kan 
veranderen in een bron van bitterheid. 
Noömi ervaart weer toekomst na de 
geboorte van haar kleinzoon, de zoon 
van Ruth en Boaz. 

Mara
In Exodus 15 komt het volk Israël, 
kort na de uittocht uit Egypte en de 
doortocht door de Rietzee, in Mara. 
Een plaats die zo heet omdat het water 
bitter is. Een bittere ervaring voor het 
volk, na drie dagen zonder water door 
de woestijn te zijn getrokken. God 
wijst Mozes op een stuk hout dat 
hij in het water moet gooien en dan 
wordt het water zoet. Op zich wel te 
verklaren, een houtsoort die de bittere 
smaak van water kan neutraliseren. 

Maar het verhaal wil ons natuurlijk 
een levensles leren. Als de bronnen 
van ons bestaan bitter zijn geworden, 
het leven onleefbaar lijkt te worden 
en zinloos, wat moet je dan? Als de 
hoop vervlogen is en wij denken te 
zullen omkomen in de woestijn van dit 
bestaan, waarvan leven we dan? 
Het verhaal vertelt dat God juist op 
die plek Israël wetten en regels geeft. 
God zegt dan: ‘Ik, de Heer, ben het die 
jullie geneest.’ Dat betekent niet dat 
Hij je ineens geneest van al je kwalen 
of van het coronavirus, maar wel dat 
Hij je geneest van de wanhoop en het 
gevoel van zinloosheid. De woestijn 
is een testcase voor het volk of het 
durft te leven met Gods richtingwijzers, 
in vertrouwen op God. En dat is de 
levensles voor ons: leven met God, 
met zijn beloften en geboden, kan het 
bittere van het leven verzoeten. 

Bitter wordt zoet
In de Bijbel zijn het de profeten die 
steeds weer waarschuwen voor de 
consequenties als Gods beloften en 
geboden met voeten worden getreden. 
‘Wee degenen die het kwade goed 
noemen en het goede kwaad, die 
het licht tot duisternis maken en het 
duister tot licht, die van zoet bitter 
maken en van bitter zoet’ (Jesaja 5:20). 
Misschien hebt u tijdens de lockdown 
dit voorjaar of tijdens de zomervakantie 
wel boeken ‘verslonden’. Wij nemen 
dat dan niet letterlijk. Hoe anders is 

SIEB LANSER

Toen ik op de redactie zei dat ik het hoofdartikel 

over dit thema zou schrijven, vroeg Anita: 

‘Heb je dit thema gekozen om terug te kunnen 

blikken op je predikantschap?’ Daar had ik 

nog niet aan gedacht, ook al was september 

oorspronkelijk de maand van mijn afscheid. Ik 

had de collega’s eerst hun voorkeursthema’s 

laten kiezen en dit thema was overgebleven. 
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dat bij de profeet Ezechiël. Hij moet 
zijn volksgenoten laten inzien dat 
hun ballingschap te danken is aan 
hun eigen gedrag. Een gedrag dat 
wordt gekenmerkt door gebrek aan 
Godskennis. Dat wil zeggen: gebrek 
aan kennis waar het in het leven 
werkelijk om gaat. Kennis van wat een 
mens tot een waarachtig mens maakt. 
Een boekrol vol klaagliederen, gezucht 
en gesteun moet hij opeten. Het boek 
van onze mensengeschiedenis. Het 
klaaglied vol pijn en bitterheid om hoe 
het toegaat op deze aarde. Het zuchten 
van een schepping in barensnood 
vermengd met het zuchten van de 
Eeuwige zelf. Want het zijn ook zijn 
klachten om de ontrouw van zijn volk, 
om wat mensen elkaar aandoen. Het 
staat daar allemaal geschreven op die 
boekrol en God wil dat Ezechiël dat tot 
zich neemt. Hij moet het zich helemaal 
eigen maken. Pas dan is hij er klaar 
voor om profeet te zijn. Als iemand 

die weet waarover het gaat. Ezechiël 
moet het opeten om de mensen te 
kunnen laten weten: het is gehoord. 
Het is gezien. Het is niet onopgemerkt 
gebleven. En als hij eet, wordt het 
als honing in zijn mond, zo zoet. Hij 
schiet vol hoop. Hoop op dat land 
vloeiende van melk en honing. Deze 
klaagliederen, dit gezucht en gesteun 
is dus niet het einde. Het zal ooit ten 
goede keren (Ezechiël 2:9 – 3:3).

Zoet wordt bitter
Eeuwen later krijgt ook Johannes op 
Patmos in een visioen de opdracht een 
boekje op te eten (Openbaring 10:9-10). 
Ook hij moet de boodschap van God 
helemaal in zich opnemen. 
Dat boekje is zoet in de mond. Een 
boodschap van Gods ontferming en 
liefde, een woord van bevrijding en 
toekomst. Maar tegelijk brandt het in je 
maag, is het bitter in je buik. Als je het 
helemaal in je opgenomen hebt, blijkt 

het evangelie bitter te zijn. Daar zitten 
wellicht twee kanten aan. 
Enerzijds kun je bitter worden van hoe 
het toegaat in de wereld, juist wanneer 
je leeft in de verwachting van Gods 
Koninkrijk. Hoe de kwaliteit van het 
leven geweld wordt aangedaan; wat 
mensen elkaar aandoen, in het groot 
en in het klein. 
Maar die bitterheid van het evangelie 
heeft ook nog een andere kant. Het is 
een kritisch element in ons bestaan. 
Het evangelie is geen vriendelijke 
boodschap, die ons leven gemakkelijker 
maakt. Het zet je onder kritiek, 
vraagt offers, zelfverloochening. De 
verkondiging van het evangelie heeft 
niet alleen een zoete en aangename, 
maar ook een bittere, brandende kant. 
Datzelfde woord van bevrijding en 
toekomst heeft ook de bittere klank 
van: als we ons niet omkeren, gaan 
we met elkaar te gronde. Inderdaad, 
bittere ernst. 

Boswelliaboom, oftewel mirreboom
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Collecte-opbrengst

Het heeft even geduurd maar inmiddels 
kunnen wij u informeren over de 
opbrengsten van de collectes. In deze 
coronatijd wordt de opbrengst van 
collectezakken niet meer wekelijks 
geteld. De administratie van de 
collectes is wat ingewikkelder. We 
krijgen gelden binnen via verschillende 
bankrekeningen en via Tikkie. Het 
zijn allemaal aparte betalingen voor 
verschillende doelen en op verschillende 
manieren. Zo worden alle bedragen 
via Tikkie overgemaakt naar de ABN 
AMRO rekening. Zakelijke Tikkies, 
waar wij als organisatie gebruik van 
maken, werken anders dan de Tikkies 
die we als particulier maken. Om alles 

goed te bundelen en samenvoegen 
hebben we nu een systeem ontwikkeld. 
Maandelijks tonen wij u de opbrengsten 
op de algemene website onder www.
pga-b.nl/collecte-opbrengst/.

Present
Toen alle activiteiten werden afgelast, 
bleef Present verschijnen: ons 
gemeentemagazine waarmee wij u 
blijven informeren en verbinden. 
Hoewel Present grotendeels door 
vrijwilligers wordt gemaakt, zijn er ook 
productiekosten. Per adres bedraagt 
de kostprijs € 28,00 per jaar. Daarvoor 
vragen wij een bijdrage, zodat Present 
kan doorgaan u te informeren en 
verbinden. 
U kunt uw bijdrage overmaken via 
de acceptgiro die u inmiddels van 

ons heeft ontvangen of via een eigen 
overschrijving op rekeningnummer 
NL53 ABNA 0549 316 523 t.n.v. de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert o.v.v. Present. Alvast heel 
hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkelijk Bureau
De gemeente Amstelveen heeft 
de subsidie voor het huren van ‘t 
Open Hof stopgezet. Hierdoor is 
Participe gedwongen te stoppen 
met de activiteiten aldaar. Participe 
heeft daarom per 1 oktober de huur 
opgezegd. Dit betekent dat het College 
van Kerkrentmeesters voor de PGA-B 
als eigenaar van’t Open Hof op zoek is 
naar een nieuwe huurder. Er hebben 
zich al enkele gegadigden gemeld. Meer 
informatie hierover volgt.

YVONNE TEITSMA, COMMUNICATIEMEDEWERKER PGA-B
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Pelgrimskerk
In het Beleidsplan 2019-2025 van 
de PGA-B is opgenomen dat we 
opzoek gaan naar een geschikte 
vier- en ontmoetingsplek voor de 
Pelgrimskerkgemeente en dat deze 
kerk binnen een aantal jaren zal worden 
gesloten en worden verkocht. Kort een 
update hoe we hiermee bezig zijn.

Het sluiten van een kerk is een 
moeilijk proces. Het moderamen van 
de Pelgrimskerk en het College van 
kerkrentmeesters werken samen om 
dit zo zorgvuldig mogelijk te doen 
plaatsvinden. Een drietal, op het 
gebied van vastgoed deskundige, 
gemeenteleden treedt op als 
klankbordgroep voor het College, 

onder meer bij de voorbereiding van de 
verkoop. Met enige regelmaat wordt 
het College benaderd door partijen die 
geïnteresseerd zijn.
De wijkgemeente heeft tot nu toe 
zonder succes de mogelijkheden om op 
een andere locatie in Buitenveldert de 
gemeente te huisvesten onderzocht. 
College en het moderamen van de 
Pelgrimskerk hebben de afgelopen 
maanden in een goede sfeer overleg 
gevoerd over de uitgangspunten die 
relevant zijn voor een geschikte vier- en 
ontmoetingsplek. Deze uitgangspunten 
kunnen ook ingebracht worden als 
verkoop aan de orde is.

WILM MERCKEL
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Sam’s Kledingactie: 
zaterdag 24 oktober

Vanwege de coronamaatregelen 
is Sam's Kledingactie van dit jaar 
verplaatst naar zaterdag 24 oktober van 
9.30 – 12.00 uur.
Wij nemen graag het gebruikelijke 
in ontvangst: kleding (schoon en 
draagbaar), schoenen, huishoudtextiel 

(bijvoorbeeld handdoeken, lakens, 
gordijnen, tafelkleden) en brillen. Graag 
aanleveren in gesloten vuilniszakken of 
dozen. Brillen apart afgeven. 
U vindt de inzamelpunten bij de 
Paaskerk, Kruiskerk, Pelgrimskerk, 
Augustinuskerk, Urbanuskerk 

(Bovenkerk), Titus Brandsmakerk.
De opbrengst wordt onder andere 
besteed aan schoon drinkwater en 
sanitair voor vijfduizend mensen in 
zuidoost Ethiopië. Juist nu is hygiëne 
van levensbelang! We hopen op een 
mooie opbrengst! Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Mareke Kniep, tel. 
020 – 643 57 65, p.v.dongen@online.nl

MAREKE KNIEP
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Collecte-opbrengst

Najaarsactie
Als diakenen slaan we de handen 
ineen, samen met de maatschappelijke 
organisaties in Amstelveen en 
Buitenveldert. Samen ondersteunen 
we hen die het moeilijk hebben, 
met een luisterend oor, of met een 

eenmalige financiële bijdrage. We 
bieden graag iets extra’s bijvoorbeeld 
voor kinderen van wie de ouders 
naar de voedselbank gaan. Of wij 
ondersteunen gezinnen die dat nodig 
hebben via ons voedselproject. Graag 

willen we zoveel mogelijk mensen 
een steuntje in de rug bieden. U 
helpt mee door signalen van nood 
aan de diakenen door te geven. U 
helpt ook mee door het diaconale 
werk financieel te steunen. Hiervoor 
ontvangt u eind september een 
acceptgiro. Helpt u ook mee?
Uw bijdrage kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL74 RABO 0373 
7360 37 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
o.v.v. Najaarsactie.

YVONNE TEITSMA

Beiroet 
Corona, corona en nog eens corona. 
Een pandemie die al maanden het 
nieuws beheerst. En dan, ineens, dat 

verschrikkelijke bericht uit Libanon. 
Een grote ontploffing in de haven. 
De schade is enorm en duizenden 

mensen zijn dakloos. De vergelijking 
met de vuurwerkramp in Enschede 
wordt getrokken, maar dan vele, vele 
malen erger. 
Het medeleven vanuit onze protestan-
tse gemeente is groot, daarom heeft 
het College van Diakenen besloten 
om uit ons Noodfonds € 4.500,- over 
te maken op Giro555 ten behoeve van 
de getroffenen in Beiroet.

GINUS TROF
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Alle schepselen op aarde zijn op de 
hoogte van dit feit, maar de mens, en 
dan vooral de westerse, wil dit maar 
niet geloven.

De kracht van geuren
Wij kunnen allemaal National 
Geographic lezen of kijken, het 
tuincentrum en de Hortus Botanicus 
bezoeken of op safari gaan naar de 
Veluwe en zelfs verder! Toch blijft 
onze relatie met het planten- en 
dierenrijk vrij artificieel. Door de 
lucht die wij ademen en door eten 
en drinken hebben wij natuurlijk een 
zeer intieme relatie met de natuur. 
Smaak en geur kunnen onze emoties 
binnen een ogenblik beïnvloeden. 
Ook hierin is de kracht van de natuur 
ongeëvenaard.

Een ondergewaardeerd onderwerp 
in onze cultuur vind ik geur. Het is 
bekend dat smaak eigenlijk voor een 
groot percentage uit geur bestaat.
In de Bijbel staat het vol met 
sluikreclame voor diverse soorten 
olie. Allerlei kwaliteiten worden 

hen toegedicht. In Exodus 30:22-
25 sprak de Heer tot Mozes over 
heilige zalving. Als ingrediënten 
worden genoemd: sandelhout, cassia, 
stachys (mirre), olijf en hina (dus 
niet henna). In andere Bijbelboeken 
wordt gesproken over galbanum, 
frankincense (een wierooksoort), 
labdanum, spikenard (nardusolie), 
cassia, aloes, onycha, cistus, mirte, 
ceder, cipres en hysop.
Ook in de geschriften van de 
Egyptenaren, Babyloniërs, Grieken en 
Romeinen wordt de geneeskrachtige 
en spirituele werking van deze oliën 
beschreven. 

Natuurlijke virusremmer
Mirre werd gebruikt als antibacterieel 
en virusremmend middel, bijvoorbeeld 
bij de geboorte. De drie wijzen 
brachten het mee als kraamcadeau bij 
de geboorte van Jezus. Bij zijn dood 
was het plan het lichaam van Jezus te 
balsemen met sandelhout en mirre. 
Het werd eigenlijk beschouwd als een 
wondermiddel geschikt voor allerlei 
aandoeningen, vooral die van de huid.

Mirrehars wordt verkregen door 
te kerven in de takken van een 
struik die slechts voorkomt in 
Oman. De hars wordt gebruikt 
als wierook of gedestilleerd 
tot olie. Mirre is vrij kostbaar. 
Tegenwoordig wordt het gebruikt voor 
schoonheidsbehandelingen, maar ook 
nog steeds door priesters. 
Er schijnt een positief effect van 
terpenen (één van de stoffen in 
mirre) op de amygdala en het 
limbische systeem te zijn gemeten 
door wetenschappers. Het aantal 
T-lymfocyten stijgt, waardoor de 
afweer verbetert.

Geur van verhalen
Frankincense is bij de meeste mensen 
wel bekend. Het wordt gewonnen 
uit de Bosweliastruik, die groeit in 
Ethiopië, Jemen en India. Giftige 
adders verschuilen zich vaak tussen de 
wortels van deze zeldzame en heilig 
geachte boom. Het winnen is dus 
niet zonder gevaar. Het werd gebruikt 
voor problemen met ademhalen 
en werd gezien als middel tegen 
onzuiverheden in bloed en versterking 
van het hart. Tegenwoordig wordt het 
onder meer als natuurlijk plasmiddel 
gebruikt door bodybuilders. Als de 
Bosweliastruik bloeit, dan wordt de 
bloesem door de wind meegevoerd. 
De bloesem is erg proteïnerijk en 
eetbaar. Het wordt in die regio ook 
wel mana mana genoemd!

Wonderolie 
SICCO DOOLAARD

Tien jaar geleden liet mijn voormalige 

huiseigenaar de stam van een prachtige heester 

aan de voorgevel doorzagen. Deze zomer zijn 

de oranje trompetbloemen alweer bijna hersteld 

in hun oude glorie. De kracht van de natuur is, 

zo blijkt maar weer, onvoorstelbaar groot. 
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U kunt zelf ook op zoek naar de 
verdwenen stad Ubar, naar de tuinen 
van de koningin van Sheba. Of u 
droomt weg over handelsroutes van 
de Himalaya tot Rome, van Japan 
tot de Kilimanjaro en verwondert u 
over de exotische producten die zij 
verhandelden

Verhalen en geuren hebben veel met 
elkaar gemeen. Zij kunnen reiken tot 
in gebieden waar je zelf niet zomaar 
komt. Geuren, en daarmee ook de 
planten die ze uitwasemen, lijken over 
kennis te beschikken voorbij de grens 
tussen het fysieke en het geestelijke. 
En dat is magisch. Dus geef uw 
fuchsia wat meer aandacht en ga in 
dialoog met de natuur, want zij heeft u 
veel te vertellen!

G
a

st
a

rt
ik

e
l

Werkzame oliën
Galbanum, hars uit melksap van 
Ferula Gummosa. Komt voor in 
Iran. Emulgator in tandpasta.

Labdanum, hars van de klierharen 
van de cistusroos. Komt voor in 
het Middellandse Zeegebied. 
Wordt gebruikt als smaakmaker 
van wijn en in parfum voor 
amberachtige geur.

Spikenard, spijkolie, gemaakt 
van hars uit de wortel van de 
Nardostachys jatamansi. Groeit 
in het Himalayagebergte. Paus 
Franciscus heeft een afbeelding 
van deze plant op zijn wapenschild.

Cassia, bast van de Cinnamomum 
boom, familie van laurier. Iets 
dikker dan de gewone kaneel, 
bitterder, zoeter, kruidiger. Wordt 
in allerlei cosmetische producten 
gebruikt, hoewel het bij veel 
mensen allergische reacties kan 
geven! 
 
Aloes santalum album, 
sandelhout, dus niet Aloë Vera. 
De olie wordt gebruikt om veel 

circulerende bankbiljetten beter te 
laten ruiken en kent 1001 andere 
toepassingen. Groeit in Australië, 
Hawaï, Indonesië en India.

Onycha, werd non stop gebrand in 
het allerheiligste van de tempel in 
Jeruzalem.

Mirte, het bittere kruid. De bessen 
van de struik worden gebruikt in 
likeur en in mortadella.
 
Cederolie, wordt gebruikt om 
fissuren in edelstenen te verhullen, 
ook goed voor parketvloeren of als 
insectenwerendmiddel. 

Cipres, de olie van Cupressus 
sempervirens schijnt effectief 
bij: zweetvoeten, couperose, 
spataderen en hooikoorts. De 
bomen worden eeuwenoud en 
hebben zelf nooit last van deze 
aandoeningen!

Hysop, werd gebruikt om 
de zweren van lepralijders te 
zuiveren. Maakt je huid ook een 
tint donkerder, soort natuurlijke 
foundation/bruiner. 
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Dat laatste was moeilijker dan gedacht, 
maar een ijver die ik op school nooit 
heb kunnen opbrengen, gekoppeld aan 
een zekere eerzucht, zorgde ervoor dat 
ik de opleiding van de theologen aan 
de Vrije Universiteit voor dit vak met 
succes heb gevolgd. Daarna kwamen 
er nog enkele jaren met aanvullende 
vakken met betrekking tot het Oude 
Testament (Tenach).

Dirk Monshouwer Stichting
Zodoende kwam ik op het spoor 
van de Dirk Monshouwer Stichting 
voor Bijbelse Theologie, Exegese 
en Liturgie, opgericht in 2001. De 
stichting draagt de naam van de in 
2000 overleden theoloog, predikant 
en bijbelwetenschapper dr. Dirk 
Monshouwer. Hij was predikant in 
Hoevelaken.
De stichting stelt zich ten doel 'Het 
vervaardigen en doen vervaardigen 
van bijbelvertalingen ten dienste van 
eredienst en leerhuis'.
Na een vraag tijdens een van haar 
studiedagen ben ik bij de stichting 
begonnen met het invoegen van 
werkvertalingen – meestal gemaakt 

door predikanten – op een van 
haar websites, www.schriftlezing.
nl. Getracht wordt op die site een 
werkvertaling te plaatsen van een 
aantal lezingen van het oecumenisch 
leesrooster (ook bekend als De Eerste 
Dag). Van het OT worden zo mogelijk 
zowel de reguliere lezing als de 
alternatieve lezing opgenomen. Ook 
worden op sommige tekstgedeeltes 
commentaren geplaatst.

Verschillen in vertalingen
Zelf was ik al veel eerder nieuwsgierig 
geworden toen ik begreep dat er 
alleen al in het Nederlands vele 
vertalingen in omloop zijn die op 
bepaalde punten nog behoorlijk 
van elkaar verschillen. En met de 
kennis die ik had opgedaan aan 
de Vrije Universiteit werd ik nog 
nieuwsgieriger naar wat er nu ‘echt’ 
in het Hebreeuws staat. Het invoegen 
van de gemaakte vertalingen op de 
site vergde enig handwerk, maar het 
was veel interessanter te lezen wat de 
vertalende predikanten ervan hadden 
gemaakt en welke keuzes daaraan ten 
grondslag lagen. Het was een goede 

oefening om de Hebreeuwse tekst 
naast de gemaakte werkvertaling 
en naast bestaande vertalingen te 
leggen en te proberen de verschillen 
te verklaren.

Taaleigen en begrijpelijk
Het Hebreeuws, net als het Arabisch 
een semitische taal, heeft een heel 
andere grammaticale opbouw, 
hanteert een andere woordvolgorde 
en drukt soms met één woord, 
inclusief voor- en achtervoegsels, iets 
uit waar het Nederlands een hele zin 
voor nodig kan hebben. Als je het 
Hebreeuws heel zorgvuldig woord 
voor woord vertaalt levert de uitkomst 
geen begrijpelijk Nederlands. En het 
kan zeker niet begrijpelijk worden 
voorgelezen. Sommige zinswendingen 
zijn desondanks zo vergroeid geraakt 
met de Nederlandse taal dat men hun 
afkomst uit de Bijbel nauwelijks nog 
herkent.
Heel veel zinnen beginnen in het 
Hebreeuws met het woord voor ‘en’ 
maar daarmee drukt het Hebreeuws 
veel meer uit dan alleen het 
Nederlandse voegwoord. Sommige 
vertalers hanteren het principe dat 
ieder Hebreeuws woord met één en 
hetzelfde Nederlandse woord moet 
worden vertaald. Je kunt daarmee 
een eind komen maar soms gaat het 
te geforceerd klinken. De Naardense 

Wat staat er eigen-
lijk in de Bijbel? 
WILLEM PEL

De zoektocht naar een antwoord op deze vraag was voor mij een van 

de redenen om na mijn pensionering Hebreeuws te gaan leren. Naast 

de wens om me eens in iets geheel anders te verdiepen en om uit te 

zoeken of je na de vijfenzestigste nog iets nieuws kunt leren. 
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Vertaling van Pieter Oussoren gaat van 
dat principe uit en behoudt daardoor 
ook veel van het Hebreeuwse jargon. 
Gebruikelijk in het Hebreeuws 
is bijvoorbeeld dat je een droom 
droomt of een profetie profeteert. 
Ook de Statenvertaling van 1637 
volgt grotendeels dat principe. Zie de 
hieronder weergegeven regel I van de 
instructie aan de vertalers:
I. Dat zij altijd bij de oorspronkelijke 
tekst zorgvuldiglijk blijven, en de 
manier van spreken der oorspronkelijke 
talen zoo veel de duidelijkheid en 
eigenschap der Nederlandse spraken 

kan toelaten, behouden. Maar 
indien ergens een Hebreeuwsche of 
Grieksche wijze van spreken voorviel, 
die harder ware dan dat ze wel in de 
tekst gehouden zou kunnen worden, 
dat zij deze aan den kant naarstiglijk 
aanteekenen. 

Vrij toegankelijk
Ook als je het Hebreeuws niet 
beheerst is het boeiend om af en toe 
eens kennis te nemen van een andere 
dan de meestal gehoorde vertalingen 
en te meer als daarbij uitleg wordt 
gegeven van de door de vertaler 

gemaakte keuzes.
De vertalingen op de website 
schriftlezing.nl worden kolometrisch 
weergegeven, dat wil zeggen in zinnen 
of halfzinnen die in één adem kunnen 
worden gelezen. Bij de voorbereiding 
van mijn leesbeurten maak ik zelf ook 
altijd een indeling op deze basis. 
Iedereen kan de vertalingen op de 
site openen en – voor zover geplaatst 
– kennis nemen van het commentaar 
op dat tekstgedeelte. Alleen als je 
wilt reageren op een vertaling of 
commentaar wilt geven, moet je na 
aanmelding ingelogd zijn. 
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Ontmoeten is een belangrijk deel van 
ons gemeenteleven. Het is fijn om 
elkaar te zien en te spreken, niet alleen 
op zondagochtend in de kerk, maar 
ook door de week. Daarom worden 
er in de PGA-B diverse mogelijkheden 
geboden om elkaar te ontmoeten en te 
spreken over een thema dat raakt aan 
het geloof. Dit programma is voor alle 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder 
die geïnteresseerd zijn. 

In de Paaskerk worden al een aantal 
jaren ontmoetingsbijeenkomsten 
georganiseerd. Deze vinden plaats 
in wijkcentra in de wijken, zodat ze 

goed bereikbaar zijn. De leiding van 
de bijeenkomsten is in handen van de 
predikanten en de ouderenpastor. De 
verdeling is als volgt:
Kastanjehof: ds. Werner Pieterse
Dignahof: ds. Bara van Pelt
De Bolder en Middenhof: 
ouderenpastor Trudy Joosse. 

Dit jaar start er ook een serie 
ontmoetingsbijeenkomsten in de 
Kruiskerk onder leiding van Trudy. 
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder 
hebben inmiddels de folder met alle 
informatie en data ontvangen, of krijgen 
die zeer binnenkort toegestuurd. 

Hierin wordt ook ‘Kannen en kruiken’ 
van de Pelgrimskerk genoemd. Deze 
bijeenkomsten zien er iets anders 
uit dan de andere bijeenkomsten, en 
voorzien in de mogelijkheid om elkaar 
te ontmoeten en te spreken. 
Vanwege de coronamaatregelen 
bestaat de kans dat bijeenkomsten 
geannuleerd of verplaatst moeten 
worden. Zo moet er bijvoorbeeld goed 
geventileerd kunnen worden. In niet 
alle wijkcentra is dat op dit moment 
goed geregeld. We vragen hiervoor uw 
begrip. 
Voor deze bijeenkomsten geldt ook dat 
u zich van tevoren moet aanmelden. Dit 
kan bij de contactpersonen die op de 
folder vermeld staan. 
Voor vragen kunt u ook bij hen terecht, 
evenals bij de predikanten en de 
ouderenpastor. 
We hopen natuurlijk dat de 
bijeenkomsten zoveel mogelijk 
doorgaan en kijken ernaar uit u te 
ontmoeten. 

Ontmoetings- 
bijeenkomsten 
PREDIKANTEN EN OUDERENPASTOR
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Meer zoet dan bitter 

‘Ik vind het fijn om te horen wat 
mensen van deze generatie 
bezighoudt. Ik krijg veel energie van 
deze mensen: m’n batterij raakt weer 
helemaal opgeladen.’
Anita werkt als Flow Cytometry 
operator samen met drie collega’s op 
een researchafdeling van het Antoni 
van Leeuwenhoekhuis in Amsterdam. 
Ze weet alles van de apparaten 
die cellen analyseren en sorteren. 
‘We geven trainingen en advies aan 
iedereen die wetenschappelijke 
experimenten hiermee wil uitvoeren. 
Wij zorgen ervoor dat de apparatuur 
optimaal functioneert.’
Het is een prachtige baan. ‘Maar 
ik ben toch iets minder uren gaan 
werken. Er zijn immers ook andere 
dingen dan werk alleen.’

Mooi verhaal
Tijdens het Open Huis ontmoet ze 
veel ouderen, 80- en zelfs 90-plussers. 
‘Mensen in de leeftijd van mijn 
moeder. Ze hebben veel meegemaakt 
in hun leven. Kijk alleen maar naar alle 

technische ontwikkelingen en sociale 
veranderingen van de afgelopen 
decennia. Dat heeft heel interessante 
mensen van ze gemaakt.’
De Open Huis ochtenden zijn populair. 
Het aantal belangstellenden groeide 
de afgelopen jaren van 15 naar 20 tot 
soms wel 25.
Door het groeiende aantal bezoekers 
is de opzet wel wat veranderd. ‘Bij 
een klein aantal konden we nog 
gezellig aan een ronde tafel met 
elkaar praten. Met te grote groepen 
komt de verstaanbaarheid erg in 
het geding. Daarom zijn we meer 
overgestapt op presentaties.’ Al 
heel wat interessante onderwerpen 
passeerden de revue. Jos Pronk 
vertelde over zijn boek ‘Acht eeuwen 
schaatsen in en om Amsterdam’. 
Martin Joosse had een mooi 
verhaal over een reis naar Oeganda, 
die hij maakte met Kerk in Actie. 
Ook indrukwekkend was de 
presentatie die Henk van der Meulen 
verzorgde over het Oranjehotel in 
Scheveningen.

‘De afgelopen maanden kon het 
Open Huis helaas niet doorgaan 
vanwege de corona-crisis. Nu zie je 
dat veel oudere mensen nog steeds 
huiverig zijn om te komen. Het lijkt 
wel of ze niet uit hun cocon durven 
komen.’ Maar met een kleine groep 
is er volgens Anita weer wel de 
mogelijkheid om met elkaar van 
gedachten te wisselen. ‘Heel fijn na al 
die maanden isolatie.’

Beroepingscommissie
Anita is momenteel ook lid van 
de beroepingscommissie van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. ‘Het is de eerste 
keer dat ik me echt bezighoud 
met beleidszaken. Het is een 
nieuwe wereld voor mij. Ik zag 
helemaal niet uit naar vergaderen 
en stukken doornemen. Maar het 
is echt leerzaam. Heel mooi dat 
we een voorzitter hebben die de 
vergaderingen strak kan leiden. 
Sociale praatjes bewaren we tot na de 
vergadering.’

Liefde voor Rusland
Samen met haar levenspartner 
Anneloor deelt Anita een enorme 
liefde voor Rusland. Ze maakte 
kennis met het land tijdens een 
enerverende rondreis in 1989, in de 
toen nog communistische Sovjet-
Unie. ‘Het was mijn eerste rondreis 
door het land. We zagen niet alleen 

DICK AANEN

Anita Pfauth uit Amstelveen besloot een 

dag minder te gaan werken om meer tijd te 

kunnen besteden aan haar hobby’s. Vooral 

de maandelijkse ontmoetingen met 80- en 

90-plussers tijdens het Open Huis van de 

Kruiskerk geeft haar veel voldoening.



Se
p

te
m

b
e

r 
2

0
2

0
p
re
se

n
t 6

15

toeristische trekpleisters zoals de 
Hermitage, maar maakten ook kennis 
met de gewone Rus. We reisden 
van Leningrad (het huidige St. 
Petersburg) naar Moskou. Onderweg 
kampeerden we. Het was elke dag 
weer spannend of we eten zouden 
hebben. Mensen uit onze groep 
gingen langs boerderijen voor vlees 
en groente. Als dat lukte werden 
ze op de kampeerplek als helden 
binnengehaald.’

In 1991 ging Anita terug: samen 
met Anneloor en een collega. ‘We 
waren de eerste westerlingen aan 
de Aziatische kant van de Oeral.’ 
Ze zaten daar op het moment 
dat conservatieve communisten 
een coup pleegden tegen de 
hervormingsgezinde plannen 
van Sovjetleider Gorbatsjov. De 

coupplegers slaagden er echter niet 
in om het parlementsgebouw van de 
Russische Republiek in Moskou te 
bestormen, mede door het moedige 
optreden van de toenmalige president 
Boris Jeltsin. Hij klom op een tank 
en werd in de uren die volgden 
gesteund door steeds meer burgers 
en legereenheden. Anita: ‘Er zijn 
toen drie mannen onder de tanks 
terechtgekomen. We waren erbij 
toen de mannen in Moskou werden 
begraven. Heel heftig om samen met 
de bewoners zo’n kanteling in de 
geschiedenis mee te maken.’

Gastvrijheid
Ze vervolgt: ‘M’n liefde voor het land 
is ongekend. Ik ben bij verschillende 
Russen op bezoek geweest. Ze zijn 
zo ontzettend gastvrij. Ze kunnen 
genieten van kleine dingen. Je was 

altijd welkom. Als je ergens aanbelde, 
werd de hele flat gemobiliseerd. 
Overal vandaan werd eten 
aangedragen. In een keukentje stond 
dan opeens allerlei heerlijks op tafel. 
Het was tjokvol mensen die op de 
vriendschap wilden drinken. Ik voelde 
me zo ontzettend thuis in dat land.’
Anita is in de jaren negentig nog vijf 
keer terug geweest in Rusland. ‘Maar 
ik vind het onder Poetin echt niet 
veilig. Mijn twee grote liefdes zijn 
niet te combineren. Als je openlijk 
voor je geaardheid uitkomt riskeer je 
een flinke boete, maar je kunt ook 
gevangen worden gezet. Wat dat 
betreft is het goed en helaas nog 
steeds noodzakelijk dat er continu 
aandacht wordt gevraagd voor de 
positie en veiligheid van iedereen die 
niet conform de ‘standaard’ leeft qua 
geaardheid, geslacht of geloof.’ 
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De hemel lachte blauw,
zeeblauw, ogenblauw,
wachtte op vrolijkheid, openheid, 
leven en geven in het licht van de lente.

De hemel bleef blauw
maar lachte niet meer,
zag mensen in ademnood,
kwetsbaarheid, eenzaamheid,
verdriet veel te groot, zo dichtbij de dood.

De hemel verkleurde van blauw
naar het rood,
als mantel van liefde, vertrouwen en hoop
saamhorigheid, zorgzaamheid,
geven en delen, waar is het te koop?

Nog kleurde de hemel met
stoepkrijt de straat,
veel harten en namen met liefde gemaakt,
geraakt in somberheid met tranen van dankbaarheid.

Dan is het blauw toch hemelsblauw,
zegt zonder meer: ‘Ik hou van jou’
voor altijd tot in eeuwigheid

STIJNI STOECKART

Hemelsblauw

P
J

R
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Nieuw seizoen PJR 
Nienke van der Heiden is helaas 

de komende maanden afwezig 

vanwege ziekte. Wij wensen 

Nienke heel veel sterkte en hopen 

op een spoedig herstel, maar 

weten dat het belangrijk is dat 

zij voorlopig naar haar lichaam 

luistert. Vrijwilligers en collega’s die 

betrokken zijn bij activiteiten van 

het jeugdwerk in Paas- en Kruiskerk 

zijn hierover ingelicht. Samen met 

hen wordt gekeken wat er nodig 

is om de jeugdwerkactiviteiten 

voort te kunnen zetten. Als de 

coronamaatregelen dat toestaan 

gaan geplande activiteiten door.

Gelukkig zijn er, met in achtneming 

van de RIVM regels, weer diensten 

in onze kerken mogelijk, waardoor 

er ook weer kinderdiensten en 

tienerdiensten gehouden kunnen 

worden. 

Over andere activiteiten, zoals 

Kliederkerk en Verhaal in de 

Kruiskerk, zijn we met elkaar in 

gesprek, om uit te zoeken wat 

binnen de regels mogelijk is. 

Hierover informeren wij alle bekende 

adressen zodra dit weer kan. Als 

u informatie wil, kunt u altijd een 

e-mail sturen voor meer informatie.

coronamaatregelen dat toestaan 

gaan geplande activiteiten door.

Gelukkig zijn er, met in achtneming 

van de RIVM regels, weer diensten 

in onze kerken mogelijk, waardoor 

er ook weer kinderdiensten en 

tienerdiensten gehouden kunnen 

worden. 

Over andere activiteiten, zoals 

Kliederkerk en Verhaal in de 

Kruiskerk, zijn we met elkaar in 

gesprek, om uit te zoeken wat 

binnen de regels mogelijk is. 

Hierover informeren wij alle bekende 

adressen zodra dit weer kan. Als 

u informatie wil, kunt u altijd een 

e-mail sturen voor meer informatie.

Antoinette Kamsteeg
Contactgegevens

Burgemeester Haspelslaan 129, 

Amstelveen

kliederkerk@pga-b.nl, 

djk@kruiskerk-amstelveen 

of app naar 06 - 16 15 06 57.

www.pjramstelveen.nl
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De theoloog en kunstenaar Marcus 
van Loopik verbindt het duo bitter 
en zoet met Psalm 103, een lied van 
David vol lofprijzingen en zegeningen. 
Hierbij merkt Van Loopik fijntjes op 
dat een zegenspreuk vaak vergezeld 
gaat met een mooi glas, ‘waarvan 
de Wijzen zeggen dat die het hart 
verheugt’. Zegenen brengt immers het 
hogere en het aardse samen in een 
spirituele verbinding. Spiritueel komt, 
zoals bekend, van het Latijnse Spiritus 
dat ‘geest’ of ‘ademtocht’ betekent en 
waarvan ook het brandbare ‘spiritus’ is 
afgeleid. Alcohol inderdaad. ‘Zegenen 
doe je niet met een lege maag, maar 
vanuit de genietingen van Gods 
schepping’, aldus Van Loopik. Werd 
meteen mijn plotselinge verlangen 
naar een biertje bijbelwetenschappelijk 
verklaard. En een stevige pint op zijn 
tijd verruimt de geest, wat fijn is als je 
een column moet schrijven.

Psalmoverdenkingen
Goed, Psalm 103 dus. De afgelopen 

maanden heb ik met belangstelling 
de psalmoverdenkingen van onze 
predikanten gevolgd. Nummer 103 zat 
daar ook tussen. In deze overdenking 
reflecteert ds. Fokko Omta op de 
bitterzoete tonen van de psalm. Aan 
de ene kant prijst de schrijver van het 
lied de Ene uitvoerig: Hij (of is het nu 
een Zij?) vergeeft alle schuld, geneest 
kwalen, schenkt schoonheid en geluk, 
enzovoort. Aan de andere kant is de 
mens ‘als een bloem op het veld die 
verdwijnt zodra de wind hem verzengt’ 
(Psalm 103). De wereld kan schitterend 
zijn, maar onthoud dat een leven altijd 
broos en kwetsbaar blijft. Dat is maar al 
te waar, weten we uit bittere ervaring. 
Wat overigens geen aansporing is om 
dan maar bij de pakken neer te gaan 
zitten, want iedereen kan elkaar tot 
zegen zijn, juist ook in donkere tijden. 
Drink eens een biertje samen.

Polletje gras
Bruisend gerstenat, zij het met 
mate, helpt bovendien om de nogal 

unheimische beeldspraak die de 
psalmist gebruikt weg te spoelen 
als hij de mens vergelijkt met een 
verdorrende bloem, een polletje gras 
in de wind. Dit kan in de kerk snel 
leiden tot een depressieve vorm van 
theologie bedrijven. Wat dat betreft 
blijken joodse mystici fijngevoeliger dan 
gereformeerden. Volgens hen, betoogt 
Van Loopik, verbergt God zich zelfs in 
een polletje gras. De Ene doordesemt 
alles. Daarom kan ‘Prijs de Heer’ 
beter worden verstaan als ‘Zegent de 
Eeuwige’, wat impliceert dat mensen 
niet alleen God bejubelen, maar ook 
tot zegen zijn - Hem of Haar letterlijk 
kunnen zegenen. Een spannende 
gedachte: God zegent de mensen 
niet alleen vanuit een soort geestelijk 
eenrichtingsverkeer, andersom voegen 
wij het Hogere ook kracht toe door 
goed te doen, te bidden en vreugde te 
delen. Hoe ging het liedje ook alweer? 
‘In de hemel is geen bier, daarom 
drinken wij het hier’. Ik geloof daar 
helemaal niets van. 

Bij het thema van deze Present moest ik, 

ik kan het niet helpen, meteen aan bier denken. 

Bitterzoet Verlangen van de firma Jopen. 

Volmoutig Blond met fruitige tonen van citrus, 

meloen en perzik in balans gehouden door 

kruidige en bittere smaken. Proost!

C
o

lu
m

n

Bitterzoet
Ronald van Steden



Se
p

te
m

b
e

r 
2

0
2

0
p

re
se

n
t 6

19

Ronald van Steden
Een nieuw seizoen
Zelden zullen we een nieuw seizoen 
zo vol onzekerheid zijn begonnen. 
Maatschappelijke onzekerheid: 
menigeen voorspelt ons een taaie 
herfst en winter, met een tweede 
golf van coronabesmettingen; de 
economie heeft een flinke tik gehad, 
hoe gaat dat verder? Voor het kerkelijk 
leven is het niet anders. Na maanden 
van gezamenlijke vieringen met en in 
de Paaskerk hebben we voorzichtig 
onze eigen ochtenddiensten weer 
opgestart. Maar het ‘nieuwe normaal’ 
is natuurlijk verre van normaal, voor 
een protestantse eredienst zelfs 
abnormaal. Velen van ons missen de 
samenzang in de vieringen. Soms 
zing ik thuis (beter vals gezongen dan 
helemaal niet) Psalm 42: ‘Wanneer 
zal ik Hem weer loven, juichend staan 
in zijn voorhoven?’ Voor het eerst 
van mijn leven heb ik heimwee naar 
vroeger en dat heeft niet alleen met de 
ouderdom te maken. En dan het kleine 
aantal kerkgangers, beperkt door de 
anderhalvemetermaatregel, of houdt 
angst ook nog velen thuis? Is het te 
veel gedoe met aanmelden en zo? Of 
is het de gewenning aan comfortabele 
onlinevieringen? Bij deze Present is de 
folder ‘Leren en bezinnen’ gevoegd: 
een boeiend en gevarieerd aanbod 
van kringen en activiteiten, maar 
de uitvoering is nog met de nodige 
onzekerheden omgeven. 
Zal de gemeente deze klap weer 
te boven komen? Is het kerkelijk 
leven voorgoed veranderd? Op dit 
moment zijn er nog meer vragen dan 

antwoorden. Als gelovigen durven we, 
hoop ik, met vragen te leven. Geloven 
gaat meer om (goede) vragen stellen 
dan om antwoorden geven. Ik wens 
ons allen een goed seizoen, waarin we 
het met alle vragen uithouden en elkaar 
vasthouden. 
Voor mijzelf wordt het een laatste 
seizoen, dat wil zeggen minder dan 
een half jaar. De laatste vijf maanden, 
tot mijn emeritaat op 1 maart 2021, 
zullen vooral in het teken staan van 
(afscheids)pastoraat en afronding van 
kringen. In overleg met wijkkerkenraad 
en algemene kerkenraad heb ik een 
werkplan gemaakt (voor 60 % van 
de werktijd) waarin deze prioriteiten 
zijn vastgelegd. Dat heeft ingrijpende 
consequenties voor het overige werk. 
Zo zal ik nog maar één keer per maand 
voorgaan in een kerkdienst en in 
principe geen uitvaartdiensten meer 
leiden. Voor dit laatste zijn allereerst 
Josje Dijksta en Henk van der Meulen 
beschikbaar, en eventueel ook collega’s 
Fokko Omta en Trudy Joosse. 

Wat de afscheidsbezoeken betreft: 
het zal niet haalbaar zijn om iedereen 
persoonlijk te bezoeken, hoe graag 
ik dat ook zou willen; daarvoor zijn er 
te veel gemeenteleden. U zou mij al 
enorm helpen als u mij laat weten of 
u een afscheidsbezoek op prijs stelt. 
Even een berichtje via mail of telefoon. 
Denk nou niet meteen: laat maar 
zitten, hij zal het wel te druk hebben. 
Ik kom graag en er is bewust tijd voor 
ingeruimd. 

Sieb Lanser

Kerkenraad
Sinds het vorige nummer van Present 
is er een lange (zomer)periode 
voorbijgegaan, waarin we regelmatig 
onze plannen moesten bijstellen. Het 
plan was om in de zomermaanden 
enerzijds de gezamenlijke diensten te 
houden in de Paaskerk die via internet 
en RTV Amstelveen ook thuis te 
volgen waren en anderzijds u ook elke 

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



20

w
w

w
.k

ru
is

ke
rk

-a
m

st
e

lv
e

e
n

.n
l

week de gelegenheid te geven in de 
Kruiskerk een viering mee te maken. 
Dat is uiteindelijk heel anders uitgepakt. 
Omdat er vrijwel geen animo was om 
in de Kruiskerk samen te kijken naar 
de diensten in de Paaskerk, is dat 
alleen de eerste zondag doorgegaan. 
Verder kregen we half juli te horen dat 
RTV Amstelveen per 1 augustus zou 
stoppen met het uitzenden van de 
kerkdiensten in de Paaskerk. Binnen de 
wijkkerkenraad gingen toen stemmen 
op om dan weer met ochtenddiensten 
in de Kruiskerk te starten, zodat 
we iedereen zonder internet de 
gelegenheid boden toch een dienst bij 
te wonen. In korte tijd zijn voorgangers, 
organisten, zangers, kosters en technici 
gezocht en gevonden om deze diensten 

mogelijk te maken.
Tot nu toe komen er echter maar 
weinig mensen naar de diensten 
in de Kruiskerk, ongeveer de helft 
van het aantal mensen dat er met 
anderhalve meter afstand houden 
kunnen komen. We doen onze 
uiterste best om het voor iedereen 
zo veilig mogelijk te maken, maar 
het is begrijpelijk dat velen van u wat 
huiverig zijn om zich in een (grotere) 
groep mensen te begeven in een 
afgesloten ruimte. Daarom zijn we 
ook bezig te kijken of het haalbaar 
is wekelijks de diensten met beeld 
uit te zenden. In juni en augustus 
zijn bij wijze van proef vier vespers 
met beeld uitgezonden. Voordat de 
wijkkerkenraad een definitief besluit 

neemt of we wekelijks diensten met 
beeld gaan uitzenden, wachten we het 
advies van onze kerkrentmeesters af. 
Wel hebben we besloten om de proef 
van deze zomer uit te breiden naar de 
diensten in september, dus die zijn via 
www.kerkdienstgemist.nl te volgen. 
In de wijkkerkenraadsvergadering 
van september hopen we over alle 
gegevens te beschikken om de voors 
en tegens goed te kunnen afwegen en 
tot een besluit te komen. 
Per 1 september heeft Ton Kotterer zijn 
taak als scriba neergelegd. Hij heeft 
deze taak ruim zes jaar vervuld met 
grote inzet. Zelf heb ik maar één jaar 
met hem samengewerkt, maar dat 
was meer dan genoeg om onder de 
indruk te raken van het vele werk dat 

Jettie Terpstra-Ruiter
Op 2 juli overleed Jettie Terpstra op de leeftijd van 92 jaar.
Jettie was vanaf het begin bij de groep ‘Vrouw en 
Geloof’. Ze hield jaren de kas bij van de groep en zij 
was goed in ‘sfeer’ scheppen. Zij had een citatenboekje 
waarin ze zaken opschreef die haar troffen en die 
bracht ze weer in tijdens onze bijeenkomsten. Jettie 
vond dat ze geëmancipeerd was geworden door onze 
groep. Aanvankelijk woonde ze met haar man Jan in 
de Surmontstraat, later verhuisden ze naar Brentano. 
Haar man overleed en zij moest, samen met vele 
andere hoogbejaarden, verhuizen naar De Luwte, omdat 
Brentano werd afgebroken. Ze kon onze groep niet meer 
bezoeken, maar sommigen van de groep bezochten 
haar. Jettie werd verward en keerde weer terug naar 
Brentano/Klaasje Zevenster in het nieuwe gebouw. 
Jettie is liefdevol herdacht door haar familie in een 
kerkdienst geleid door ds. Fokko Omta in de Kruiskerk. 
Ik vond haar een hele lieve en hartelijke vrouw. Rust 
zacht Jettie.
Mede namens de werkgroep ‘Vrouw en Geloof’,

Meta Schoonheim

 IN MEMORIAM
Aleida Willemsen-Vaessen 
In geloofsvertrouwen kon Aleid Willemsen op 28 juli het 
leven loslaten. Zo had ze ook geleefd, in vertrouwen op 
God. Ze was dankbaar voor een fantastisch leven van 93 
jaar, een leven dat gekleurd was door liefde en klaarstaan 
voor anderen, en waarvan ze ook zelf genoot. Een groot 
deel van haar toewijding was lange tijd gericht op het 
gezin. Ze stond haar man Herman bij, die een praktijk had 
als gynaecoloog, en ze was er voor haar vier kinderen. 
Aleid was optimistisch, energiek, vol levenslust, gericht op 
harmonie. Ze hield van zingen en van praten; naar verluidt 
praatte ze altijd, overdag, maar ook ’s nachts in haar 
slaap. Geloof en kerk betekenden heel veel voor haar. Ze 
geloofde in de liefde en goedheid van God. Als God goed 
is, dan moet je toch zelf ook goed zijn. Over die goedheid 
hebben we gelezen in de dankdienst op 3 augustus in de 
Kruiskerk – Matteüs 5: 43-48, waar in de Bijbel in Gewone 
Taal boven staat: Je moet goed zijn voor iedereen. 

Sieb Lanser
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hij verzet heeft. Hartelijk dank Ton voor 
je inzet en toewijding! In september of 
oktober zal in een dienst aandacht zijn 
voor zijn aftreden als ouderling. Tot nu 
toe hebben we helaas nog niemand 
gevonden die het scribaat op zich wil 
nemen. Wel hebben we deeltaken bij 
anderen kunnen onderbrengen. Loes 
Oostenrijk zal voortaan het rooster voor 
de dienstdoende medewerkers in een 
dienst opstellen en Josje Dijkstra is 
bereid gevonden de administratie van 
de overledenen ten behoeve van de 
gedachtenisdienst op zich te nemen. 
En verder zijn we zeer verheugd dat 
Mareke Kniep ouderling (voor het 
pastoraat) wil worden. Hopelijk kan zij 
in september of oktober als ouderling 
bevestigd worden.
We proberen de taken van het 
scribaat nu zo goed mogelijk binnen 
de wijkkerkenraad op te vangen, maar 
sommige zaken zullen noodgedwongen 
korter of langer blijven liggen. Ik 
herhaal daarom nogmaals dringend 
de oproep om namen te noemen 
van mensen die u geschikt vindt voor 
de functie van scriba. En als u toch 
over namen nadenkt: we zijn ook nog 
steeds op zoek naar een diaken en een 
ouderling-kerkrentmeester...

Anita Winter

Ontmoetingsbijeenkomsten 
nu ook in de Kruiskerk
Dit seizoen zullen er in de Kruiskerk 
vijf ontmoetingsbijeenkomsten 
georganiseerd worden. Dit zijn 
bijeenkomsten voor gemeenteleden 
van 75 jaar en ouder, waar onderlinge 
ontmoeting en gesprek centraal 
staan. De leiding is in handen van 
ondergetekende. De bijeenkomsten zijn 
laagdrempelig, het onderlinge gesprek 
staat centraal. Aan de hand van een 
thema gaan we met elkaar in gesprek. 
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 17 september, van 14.00 
uur tot 15.30 uur in de Kruiskerk. Voor 
deze keer heb ik gekozen voor het 
thema water. In de zomerse weken 
in augustus hebben we weer eens 
gemerkt dat water geen overbodige 
luxe is. Water kan verkwikkend zijn: om 
te drinken of als verkoelend meertje op 
een warme dag. Maar water kan ook 
beangstigend zijn, bijvoorbeeld wanneer 
rivieren dreigen te overstromen. Water 
staat bol van betekenis. 
Bent u nieuwsgierig? Kom gewoon een 
keer en ondervindt of het iets voor u is. 
In verband met de anderhalvemeter-
discipline kunnen er maximaal tien 
mensen bij het gesprek aanwezig zijn, 
anders wordt de kring te groot om een 
goed gesprek met elkaar te kunnen 
hebben. Het is dus echt nodig dat u 
zich bij mij aanmeldt, telefonisch of via 
e-mail. Het liefst uiterlijk woensdag 16 
september. 

Trudy Joosse-Ridder 
ouderenpastor@pga-b.nl

06 – 83 35 49 24.

Open Huis: dinsdag 6 oktober
Na een lange, gedwongen pauze is ook 
het Open Huis weer van start gegaan. 
Het is de bedoeling dat er iedere eerste 

dinsdagochtend van de maand iets te 
doen zal zijn. Soms zal het in de kerkzaal 
zijn, soms in een van de kleinere 
zalen. Voor de meeste ochtenden is 
al iets gepland; houdt u vooral ook de 
Kruispuntjes en Present in de gaten. 
Op 6 oktober zullen Saskia de Jong en 
Siska Plantinga komen vertellen over 

Zie ook de bij deze Present meegestuurde 
folder ‘Leren en Bezinnen’.
Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld.
Voor alle activiteiten is aanmelden verplicht.

September
Do 17 14.00 uur Ontmoeting met thema 

‘water’ aanmelden bij Trudy 
Joosse

Zo 20 10.00 uur Startzondag, gezinsdienst, 
ds. Fokko Omta,

    Aansluitend opening exposi-
tie ‘Expressions for Justice’

Ma 21 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 23 19.15 uur Gebedsgroep
  20.00 uur Kring 30-50
Za 26 16.30 uur Concert Bachensemble
  19.30 uur Concert Bachensemble 
    (zie Muziekagenda)
Wo 30 14.30 uur Bijbelkring Matteüs

Oktober
Zo 04 16.30 uur Zondagmiddagconcert 
    (zie Muziekagenda)
Di 06 10.00 uur Open Huis, aanmelden Tru-

dy Joosse of Anita Pfauth
Wo 07 20.00 uur Kring over ‘zonde’, o.l.v. ds. 

Fokko Omta, Paaskerk
Do 08 15.00 uur Kring romans, o.l.v. Albert 

van Blaaderen, Paaskerk
Do 08 14.00 uur Vrouw en geloof

AGENDA
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bewindvoering. Wat is dat eigenlijk, en 
zou het iets voor u kunnen zijn? U bent 
deze ochtend welkom in de kerkzaal. De 
aanvang is zoals gebruikelijk 10.00 uur. 
Zoals bij alles geldt ook nu: het is echt 
de bedoeling dat u zich van tevoren 
even aanmeldt. Dat kan voor het 
Open Huis bij Anita Pfauth: 06 – 14 
61 27 26, a.s.pfauth@gmail.com, of 
bij Trudy Joosse: 06 – 83 35 49 24, 
ouderenpastor@pga-b.nl.

Het voordeeltje van een ambulant 
predikant
Als ambulant predikant ‘sta’ je niet 
ergens, maar je wandelt, van de ene 
plaats naar de ander zogezegd. Ook 
ben je niet regelrecht verbonden 
aan een lokale gemeente, maar je 
bent aangesteld en in dienst van de 
Landelijke Kerk. En dat heeft zo z’n 
voordelen, merkte ik onlangs. 
Want er werd zo maar een 
verrassingspakket bij mij thuisbezorgd 
met enkele lekkernijen en een mooie 
kaart erbij waarop stond: Bedankt! Het 
had te maken met de veronderstelde 
extra werkdruk die werkers in dienst 
van de PKN hebben ondervonden in 
deze coronatijd. Ik was wel een beetje 
verbaasd, zoiets is mij namelijk als 
regulier predikant nog nooit eerder 
overkomen. Om die reden leek het 
mij leuk om het pakket goed uit te 
buiten en het dubbel te laten werken. 
Ik woon nl. samen met zo’n reguliere 
collega (Lettie Oosterhof), die deze 
coronatijd ook heeft doorstaan, alleen 
niet in dienst van Utrecht, maar van 
de Protestantse Gemeente Schoorl. 
Voor haar was er niks en om geen 
scheve ogen te krijgen bedacht ik 
het volgende. Na eerst het originele 
adreslabel te hebben losgeweekt, 
heb ik er een op naam van mijn vrouw 

gesteld label voor teruggeplaatst en 
het pakket ongeschonden voor haar 
studeerkamer gezet. Uiteraard was zij 
nog meer verrast dan ikzelf. Tegelijk 
vertrouwde zij de zaak niet helemaal, 
waarna ik uiteindelijk de ware toedracht 
maar heb onthuld. Maar zie hoe simpel 
een onverwacht en aardig gebaar van 
de landelijke bureau-organisatie zich, 
via een simpele verdubbel-tactiek, 
spontaan vermenigvuldigt tot algehele 
vreugde, althans in de Schoorlse 
pastorie. 
Dit alles schept natuurlijk ook z’n 
verplichtingen. En daarom ben ik 
na de vakantie met hernieuwde 
energie opnieuw van start gegaan. 
Besprekingen en bezoekjes die 
eerder niet doorgingen, hebben nu 
plaatsgevonden of staan gepland. 
Tijdens de belrondes vóór de zomer 
kwam soms de mogelijkheid van een 
bezoek aan huis ter sprake. Toen niet, 
maar nu is dat weer mogelijk. Soms 
neem ik daartoe zelf het initiatief, 
maar ik vind het fijn als u of jij of jullie 
ook zelf aan de bel trekken: want zeg 
nou zelf, niets is toch zo aardig als 
uitgenodigd worden. Daar kan zelfs een 
verrassingspakket niet tegen op. Ik zie 
u graag. 

Fokko F. Omta 
06 – 30 34 60 50

Van de diaconie
Ondanks pogingen om elkaar wat 
meer te ontmoeten, worden we door 
het virus ingehaald. Toch blijven we 
naar oplossingen zoeken binnen de 
beperkingen. Het collecteren in de 
weinig gevulde diensten gebeurt door 
middel van mandjes. De opbrengsten, 
ook die van de gezamenlijke 
kerkdiensten waren positief, zoals die 
van de wijkdoelcollectes voor Gaza en 

Jemen. 
Verder zijn er alweer plannen 
voor het komende seizoen. Het 
kunstenaarscollecties ArsProDeo zal 
vanaf half september in de kerk een 
tentoonstelling organiseren over kind-
slaven. De wijkdoelcollecte in oktober 
zal daarvoor besteed worden. 
Verder doen we weer mee met SAM’s 
kledingactie en het voedselproject van 
Dorcas. Helaas moeten we dit met 
een slinkend groepje diakenen doen. 
Daarom de dringende oproep om 
namen aan te dragen van mensen die u 
geschikt acht voor het ambt van diaken.

Lamkje Sminia

Muziek in de Kruiskerk
In de periode dat deze Present bij u op 
de salontafel ligt, zijn er twee muzikale 
gebeurtenissen in de Kruiskerk, een 
concert eind september en een 
begin oktober. De koffieconcerten 
om 12.00 uur zullen er het komend 
seizoen niet zijn: de kerk moet gelucht 
en geschoond worden en er kunnen 
minder mensen worden toegelaten 
dan we gewend zijn. We gaan ze 
zondagmiddagconcerten noemen en 
we vragen een entreeprijs om zo toch 
nog voldoende inkomsten te krijgen 
voor fatsoenlijke vergoedingen voor 
de musici. De concerten worden live-
gestreamd en blijven dan nog enkele 
dagen toegankelijk. Wat zeker ook 
blijft is de hoge kwaliteit van de musici 
en de programma’s. En ieder blijft van 
harte welkom na aanmelding via de 
Kruiskerkwebsite of via een mail naar 
concert@kruiskerk-amstelveen.nl. 
Kijk voor het programma bij de 
Muziekagenda.

Aart Appelhof
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Vanuit het moderamen/
wijkkerkenraad
Kerkdiensten: Komt u weer naar de 
Paaskerk
September een nieuwe start. Zo klinkt 
het al ieder jaar, maar dit keer is het 
anders dan andere jaren. De afgelopen 
maanden was het voor u helaas 
niet mogelijk om de kerkdiensten 
in de Paaskerk te bezoeken. Wel 
hebben we op kleine schaal in goede 
samenwerking met de Kruiskerk en 
Pelgrimskerk Pasen en Pinksteren 
gevierd en zijn we de zomer 
doorgegaan. Tot eind juli waren de 
diensten te zien via RTV Amstelveen. 
Veel dank aan hun medewerkers en 
natuurlijk aan onze mensen van beeld 
en geluid. Kijken en luisteren is echter 
niet alles. De onderlinge ontmoeting 
vóór en ná de dienst was er voor 
velen van u niet bij. Vanaf september 
wordt dat anders. De deuren gaan 
weer wijder open en we durven het 
aan de diensten in de Paaskerk met 
meer mensen te vieren. We zijn er 
blij mee en kijken er naar uit. Maar 
we hebben nog steeds te maken met 
coronaregels en die stellen grenzen. 
Omdat er vanwege de anderhalve 
meter niet voor iedereen plaats 
is, moet u zich voor de kerkdienst 
aanmelden. Dit kan via de mail of 
de telefoon (meer leest u hierover 
in de brief die eind augustus is 
rondgestuurd). Verder blijft zingen, 
zeker uit volle borst, riskant. 
Gemeentezang moeten we daarom 
uitstellen. Een beperkt aantal 
mensen mag ons voorgaan in de 

zang. Ook bij het koffiedrinken is 
het niet de bedoeling dat we heen 
en weer lopen. Dit valt allemaal niet 
mee en het is nog niet als vanouds, 
maar we moeten voorzichtig zijn. 
Dit alles geldt onder voorbehoud, 
want de kerkenraad moet hier nog 
over vergaderen. We zullen dan 
ouderling Désirée Schuringa, die 
op 14 juli overleed, node missen. In 
die vergadering zal ook aan de orde 
komen of en hoe we de maaltijd van 
de Heer weer gaan vieren. Al deze 
regels zijn terug te vinden in het 
Gebruiksplan dat is gepubliceerd op 
de website van de Paaskerk.
Als u niet of nog niet op bezoek 
wil of kan komen dan is meevieren 
via kerkdienstgemist mogelijk. Dat 
kan alleen als u internet heeft. Voor 
sommige gemeenteleden, die dat 
niet hebben, is al een oplossing 
gevonden, maar om een totaalbeeld 
te krijgen wil de kerkenraad graag 
inventariseren wie geen toegang heeft 
tot kerkdienstgemist. Dan kunnen we 
kijken hoe we dit kunnen verhelpen. 
Belt u mij gerust (zie voor de 
gegevens elders onder de Paaskerk).

Overige activiteiten
We willen kijken of de bijeenkomsten 
in het kader van het groepspastoraat 
weer doorgang kunnen vinden. Dit 
hangt ook van de locaties af. En van de 
organisatoren, zoals Désirée Schuringa 
dat was, want zonder hen kan het 
niet. Naast deze vorm van pastoraat 
waren er de afgelopen tijd gelukkig tal 
van initiatieven om contact te leggen 

met andere gemeenteleden. We 
zullen hiermee door moeten gaan en, 
rekening houdend met het samenleven 
op afstand, mogelijk nieuwe vormen 
moeten vinden van verbinding.

Kees Elfferich, scriba

Kring poëzie
Op donderdag 29 oktober 2020, 
donderdag 28 januari en donderdag 
25 maart 2021 komt de kring poëzie 
weer bijeen, telkens van 14.00 - ca. 
15.30 uur in het benedenhuis van de 
Paaskerk. We lezen en bespreken 

Paaskerk

predikanten ds. Werner Pieterse, 
Amsterdamseweg 219, 

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

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

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

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

scriba Kees Elfferich, 
Kastanjelaan 199, 1185 MV Amstelveen

scriba@paaskerk-amstelveen.nl, 
tel: 020 - 641 63 95

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

inleveren kopij Present 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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samen gedichten die ter plaatste 
worden uitgedeeld.
Wilt u (weer) aansluiten, (of 
afmelden), geeft u zich dan op bij Els 
van Geel, emvangeel@hetnet.nl of 
020 - 647 10 98. Er kunnen maximaal 
tien personen deelnemen.

Gebedsgroep
We zijn er in eerste instantie om de 
gemeente te ondersteunen door ons 
gebed. Op dit moment zijn we met 
z’n vieren. We komen twee keer per 
maand bij elkaar in de oneven weken. 
Wij zingen lofl iederen om God alle 
eer te geven. Lezen een gedeelte uit 
de Bijbel, daardoor gesterkt brengen 
wij geleid door zijn Geest de noden 
van onze gemeente, Amstelveen, 
Nederland en de wereld bij God onze 
Vader.

In principe zijn wij een open groep, 
waar iedereen welkom is. Nu in de 
coronatijd ligt dat anders. Wanneer 
u/jullie interesse hebben hoor ik het 
graag, er is altijd ‘een mouw aan te 
passen.’
Data: 23 september, 7 en 21 oktober, 
4 en 18 november en 2 december 
2020, 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 
3 en 17 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 
mei 2021.
Tijd: 19.00 - 20.30 uur.
Plaats: Benedenhuis Paaskerk.
Contactpersoon: Freja Slot-Koelbloed 
tel. 020 – 645 59 48 / 06 – 46 05 36 26 
of email: freja.koelbloed@gmail.com.

JD12+, na de zomer....
De zomer is voorbij, van corona 
kunnen we dat helaas nog niet 
zeggen. Maar we zijn wel aan het 

kijken hoe we verder moeten nadat 
we tot de zomer enkel via chocolade 
contact gehad hebben. Als je dit leest 
zijn we als JD12+ 'leijding' alweer bij 
elkaar geweest (echt of virtueel) om 
te gaan kijken wat er allemaal wel 
mag. Tenslotte willen wij jullie graag 
weer eens in het echt te zien krijgen. 
Deze situatie sluit wel goed aan bij 
het thema van deze Present: zoet en 
bitter. Deze mix van smaken geldt al 
voor de chocolade, maar ook voor de 
JD12+. Het is zoet dat, voor zover 
wij weten, niemand van jullie ziek 
geworden is van corona. Maar het is 
natuurlijk bitter dat wij elkaar al zolang 
niet ‘live’ hebben kunnen ontmoeten. 
Maar daar gaan we dus proberen 
verandering in aan te brengen en 
wordt ook dat weer zoet ;-)

Anko Verburg

Op zondagochtend 10.00 uur bent u van harte 
welkom om de dienst in de Paaskerk mee te 
vieren. Wel even van tevoren opgeven. Dat 
kan op twee manieren: 

• Per mail voor donderdag 21.00 uur, 
koster@paaskerk-amstelveen.nl 
• Per telefoon op maandag van 
 10.00 - 21.00 uur, tel.: 06 - 82 40 91 28

Welkom 
in de kerk!
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IN MEMORIAM
Hendrik Rensenbrink
Op 25 juni overleed Henk Rensenbrink. Hij werd 96 jaar. 
Henk kwam op zijn tachtigste in Waardhuizen wonen. 
Hij had toen al een heel kerkelijk leven achter de rug in 
Nigtevecht, als zondagschoolleider en ouderling. Door 
de gezondheid van zijn vrouw Rie kwam kerkgang er 
niet meer van, maar Henk bleef betrokken bij wat er in 
kerk en wereld gaande was. Niet-oordelend, mild, maar 
met een groot rechtvaardigheidsgevoel.
In 2013 moest hij afscheid nemen van zijn vrouw, en 
vier maanden later van dochter Hanneke. Hij verhuisde 
naar Nieuw Vredeveld. De warme contacten met 
zijn andere drie kinderen hielpen om verder te gaan. 
Hij bleef bij de Paaskerk horen, bezocht af en toe 
de middagdiensten en luisterde trouw mee via de 
kerktelefoon.
De afscheidsdienst was op 1 juli in de Paaskerk, met 
woorden uit het Mattëusevangelie over het licht dat 
wij mogen laten schijnen en de zorg die God voor ons 
heeft. Daarna werd hij begraven in Driemond. Allen die 
hem missen wensen wij veel sterkte.

Werner Pieterse

Désirée Cesanne Adrienne Francoise 
Schuringa-Huguenin
Op 14 juli overleed Désirée Schuringa. Voor de mensen 
in de Paaskerk was zij vanouds een bekend gezicht. 
De laatste jaren was zij ouderling. Zij werd geboren in 
Amsterdam en bleef enig kind. Uit een eerder huwelijk 
was er nog een dochter waarmee ze later een goede 
zussenband kreeg. Zij deed MMS, en kwam te werken 
bij een verzekeringsmaatschappij waar zij uiteindelijk de 
scepter zwaaide over een filiaal. Het was in de kerkelijke 
jongerenvereniging Kasba dat zij haar echtgenoot 
ontmoette. Zij verruilde de hervormde Dorpskerk voor 
de gereformeerde Handwegkerk van Jaap.
Daarmee werd zij een belangrijke verbindende schakel 
toen de kerken in Amstelveen moesten fuseren. Zij wist  

met wijsheid de partijen tot elkaar te brengen. Nuchter 
en relativerend, zo kennen veel mensen haar. Voor haar 
werd de Paaskerk een geliefd huis. En dat kwam niet in 
het minst door haar aanleg om aandacht voor mensen 
te hebben. Ze kookte mee met de gemeente en 
buurtmaaltijden. Zij bezocht wie daar behoefte aan had.
Twintig jaar geleden werd zij ernstig ziek. Daarmee 
kwam de dreiging van de dood binnen haar horizon. 
Ze maakte zelf uit hoeveel woorden ze daar aan wilde 
besteden. Het was voor en anderen dan ook een schok 
toen haar partner Jaap, drie jaar geleden, nog voor 
haar zou sterven. Ze verwerkte het met hulp van de 
rouwverwerkingsgroep van de kerk, met het medeleven 
van al die mensen die haar lief waren.
De laatste dagen werd zij gedragen door haar 
schoonfamilie, familie en haar oudere zus Feline, die 
ondanks de strenge coronamaatregelen uit de VS 
overkwam. Zij gebruikten de maaltijd om haar bed, en 
waakten. Wij wensen Feline, haar schoonfamilie, en al 
die mensen in de Paaskerk die haar zo missen.

Bara van Pelt

Jeannette Suzanne Trof-van den Brink
Op 26 juli overleed, betrekkelijk onverwacht, Jeannette 
Trof, geboren 4 april 1952, echtgenote van Ginus, 
moeder van Daniël. Dertig jaar geleden werd bij haar 
een auto-immuun ziekte geconstateerd. Aanvankelijk 
was dat nog wel te doen, maar in de loop der jaren liet 
haar lichaam haar steeds vaker in de steek. De laatste 
jaren waren buitengewoon zwaar. ‘Met veel verdriet, 
maar dankbaar dat haar lijden ten einde is’, staat er 
daarom op de rouwkaart vermeld. In kleine kring 
hebben we afscheid van haar genomen, met woorden 
uit de Schrift, met liederen die haar lief waren. Daarbij 
waren drie liederen afkomstig uit Taizé, die haar na aan 
het hart lagen. Haar zoon Daniël, die regelmatig naar 
Taizé gaat, vertelde haar telkens van zijn ervaringen. Zo 
bereikten deze liederen van hoop en vertrouwen ook 
Jeannette, voor wie de kerkgang al jarenlang niet meer 
mogelijk was.

M.J. Aalders
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Vrijdagochend-
schoonmaakploeg 
Je zou ze met emmer 
en dweil op de foto 
verwachten, maar nee 
– de vrijdagochtend-
schoonmaakploeg had 
elkaar in lange tijd niet 
gezien. Daarom op deze 
ochtend geen gepoets 
en geboen, maar koffi e 
en een goed gesprek. 
Huisfotograaf Gert Jan 
Mentink maakte van 
de gelegenheid gebruik 
om een coronaproof 
staatsieportret te 
schieten. Dit zijn dus 
de mensen die ervoor 
zorgen dat de Paaskerk 
er altijd schoon en fris 
uitziet.
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IN MEMORIAM
Marco Christiaan van Leeuwen 
Toen bekend werd dat Marco van Leeuwen tijdens een 
fi etstocht in de Ardennen een hartaanval had gehad, ging 
er een schok door heel de gemeente. Het verdriet was 
groot toen Marco later die week overleed. Onwaarschijnlijk 
plotseling. Marco, die op 5 september 56 zou worden, was 
immers de altijd fi tte sportman, die overal aan meedeed. 
Een 'mensenmens'. Ook in de gemeente, eerst in de 
Handwegkerk en later in de Paaskerk, was hij er altijd: 
zingend, denkend, lezend, vierend, autorijdend. We waren 
heel blij dat Marco volmondig ja zei toen hij werd gevraagd 
voor de beroepingscommissie. Velen zullen hem missen. 
In de afscheidsdienst luisterden we naar woorden ter 
nagedachtenis en speciaal voor dit moment gekozen 
muziek, waaronder een opname van Marco's koor en lied 
942. Laten we bidden om kracht en sterkte voor zijn vrouw 
Gea, hun kinderen en partners Carmen en Daan en Stan 
en Karin; Marco's vader en moeder Kees en Margreet; zijn 
broers en zussen, vrienden en allen die hem missen. In 
het vertrouwen dat, hoe zwaar het verlies ook is, Marco 
Christiaan is geborgen bij de Levende.

Werner Pieterse

Namens de hele familie van Leeuwen wil ik graag grote 
dank overbrengen voor de vele blijken van medeleven 
bij het onverwachte overlijden van Marco. De bloemen, 
kaarten met lieve woorden, de gesprekken met warme 
herinneringen, de appjes, de bezoekjes, de zwijgzame hugs 
en knuffels zijn ons allen tot grote steun geweest in de 
afgelopen periode.

Peter van Leeuwen

Jeltje Martje van der Vliet-van Garderen
Op 9 augustus overleed Jelma van der Vliet. Zij werd in 1941 
geboren in Utrecht als derde dochter in een gezin van 5 
kinderen. Hoewel het gezin de oorlog goed doorgekomen 
is werden zij meegesleept door de beweging van Schilder, 
die zich in 1944 afscheidde van de gereformeerde kerk. 
Een scheuring die dwars door families heen liep en enorm 
verdriet veroorzaakte voor wie er bij betrokken was. Jelma 

maakte het allemaal mee en heeft het geloof ondanks dat 
behouden.
Ze kon goed leren. Deed MMS, ging een paar jaar naar 
het buitenland en kreeg uiteindelijk een goede baan bij 
de Bijenkorf. Toen zij met Jaap trouwde en er een zoon 
Thomas kwam, heeft zij zich met verve aan dit kleine gezin 
gewijd. Zij woonde in Amsterdam, Amstelveen, en lange 
tijd in Aalsmeer waar zij zich bij een evangelische gemeente 
aansloot en daar heel actief raakte. Bloemen waren een 
passie van haar en in het liturgisch bloemschikken kon zij 
haar hart in kwijt.
Toen haar partner Jaap met pensioen ging verhuisden ze 
naar Burgh Haamstede, bij het strand. En ook daar deed zij 
actief mee aan het gemeenteleven. 
Vier jaar geleden werd duidelijk dat haar geheugen snel 
achteruit liep en dat er hulp geboden was om haar te 
verzorgen. Jaap en Jelma verhuisden naar Amstelveen waar 
hun zoon met zijn gezin woonde. Jelma werd opgevangen 
in Huis aan de Poel. Daar is zij in vrede overleden. Zij werd 
begraven op de natuurbegraafplaats in Zeist.

Bara van Pelt

Wijnand Slingerland 
Op 15 augustus, 5 dagen nadat hij 90 jaar was geworden, is 
Wijnand Slingerland overleden.
Hij was een zeer sociaal mens en kon ongeveer alles met 
gereedschap. Hij volgde een opleiding aan de technische 
school en ging bij de KLM werken. Daar volgde hij 
opleidingen bij de bedrijfsschool, uiteindelijk werd hij 
technisch werkmeester. Hij was trots op z’n werk en op 
het bedrijf, het was ‘zijn’ KLM. Met zijn vrouw heeft hij lang 
in Bovenkerk gewoond, daar groeiden ook hun kinderen 
op, het waren trouwe kerkgangers in de Handwegkerk. 
Ook door de week was hij daar regelmatig te vinden als 
‘klussenman’. Enkele jaren na het overlijden van zijn vrouw, 
verhuisde hij naar zorgcentrum Het Hoge Heem in Uithoorn, 
daar bleef hij op afstand verbonden met de Paaskerk. 
De dienst van Woord en Gebed, waarin Renger Prent 
voorging, is gehouden op vrijdag 21 augustus in de 
Paaskerk, waarna hij begraven is op de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats in Uithoorn. Wij gedenken zijn kleinkinderen 
en verdere familie.

Renger Prent
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Bij de diensten
Het is goed om te zien hoe onze 
zondagse erediensten, met 
inachtneming van de maatregelen die 
op dit moment nodig zijn, ons weer 
samenbrengen voor Gods aangezicht. 
Het Woord klinkt, de gebeden stijgen 
op, de zang van de cantor of van 
een andere solist(e) helpt ons om 
de lofzang gaande te houden. We 
hebben, ondanks alles, reden om 
dankbaar te zijn.
Ook in de komende weken zal er 
in ons midden zang en muziek 
opklinken. 

Op zondag 20 september zal in 
een ‘afgeslankte’ cantatedienst, 
onder begeleiding van enkele 
instrumentalisten, een solocantate 
van Telemann ten gehore worden 
gebracht. 

Een volgende muzikale dienst vindt 
plaats – ik meld dat nu alvast – op 
zondag 11 oktober, wanneer in kleine 
bezetting muziek zal klinken van de 
Italiaanse renaissancecomponist 
Lodovico da Viadana (1560 - 1627).

Graag vermeld ik hier ten slotte de 
dienst van zondag 27 september. Dan 
zal Sietske Langbroek in ons midden 
bevestigd worden als ouderling. We 
zijn dankbaar voor haar bereidheid om, 
met haar bevestiging, de continuïteit 
te helpen waarborgen in het zondagse 
rooster van de ouderlingen van 
dienst. Bij haar optreden als ouderling 

van dienst zal het accent van haar 
functioneren liggen. 
We nemen deze zondag tevens 
afscheid van Irene Hillers in haar 
functie van hulpkoster. Jarenlang 
heeft zij deze functie vervuld op de 
haar kenmerkende bescheiden, maar 
accurate wijze. We zijn haar daarvoor 
veel dank verschuldigd.

Rondzendbrief
Met het hervatten van onze diensten 
is de frequentie van het toesturen 
van de rondzendbrief teruggebracht 
tot eenmaal per twee weken. Voor 
degenen die niet naar de zondagse 
diensten (kunnen) komen, blijft de brief 
een belangrijk verbindingsinstrument. 
Ontvangt u de brief niet, maar wilt u 
hem wel ontvangen, geeft u dat dan 
door aan Nelly Versteeg. 

Bijbelkring
De zomerkring is intussen gestopt, 
met een winterkring over het 
evangelie van Johannes, die ook 
weer (gedeeltelijk) open zal staan 
voor mensen van ‘buiten’, maken 
we een begin op woensdag (en niet 
dinsdag, zoals we dat gewend waren) 
14 oktober. De kring zal eenmaal per 
twee weken bijeenkomen. 
Het is belangrijk dat u zich, vanwege 
de beperkte toelatingsmogelijkheid, 
van tevoren opgeeft (hudevries@
xs4all.nl; 020 – 686 91 41, liefst 
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 
10.00 uur). Dank!

Ds. De Vries

Pastorpraat
Hoe hebben we de zomermaanden 
beleefd? Bitterzoet? Thema van dit 
nummer!

Elke zondagmorgen dienst in de 
Pelgrimskerk, elke woensdagmiddag 
om half 3 een ruim uur gesprek met 
Nelly of bijbelstudie met ds. De Vries. 
De rondzendbrief elke 14 dagen!

Met Kannen & Kruiken op de eerste 
vrijdag van de maand: 4 juli, augustus 
en 4 september. Maaltijd buiten in park 

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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of bos. Zo bouwden we bruggetjes 
voor ontmoetingen en gesprek.

‘t Studenten pastoraat Uilenstede 
zorgden voor bossen gladiolen. Ze 
hielpen de kweker ervan af nu de 
Nijmeegse Vierdaagse niet doorging 
en bezorgden bij veel 70, 80 en 90+ 
een fleurige grote bos! Zomaar, 
zonder dat we er vier dagen 40 
kilometer voor moesten lopen!

Weer bruggetjes gebouwd voor 
ontmoeting en we hopen zo dat u er 
iets van meegemaakt heeft of was het 
allemaal een brug te ver? Vooral toen 
de hittegolf ons ook nog overkwam? 
Was dat deze zomer de bittere pil?

September nu, die hitte zal niet 
meer komen, de kerkdiensten zullen 
doorgaan, én... misschien even wat 
drinken na afloop voor wie wil, beetje 
meezingen? We zullen zeker horen 
wanneer dat weer kan. Koffie met 
bitterkoekjes! Mmmm!
Op dit moment weet ik nog niet of 
de vrijdagmiddag Kannen & Kruiken 
al in de Pelgrimskerk door kan gaan 
(1ste en 3de van de maand) Dan weer 
elders op 4 oktober.

Lees goed de rondzendbrief voor alle 
laatste informatie en/of ook onderaan 
de liturgie. Zie ook het prikbord in de 
Ontmoetingsruimte, daar vindt u de 
adressen van onze zieken, zij die aan 
huis gebonden zijn of elders moeten 
verblijven. O.a. onze 99-jarige Rieki 
Gerrits!

Mijn grootvader (1894!) nam een 
‘bittertje’ als hij over iets moeilijks na 
moest denken, hij zat dan stil in een 
hoekje met dat glaasje. Niet storen 
a.u.b.
Maar hij kwam altijd terug bij ons 
in de kring, ook met dat bittertje 
wanneer zijn probleem was opgelost! 
Dan trakteerde hij op bitterballen! 
Motto: bitter in de mond maakt het 
hart gezond!

Zo ontmoeten en bemoedigen wij 
elkaar waar en wanneer mogelijk. 
De kerkenraad zal een geschikt 
moment vinden om na de zomer 
stil te staan bij de wisselingen in de 
gemeente en hen dank te betuigen. 
Bijvoorbeeld bij ‘t neerleggen van 
haar taak als hulpkoster door Irene 
Hillers. Jarenlang met zoveel plezier 
en toewijding vervuld.

Wij leven mee met alle zieken, ook 
met hen die regelmatig behandeling 
elders moeten ondergaan. Wij 
wensen u moed en kracht toe en 
weet u elke zondag met de gemeente 
in gebed verbonden.

Wil Kruijswijk

Activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk, 
tenzij anders vermeld. Graag vooraf opgeven 
bij de contactpersonen.

September
Wo 16 14.30  Gespreksbijeenkomst over 

uiteenlopende thema’s, 
leiding Nelly Versteeg. Op-
geven: 06 – 40 13 40 35 of 
dpaversteeg@gmail.com

Zo 20 10.30  Cantatedienst, solocantate 
van Telemann

Wo 30 14.30  Gespreksbijeenkomst over 
uiteenlopende thema’s, 
leiding Nelly Versteeg

Oktober
Vr 02 16.00   Gezamenlijke maaltijd,
Ma 05 20.00  Theoloog des Vaderlands 

Samuel Lee blikt terug, 
leiding: Hermen Jan Rijks. 
Zie ook pagina 2.

Zo 11 10.30  Muziek tijdens de kerk-
dienst van de Italiaanse 
renaissancecomponist 
Lodovico da Viadana.

Wo 14 14.30  Gespreksbijeenkomst over 
uiteenlopende thema’s, 
leiding Nelly Versteeg

Wo 14 14.00  Bijbelkring Johannesevan-
gelie, leiding ds. De Vries. 

AGENDA
Ergens zingt een vogel, 
zijn zelfgemaakte lied
De natuur is zijn theater, 
ik luister en geniet.
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Annie Rinzema-Koelmans
Op 14 juli 2020 is Anna Rinzema-Koelmans overleden. Ze 
werd geboren op 20 oktober 1930 in Leeuwarden. Ze was 
enig kind. Haar man Jan kwam uit een groot gezin. Hij 
was inspecteur van een verzekeringsmaatschappij. In het 
begin van hun huwelijk woonden ze kort in Amstelveen. 
Hun oudste zoon Jan Doeke werd gedoopt in de 
Kruiskerk. Maar al snel keerden ze terug naar Friesland. 
Haar man overleed relatief jong op 63-jarige leeftijd. In 
2003 kwam Annie in Buitenveldert wonen, dichter bij haar 
twee zoons. In Amsterdam voelde ze zich helemaal thuis, 
terwijl ze erg op Friesland gesteld bleef. Ze logeerde er 
graag bij vriendinnen en hield een abonnement op de 
Leeuwarder Courant. Annie maakte gemakkelijk contact 
met mensen, zeker als er een lijntje met Friesland was. 
Ze was graag onafhankelijk, maar ook heel sociaal, 
vriendelijk en zorgzaam. Ze onderhield familiebanden 
en vriendschappen trouw. In Zuidwende en in de kerk 
maakte ze nieuwe vrienden. De laatste anderhalf jaar 
woonde ze in Beth Shalom. Toenemende beperkingen 
en een groeiend gevoel niets meer te zeggen te hebben 
maakten het leven moeilijker. Toch overheerste bij haar 
de dankbaarheid. Haar geloof in en vertrouwen op God 
spreekt uit de woorden boven de kaart: Wat de toekomst 
brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla 
ik dus de ogen naar het onbekende land. Annie Rinzema 
is in besloten kring begraven bij haar echtgenoot Jan 
Rinzema in Leeuwarden.

Nelly Versteeg

IN MEMORIAM
Coos Wolffensperger
Op 20 juli is Coos Wolffensperger overleden na een 
korte, ernstige ziekte. Ze werd 88 jaar. In 1932 was 
Coos geboren in Zwolle als jongste van een gezin 
van tien kinderen. In het gezin was sociaal werk een 
vanzelfsprekend gegeven. Wellicht lag daar voor haar de 
inspiratie om zich in maatschappelijk werk te bekwamen. 
De oorlogstijd was een periode die veel indruk op haar 
had gemaakt, vooral door het illegale werk van haar 
zusjes. Coos groeide op tot een zeer zelfstandige vrouw 
die voor iedereen klaar stond. Toen ze nog volop werkte in 
een drukke baan, hielp ze ’s nachts bij de daklozenopvang. 
In de Pelgrimskerk was ze actief bij het stoelenproject 
en andere diaconale activiteiten. Ze was eigenlijk een 
geboren diaken. In de gemeente had ze aandacht voor 
velen; ze nam daar een markante plaats in. Haar mening 
stak ze niet onder stoelen of banken. Ze was vrolijk en 
goedlachs. Grote liefde had ze voor de muziek. Vele 
concerten bezocht ze en in de afscheidsdienst was veel 
muziek te horen, zeer fraai vertolkt door onze kerkmusicus 
Bert ’t Hart en zijn begaafde dochter, de violiste Ruña ’t 
Hart. Ze wordt niet alleen gemist in haar familie, maar 
ook in de gemeente van de Pelgrimskerk. We lazen uit 
de Bijbel Psalm 23, over de goede herder, naar wiens 
voorbeeld Coos haar leven heeft proberen te leven.

Ds. Jaap Doolaard

Zomermaaltijden
Wat was het fi jn elkaar weer te ontmoeten! In juli en 
augustus aten we pannenkoeken bij Hop in het Amstelpark. 
Er was ruim voldoende ruimte voor iedereen. 
De pannenkoeken smaakten heerlijk, als vanouds. Heel 
gezellig om iedereen weer te zien en met elkaar te praten.
Op vrijdag 2 oktober van 16.00 – 18.00 uur is er weer een 
maaltijd in de Pelgrimskerk, voor maximaal 15 personen. 
Eet u mee? Graag vooraf even doorgeven aan Janny of Wil.
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Muziekagenda
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AART APPELHOF

Concert Bach Ensemble 
Amsterdam
Za/ 26-09, 16.30 en 19.30 uur
Het Bach Ensemble Amsterdam geeft 
een concert met drie verschillende 
barokke weergaven van Psalm 130, de 
pelgrimspsalm De Profundis clamavi – 
uit de diepten heb ik geroepen. Bachs 
BWV 131 Aus der Tiefen ruf ich is een 
zeer vroeg ‘Kirchenstück’, misschien 
wel zijn eerste cantate. Zeldzaam 
indringend treurt de muziek, wordt 
boete gedaan en is er berouw, maar 
ook de verlossing wordt muzikaal 
prachtig uitgebeeld. 
Bachs tijdgenoot Christoph Graupner 
– bijna Thomascantor in Leipzig, maar 
hij bleef in Darmstadt – maakte meer 
dan duizend kerkelijke cantates. 
Aus der Tiefen rufen wir is er een 
van. In Frankrijk leefde en werkte 
hij aan het Franse hof Jean-Joseph 
de Mondonville. Hij liet negen 
Grand Motets over psalmen na: De 
Profundis is er een van. 
Tussen de cantates brengt het Bach 
Ensemble enkele dansen uit de Derde 
Orkestsuite van Bach. 

Het concert duurt ruim een uur en 
omdat er maar zo weinig mensen 
in de kerk kunnen komen wordt het 
tweemaal uitgevoerd, ‘s middags en 
‘s avonds. Toegang: € 17,50.
Aanmelden via de Kruiskerkwebsite 
of via e-mail naar concert@kruiskerk-
amstelveen.nl. 

Zondagmiddagconcert
Zo/ 04-10, 16.30 uur
Voor dit pianoconcert komt de Ierse 
pianist Seán Morgan-Rooney. Hij is 
laureaat in de ‘Dutch Classical Talent 
competitie 2020-2021. 
Uit het juryrapport: ...een intelligente 
en fantasierijke pianist met een 
geweldige timing en frasering. Zijn 
spel is virtuoos en beeldend, hij 
neemt de luisteraar mee in zijn eigen 
droomwereld. Zelden iemand gehoord 
die zo mooi de afwisseling laat horen 
tussen eenvoud en complexiteit.’

Ook in Engeland maakt hij furore: 
hij kwam in de fi nale van de Young 
Musician of the Year-verkiezing van de 
BBC. 
Seán komt met een introspectief 
programma waarin hij relaties tussen 
natuur en menselijk ziel, identiteit en 
voorstellingsvermogen onderzoekt. 

Er mogen 65 mensen komen. 
Toegang: € 10,-.
Aanmelden via de Kruiskerkwebsite 
of via e-mail naar concert@kruiskerk-
amstelveen.nl. 

Muziekagenda

Bach Ensemble Amsterdam

Pianist Seán 
Morgan-Rooney



32

K
e

rk
e

li
jk

 n
ie

u
w

s

De grande 
fi nale 

Dit is echter een fundamenteel 
misverstaan van de werkelijke 
boodschap van Bijbel en Koran. Want 
dat is helemaal niet wat met het 
woord ‘apocalyps’ wordt bedoeld. 
Het laatste boek in de Bijbel, de 
Openbaring van Johannes, heet in het 
Grieks ‘Apocalyps’. De grondbetekenis 
is onthulling, ontsluiering, openbaring, 
aan het licht brengen van datgene 
wat er nu geschiedt, en wat er de 
hele geschiedenis door is gebeurd. 
Er worden geen voorspellingen 
gedaan, maar geanalyseerd wordt 
wie de verantwoordelijkheid draagt 
voor het onrecht in de wereld. In die 
zin zijn alle tijden, dus ook het heden 
‘apocalyptisch’ te noemen, maar op 

een totaal andere wijze dan meestal 
wordt gedacht en geloofd.
Sinds de verwoestende ‘Griekse’ 
verovering van een groot deel van 
de wereld door Alexander de Grote 
(vierde eeuw v.C.) is er sprake van 
apocalyptische inzichten – zoals 
b.v. neergelegd in het boek Daniël 
(tweede eeuw v.C.) - én ontstaan 
apocalyptische (dus onthullende) 
lezingen van de hele Hebreeuwse 
Bijbel. Hetzelfde kan gezegd worden 
van het Nieuwe Testament vanaf de 
Evangeliën tot het laatste Bijbelboek 
toen Rome de wereldmacht van de 
Grieken had overgenomen. Diezelfde 
apocalyptische boodschap wordt in 
de zevende eeuw bevestigd door 

de Koran toen de Byzantijnen en 
de Perzen elkaar op leven en dood 
bestreden.
De apocalyptische boodschap die 
aan het licht wordt gebracht is dat 
God een einde zal maken aan de 
onrechtvaardige heerschappij van 
geweld (Moloch), geld (Mammon) en 
leugenpropaganda.
Voorzeker zal het Koninkrijk van God 
aanbreken, maar dat zal niet bereikt 
worden door geweld. Immers ‘in God 
is geen geweld’ (Diognetus).

Verkrijgbaar via de boekhandel en 
online.
Prijs: € 35,00
352 pagina's, uitgeverij Aspekt

ANTON WESSELS

Wij zouden vandaag in ‘apocalyptische’ tijden leven. 

De oorlogen die gevoerd worden - met name in 

het Midden-Oosten en het confl ict rondom Israël 

- zouden evenzo vele tekenen zijn dat nu echt de 

eindtijd is aangebroken. 

De Apocalyps in Tenach, 
Evangelie en Koran.

Dit is echter een fundamenteel een totaal andere wijze dan meestal 
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Gebeden voor 
lichte en 
donkere dagen

Het gebed is gegeven met dat raadsel. 
De Ander moet ons vreemd zijn. ‘Geen 
mens zal mij zien en leven’ zegt God in 
Exodus (33:20). Wie denkt te hebben 
gevonden, smoort het gebed. Zoals 
Augustinus bidt in zijn Belijdenissen: 
‘liever niet-vindend u vinden dan 
vindend u niet-vinden’. En zo bidden 
wij, om met Paulus te spreken, in een 
spiegel. Oog in oog met de refl ectie 
van onszelf. Voor psychologen blijft het 
daarbij, maar Paulus gaat verder: Bidden 
is spreken in het vertrouwen dat ik 
‘eens zal kennen, zoals ik zelf gekend 
ben’ (I Kor. 13:12). Tot dat eens ‘kunnen 
wij Hem niet zichtbaar maken voor 
ons, maar wij onszelf wel voor Hem’ 
schrijft de Joodse denker Abraham 
Heschel in zijn prachtige boek 'De 
betekenis van het gebed in de Joodse 
gedachtenwereld'. Gebed is je present 
stellen in het vertrouwen op de Ander 
aan gene zijde van de spiegel. Ten volle 
zeggen: ‘Hier ben ik.’ 

Misschien laat het gebed zich nog het 
beste vergelijken met een gedicht. Zoals 
de dichter schrijft in het vertrouwen 
dat de onbekende adressant zijn of 
haar meest intieme woorden als 
‘waar’ zal erkennen, zo bidden wij onze 
gebeden de hemel in. Sprekend in het 
vermoeden, soms het vertrouwen en 
een enkele keer het zekere weten, dat er 
iemand hoort. Een Ander die je vreemd 
is, maar jouw woorden toch op waarde 
weet te schatten. Nogmaals Augustinus: 
‘het is immers uw barmhartigheid 
die ik toespreek, niet een mens die 
mij uitlacht’. Het gebed is kwetsbaar, 
schaamtevol, intiem. Ons antwoord op 
het leven dat de Ander ons geeft neemt 
net als de oude gebedsliederen in het 
boek van de Psalmen alle mogelijke 
vormen aan: dankbaarheid en klacht, 
wanhopige schreeuw en diepe stilte, 
waslijst van verlangens en eeuwenoude 
hymne. En toch is in al onze gebeden 
‘ons hoogste doel niet onszelf tot 

uitdrukking te brengen, maar onszelf te 
hechten aan wat groter is dan onszelf’.
Zo bevragen wij al antwoordend het 
wonder van het gegeven leven en leren 
we ons zelf te vinden. 

In dit – in augustus verschenen – 
gebedenboek, is een verzameling 
van ruim 200 gebeden opgenomen. 
Een aantal uit de traditie, maar het 
grootste deel speciaal voor deze 
bundel geschreven door onder andere 
Elly Zuiderveld, Huub Oosterhuis, 
Stefan Paas en ondergetekende. Een 
boek vol inspiratie, 'voor lichte en 
donkere dagen'. Om te gebruiken bij 
bijeenkomsten, vieringen of gewoon 
thuis.

Verkrijgbaar via de boekhandel en 
online.
Prijs: € 24,99
352 pagina’s, uitgeverij 
Kokboekencentrum

WERNER PIETERSE

Nooit zullen we weten wie het geheim, het adres van onze 

gebeden is. Hoe oud de Naam ook is tot wie we ons richten; 

het blijft een raadselwoord dat ons verlangen, onze ontroering, 

onze vrees en hoop nooit helemaal vangen kan. 

Het gebed is gegeven met dat raadsel. Misschien laat het gebed zich nog het 
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Leren en 
bezinnen 
in lezingen 
en kringen
Programma 
september 2020 
– juni 2020

Dit programma is voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
verhaal van God met mensen en de verbinding van mensen 
met elkaar en met de schepping. Iedereen is welkom. 
Dit jaar vragen wij u wel om u vooraf aan te melden. 

Om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan moeten 
extra maatregelen worden getroffen. 
Wilt u zich daarom voor deelname 
minimaal een week vóór de datum 
van de activiteit aanmelden bij 
de contactpersoon die bij het 
programmadeel vermeld staat? 
Het aantal aanmeldingen bij een 
activiteit bepaalt hoe de verplichte 

coronamaatregelen kunnen worden 
nageleefd. Het kan zijn dat voor 
naleving (deels) wordt uitgeweken 
naar een andere ruimte, locatie en/
of datum. Uiteraard brengen wij u 
hiervan op de hoogte.
De kerkelijke organisatie doet 
er alles aan om de juiste 
voorzorgsmaatregelen te treffen om 
verspreiding van het coronavirus 

te voorkomen. U wordt vriendelijk 
verzocht met verkoudheidsklachten 
thuis te blijven.

Bel of e-mail voor meer informatie de 
contactpersoon die vermeld staat bij 
de activiteit of bel of e-mail naar het 
Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@
pga-b.nl, 020 - 641 36 48 (dinsdag t/m 
donderdag 9.00 – 12.30 uur).
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aChristelijke Meditatie

Locatie (voorlopig in de) Paaskerk
Datum elke woensdag vanaf 2 september 
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Leiding Nico Sjerps, 06 – 21 25 46 99, 
 nsjerps@ziggo.nl

Meditatief Bijbellezen: 
verhalen komen tot leven!
Locatie  Kruiskerk 
Datum maandag 21 september, 19 oktober, 
 16 november, 14 december, 18 januari, 
 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 
 21 juni 
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Begeleiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 – 665 46 85

Bijbelkring over het Evangelie 
volgens Matteüs
Locatie Kruiskerk
Datum woensdag 30 september, 28 oktober, 
 25 november, 16 december 
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Leiding ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40, 
 lanser@kruiskerk-amstelveen.nl

Doel bereikt? Theoloog des Vaderlands 
Samuel Lee blikt terug
Locatie  Pelgrimskerk
Datum maandag 5 oktober 
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Gespreksleiding  Hermen Jan Rijks
Aanmelden lezing@pelgrimskerk.nu

Zonde – op zoek naar een eigentijds begrip
Locatie Paaskerk
Datum  woensdag 7 en 14 oktober, 4 november
Tijd  20.00 - 21.30 uur
Leiding ds. Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, 
 f.omta@protestantsekerk.nl

'Vrouw en Geloof' en Inspiratie
Locatie Kruiskerk
Datum donderdag 8 oktober, 12 november en 
 14 januari, 11 februari, 11 maart, 20 mei
Tijd 14.00 uur
Informatie Meta Schoonheim, 
 m_schoonheim@hotmail.com
 Marijke Touw, 
 marijketouw@hotmail.com

Kring romans
We lezen voor 8 oktober de roman van Oek de Jong, 
Zwarte Schuur 
Locatie Paaskerk
Datum  donderdag 8 oktober, 7 januari, 11 maart 
Tijd  15.00 uur 
Informatie  Albert van Blaaderen, 0297 - 58 25 93, 
 literatuur@paaskerk-amstelveen.nl

Het Johannesevangelie 
(verschoven naar woensdag!)
Locatie Pelgrimskerk
Datum woensdag 14 en 28 oktober, 
 11 en 25 november, 16 december, 
 27 januari, 10 en 24 februari, 
 10 en 24 maart 
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Leiding ds. Harmen de Vries, 020 - 686 91 41, 
 predikant@pelgrimskerk.nu

Kerk in de stad 
Iedere maand een bijeenkomst in hartje Amstelveen, bij 
Boekhandel Venstra. Meer informatie hierover op:
www.amstelveenspreekt.nl.

Programma voor kinderen
Bekijk voor de laatste informatie de website en de 
nieuwsbrieven.

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

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95



Meer dan een plaat staal is het niet. 
Ondoordringbaar roestig ijzer.
Om frontaal op stuk te lopen.

Geen doorkomen aan.

Alleen wie langs de marge 
nadert, speurt, zoekt, aftast 

ziet iets van licht; 
iets beginnen 

achter het dode staal.

Werner Pieterse

Lili Dujourie (Roeselare, 1941): 
Amerikaans imperialisme, 1972 (www.lilidujourie.be). 
Deze zomer te zien in de Vleeshal in Middelburg 
(www.vleeshal.nl).


