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Heersen en dienen
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Een kaars is een veelzeggend 
symbool. Veel mensen branden 
kaarsen als een bemoediging, als een 
gebed, als een moment van meditatie 
of om een verbinding te voelen met 
God. Een kaars is het symbool van 
het Licht dat ons herinnert aan Pasen. 

In de kerk gedenken wij onze 
overleden gemeenteleden veelal op 
de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar, dit jaar op 22 november. Als we 
gedenken, staan we stil bij wie de 
ander was en nu voor jou is. Met 
tekst, muziek, gedichten en beeld. En 
door een kaarsje aan te steken.

Extra gedenkmoment
Dit jaar zet de Paaskerk haar deuren 
ook open op zondag 1 november. 
Voor alle Amstelveners, gelovigen, 
twijfelaars, zoekers die behoefte 

hebben om te gedenken. Iedereen is 
welkom!

Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstel-
veen. Kerk open van 16.00 – 18.00 
uur. U kunt in en uit lopen. Gedurende 
de inloop is een korte voordracht door 
stadsdominee Werner Pieterse. De 
muziek wordt verzorgd door Peter van 
Dongen en Jenny Stoeckart. 

Vanwege de coronamaatregelen 
vragen we bij de deur uw naam en 
contactgegevens achter te laten.
Kijk voor de meeste actuele 
informatie op www.pga-b.nl

YVONNE TEITSMA

Voor wie steek jij 
een kaarsje aan?

Als we op vakantie zijn in het buitenland steken we vaak een kaarsje 

aan in grote kerken, kleine kapelletjes of op begraafplaatsen. We steken 

een kaarsje aan voor een geliefde die er niet meer is of ernstig ziek is. 
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Van de redactie
Heersen en dienen is het thema van deze Present. Is 
het een tegenstelling of zijn de woorden complemen-
tair? Je hebt dienend leiderschap en ook heerszuch-
tige dienstbaarheid. Je kunt als politicus heersen en 
dienen. Met Merkel en Trump als tegenvoeters wijst 
Harmen de Vries op wat het evangelie zegt over Jezus’ 
en onze missie: dienstbaarheid in een gerichtheid op 
anderen; een christelijke dienstbaarheid die uiteinde-
lijk tot heerschappij leidt. Je kunt als burgemeester 
heersen en dienen; lees het artikel van Tjapko Poppens, 
burgemeester van Amstelveen. Je kunt in alle organi-
saties en samenlevingen heersen en dienen. Is er een 
dienend heersen mogelijk waarbij iedereen erbij hoort, 
meetelt en meedoet? Gert Jan Slump gaat er in zijn 
column op in. Je kunt heersen en dienen als voorzitter 
van de diaconie; Willeke heeft een interview met Ginus 
Trof over dienstbaarheid buiten de kerkelijke muren. Je 
kunt heersen en dienen als redacteur van Present. Er 
zit een stevige continuïteit in de redactie van Present, 
maar we hebben nu toch afscheid moeten nemen van 
Nel Velthorst, die negen jaar met toewijding en scherp-
zinnigheid haar taak heeft vervuld, waarvoor veel dank. 
Maar we kunnen gelukkig ook weer een nieuw redac-
tielid uit de Pelgrimskerk verwelkomen: Nelly Versteeg. 
Met mijn naderende emeritaat neem ik na precies tien 
jaar afscheid van de redactie. Na het vertrek van Jaap 
Doolaard in januari 2011 werd Jeanette Schuijt eind-
redacteur en mocht ik ‘heersen’ als hoofdredacteur. 
Het woord heersen staat natuurlijk tussen aanhalings-
tekens, want zo waren de verhoudingen niet. Al die 
jaren waren we een geweldig team. Mijn mederedac-
tieleden dank ik voor de fijne samenwerking en u als 
lezer voor het vertrouwen en de reacties. Hopelijk mag 
Present nog vele jaren ons gemeenteleven dienen. 

Sieb Lanser



4

w
w

w
.p

g
a

-b
.n

l

Kerkdiensten

ZONDAG 

11 oktober

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, eredienst en pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Jaap Doolaard, Odijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
19.30 uur: oecumenische Taizéviering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam-
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries 

VUmc 
10.00 uur: ds. Maria Berends-van Hoek

ZONDAG 

18 oktober

1e collecte: Diaconie, Werelddiaconaat, 
wereldvoedseldag
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Corine Sloots  onder 
voorbehoud
Paaskerk
10.00 uur: ds. Marnix van der Sijs, Gouda 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. Mol, Driesum
18.30 uur: ds. J.P. Nap, HoevelakenPel-
grimskerk
10.30 uur: ds. Geertien Morsink, Odijk

Vreugdehof
10.15 uur: de heer Roel Dijk
VUmc 
10.00 uur: pastor Bram Oudenampsen
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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.

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

Vreugdehof 
De Klencke 111

Kapel VUmc 
De Boelelaan
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ZONDAG 

25 oktober

1e collecte: Diaconie, stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk in 
onze gemeente

 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
16.30 uur muzikale vesperviering, 
liturg: ds. Sieb Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse  onder 
voorbehoud
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
18.30 uur: ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, 
gedachtenisdienst 

VUmc 
10.00 uur: ds. Dick Kuiper

ZONDAG 

1 november

1e collecte: Diaconie, stichting Derde 
Wereldhulp
2e collecte: Kerk, Zending: Indonesië – Kerk 
met vrouwen in de hoofdrol

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: dr. J.B. ten Hove, Veenendaal
18.30 uur: ds. G. Lugthart, Katwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jaap Doolaard, Odijk

Vreugdehof
10.15 uur: pastor Uschi Janssen
VUmc 
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke

ZONDAG 

8 november

1e collecte: Diaconie, stichting Stoelenproject
2e collecte: Kerk, landelijk jeugd- en jonge-
renwerk: ‘Opvoeden doe je niet alleen’

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Frans Breukelman, 
Terschelling West
Paaskerk
10.00 uur: drs. Bert Kozijn
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

VUmc 
10.00 uur: pastor Oudenampsen 

Data inleveren en verschijnen Present

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

09 – Licht en donker
inleveren kopij: 23 november
op de mat: 12 december

Folder Leren en bezinnen
Bij deze uitgave van Present treft u (opnieuw) de 
folder Leren en bezinnen aan. Bij de verzender 
is vorige keer iets misgegaan, waardoor 
verschillende gemeenteleden de folder niet 
ontvingen. De folder is hetzelfde als vorige keer. 
Heeft u de folder nu dubbel? Misschien kunt u 
hem weggeven aan iemand uit uw kennissenkring.
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Heersen en dienen

Merkel is, zoals u wellicht weet, 
predikantsdochter en belijdend 
christen. Een aantal jaren 
geleden vertelde zij op een Duits 
jongerencongres dat haar geloof 
een belangrijke rol speelt bij haar 
werkzaamheden als kanselier. ‘Voor het 
nemen van belangrijke beslissingen bid 
ik tot God’, zei ze toen. En voorts: ‘Voor 
God ben ik een mens. Ik ben voor Hem 
niet de Duitse bondskanselier Angela 
Merkel, maar de mens Angela Merkel. 
Ik ontdek, als ik voor God sta, dat ik het 
niet altijd bij het rechte eind heb en dat 
ik fouten maken mag.’
Ik denk dat we mogen zeggen dat 
de omgang met en afstemming op 
God hun positieve sporen hebben 
achtergelaten in de wijze waarop 
Merkel haar politieke ambt vervult. De 
vruchten van de Geest, zoals Paulus die 
noemt in Galaten 5, vruchten als liefde, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing, 
worden – althans in mijn perceptie – 

in haar publieke optreden zichtbaar. 
Merkel is wars van zelfverheerlijking 
en streeft ernaar in haar ambt God en 
mens te dienen.

Merkel heeft vele tegenvoeters. De 
meest opvallende is op dit moment 
ongetwijfeld de Amerikaanse president 
Trump. Over hem hoef ik u niet veel te 
schrijven, omdat nieuwsmedia vrijwel 
wekelijks over zijn wijze van optreden 
berichten. Ik noem hier alleen de 
iconische foto die Trump begin juni van 
dit jaar liet maken voor de Episcopaalse 
Kerk van St. John in Washington, nadat 
hij demonstranten, die vreedzaam 
protesteerden tegen racistisch en 
dodelijk politiegeweld, door de 
nationale garde met traangas aan de 
kant had laten vegen om vanuit het 
Witte Huis de kerk te kunnen bereiken. 
Staande voor de kerk liet hij zich, zoals 
u weet, met een Bijbel in zijn hand 
fotograferen, klaarblijkelijk om, met 

de verkiezingen in het vooruitzicht, 
zichzelf tegenover zijn evangelische 
achterban te etaleren als krachtige 
handhaver van de maatschappelijke 
orde. De episcopaalse bisschop 
van Washington, Mariann Budde, 
reageerde ontsteld en sprak over ‘een 
misbruik van de geestelijke middelen 
en symbolen van onze tradities en van 
onze geheiligde ruimte.’ Zij voegde 
eraan toe: ‘Hij [president Trump] is niet 
naar de kerk gekomen om te bidden, 
hij is niet gekomen om zijn medeleven 
te betuigen met wie rouwen. Hij is niet 
gekomen om zich te wijden aan de 
heling van onze natie, alles wat je zou 
verwachten van de hoogste leider van 
het land.’
Dienen lijkt niet hoog in het vaandel 
van de huidige Amerikaanse president 
te staan. Zijn steeds opnieuw aan de 
dag tredende gerichtheid op eigen 
eer en eigen belang lijken veeleer 
uitingen van het verlangen om te 
heersen, ten koste van velen. Zijn 
beroep op de Bijbel voor de kerk in 
Washington kan vanuit het perspectief 
van het evangelie inderdaad volkomen 
misplaatst genoemd worden.

Want in het evangelie ontmoeten 
wij Jezus de Heer. En een van de 
belangrijkste lessen die Hij zijn 
volgelingen heeft meegegeven, is het 
belang van de dienstbaarheid. Toen 
zijn leerlingen Jakobus en Johannes 
bij Hem kwamen leuren om de beste 

HARMEN U. DE VRIES

Ik heb een grote bewondering voor de Duitse 

bondskanselier Merkel. Haar bedachtzame 

optreden, haar weloverwogen woorden, haar 

open hart en de niet op zichzelf gerichte wijze 

waarop zij haar ambt vormgeeft dwingen mijn 

respect af. Haar aftreden, dat voor het komende 

jaar gepland staat, zal een groot gat achterlaten, 

niet alleen op het Duitse en Europese politieke 

toneel, maar ook in de politieke wereldorde.
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plekken in zijn aanstaande messiaanse 
regering, confronteerde Hij hen met 
de ongemakkelijke waarheid dat wie 
hoog wil opklimmen op de ladder van 
het Koninkrijk eerst bereid moet zijn 
met Hem de diepte van het lijden te 
omarmen (Marcus 10:35vv). 
De woorden die Jezus vervolgens 
sprak, behoren tot de kerninhoud van 
de christelijke leer en de christelijke 
navolging: ‘Wie groot wil worden 
onder jullie, die moet jullie dienaar 
zijn. En wie de eerste wil zijn, die 
moet van allen de slaaf zijn. Want ook 
de Mensenzoon is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te dienen 
en zijn leven te geven als losprijs voor 
velen.’
Hier wordt ons getekend wat Jezus’ 
missie is: Hij is in de wereld gekomen, 
niet om met zijn ellebogen zich op 
te werken tot een roemrijke positie, 

niet om zo snel mogelijk de macht 
te grijpen, maar om – dienstbaar tot 
het uiterste – met het prijsgeven van 
zijn leven verzoening te doen voor de 
zonden van velen, uit zijn volk en uit de 
heidenvolkeren.
Maar vooral wordt hier getekend wat, 
in zijn kielzog, ónze missie is: om 
in een geest van dienstbaarheid en 
bereidheid tot zelfopoffering gericht te 
zijn op de behoeften en de noden van 
anderen. Niet wie het eigen belang wil 
veiligstellen en de vermeerdering van 
eigen macht en roem tot levensmotto 
heeft gemaakt, is bij God in tel, maar 
wie in het spoor van Jezus handelt in 
zijn Geest, die de Geest is van liefde, 
ootmoedigheid en dienstbaarheid.

In de dienende levensweg van de 
christen zit een verborgen bonus. 
Die bonus komt in de prediking van 

onze kerken maar zelden ter sprake, 
maar wordt in het Nieuwe Testament 
meermalen betuigd. De apostel Paulus 
omschrijft hem in zijn tweede brief 
aan Timoteüs als volgt: ‘Indien wij met 
Christus gestorven zijn, zullen wij ook 
met Hem leven; indien wij volharden, 
zullen wij met Hem als koningen 
heersen’ (2 Timoteüs 2:11v).
Christelijke dienstbaarheid leidt 
uiteindelijk tot heerschappij. Zoals 
Christus door de diepte van zijn lijden 
heen door God verhoogd werd tot 
triomferende Heer, zo zullen wij in het 
leven van de wederopstanding samen 
met Hem als koningen heersen. Een 
ereplek in de messiaanse regering 
van Gods komende wereld wordt niet 
verkregen door aardse machtswellust. 
Zij valt diegenen toe die het geheim 
hebben verstaan van het dienen in de 
navolging van Christus. 
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De hedendaagse burgemeester 
heeft veel verschillende rollen, maar 
de baas van de gemeente is hij of 
zij zeker niet. Als ik het veelzijdige 
burgemeestersambt in één zin 
zou moeten omschrijven, zie ik de 
burgemeester vooral als hoeder van de 
lokale democratie en als verbindende 
kracht in de samenleving. 

Burgemeester, je bent het zodra je de 
voordeur uitloopt. Dat is het bijzondere 
aan de functie. Iedereen wil met je 
praten. In de supermarkt, op de markt 
of waar je ook bent. Zo hoor je wat 
er speelt onder allerlei groepen in de 
samenleving. Als burgemeester sta 

je boven de partijen, en tegelijkertijd 
sta je ook dicht bij mensen. Die 
betrokkenheid, in goede en slechte 
tijden, vind ik zelf een van de mooiste 
kanten van mijn werk.

De baas in de gemeente is natuurlijk 
de gemeenteraad, want de raadsleden 
vertegenwoordigen de inwoners. De 
gemeenteraad stelt op de hoofdlijnen 
het gemeentebeleid vast: wat 
willen we in Amstelveen, wat gaan 
we daarvoor doen en wat mag het 
kosten? Daarnaast controleert de 
raad of burgemeester en wethouders 
dat beleid goed uitvoeren. De 
burgemeester is voorzitter van het 

college én voorzitter van de raad. In 
die hoedanigheid wordt de rol van de 
burgemeester wel eens omschreven 
als ‘de man (of vrouw) met het 
oliekannetje’. Hij moet ervoor zorgen 
dat de gemeente fatsoenlijk bestuurd 
wordt en dat college en raad hun 
werk goed kunnen doen. Dat is in de 
complexe samenleving van nu, waarin 
beeldvorming en feiten niet altijd hand 
in hand gaan, een mooie uitdaging. 

We bevinden ons door de 
coronacrisis al enige tijd in een 
uitzonderlijke situatie. De minister van 
Volksgezondheid (VWS) is vanuit het 
kabinet belast met de bestrijding van 
deze pandemie. Wij zijn inmiddels 
vertrouwd met de persconferenties van 
de minister van VWS en de minister-
president waarin het land wordt 
bijgepraat over de actuele situatie en 
de te nemen maatregelen. Vervolgens 
is het aan de 25 Veiligheidsregio’s in 
ons land om deze uit te voeren en 
te handhaven. Een veiligheidsregio 
stuurt de inzet van hulpdiensten 
zoals GGD en brandweer, en is 
verantwoordelijk voor het opstellen van 
de noodverordeningen. Amstelveen 
valt binnen de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland, die wordt 
bestuurd door de burgemeesters van 

Dienstbaar aan de 
 samenleving 

TJAPKO POPPENS BURGEMEESTER VAN AMSTELVEEN

Toen ik in 2012 burgemeester van Wijk bij 

Duurstede werd, vroeg mijn toen 5-jarige 

zoon: 'Papa, ben jij nu de baas?’ Goede 

vraag. Vroeger was de burgemeester de 

baas van de stad, maar dan heb ik het over 

de Middeleeuwen. Daar komt de naam ook 

vandaan: burgi magistratus, de meester van de 

burcht, inmiddels verbasterd tot ‘burgemeester’. 

Daarna was de burgemeester eeuwenlang een 

soort regent, een belangrijke man in een jacquet 

met een hoge hoed. 
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de zes deelnemende gemeenten onder 
voorzitterschap van de burgemeester 
van Amsterdam. Deze werkwijze is 
bedacht om bij een acute crisis snel 
actie te kunnen ondernemen, met het 
idee dat zo’n situatie hoogstens een 
paar dagen duurt en niet zes maanden 
zoals nu. 

Door de lange duur van de 
crisis ontstaat er spanning in de 
democratie, landelijk en ook lokaal. 
Immers de totstandkoming van een 
noodverordening vindt plaats buiten 
de gemeenteraden om, die daarmee 
hun kader stellende en controlerende 
rol zien verminderen. Staatsrechtelijk 
is hier nog geen oplossing voor, 
een landelijke ‘Coronawet’ die dit 
democratische gat moet invullen, laat 
nog op zich wachten. 

Een ander aspect van een 
noodverordening is dat onze rechten 
als vrije burgers zijn ingeperkt. In 
Nederland kenden we voor de zomer 
de ‘intelligente’ (beperkte) lockdown, 

een combinatie van (beperkte) inperking 
van basisrechten en een beroep op 
onze eigen verantwoordelijkheid. We 
hielden ons vrijwillig aan de regels. 
Deze niet-autoritaire benadering heeft 
vertrouwen als basis. Mensen maakten 
hun eigenbelang ondergeschikt aan 
het belang van de samenleving en de 
gezondheid van ons allen. Het was een 
eensgezindheid en solidariteit waarvan 
we niet meer wisten dat we die nog 
hadden. 

Met de versoepeling van de 
maatregelen in de zomer nam het 
aantal besmettingen echter weer toe. 
Corona was nog niet weg. En sinds 
ik vorige week begon aan dit artikel, 
is de situatie alweer anders. Het 
kabinet kondigde extra maatregelen 
aan. De minister-president doet 
wederom een sterk beroep op ons 
verantwoordelijkheidsgevoel. ‘De 
urgentie en motivatie van 17 miljoen 
mensen om ons aan de regels te 
houden, die moeten we weer gaan 
voelen’, aldus onze premier. 

Of we erin slagen de pandemie de 
baas te worden, hangt voor een groot 
deel van ons gedrag af en of we 
wederom solidair met elkaar willen zijn. 
Zorgzaamheid voor en betrokkenheid 
bij anderen is gelukkig voor veel 
mensen vanzelfsprekend, zo zag ik 
afgelopen voorjaar in de Amstelveense 
samenleving. Ik vertrouw erop dat 
we ook nu samen de schouders er 
weer onder zetten. Als burgemeester 
probeer ik daaraan bij te dragen. 
Naast mijn rol als ‘crisismanager’ wil 
ik ook als ‘burgervader’ luisteren, 
aanspreekbaar zijn en mensen een 
hart onder de riem steken wanneer 
dat nodig is. Een burgemeester zijn die 
dichtbij staat, die partijen en mensen 
bij elkaar kan brengen en verbinden. 
Een burgemeester die er is voor 
inwoners. 

De burgemeester van nu is dus geen 
baas met een hoge hoed, maar iemand 
die met opgerolde hemdsmouwen 
dienstbaar is aan de samenleving, voor 
alle Amstelveners. 
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Burgemeester Tjapko Poppens en wethouder Zorg Marijn van Ballegooijen. 
Bron: www.mijnamstelveen.nl.
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Dienstbaar buiten 
de kerkelijke muren

‘Als voorzitter van de diaconie ben ik 
vooral bezig om een netwerk buiten de 
kerk op te bouwen. Mijn grootste wens 
vijf jaar geleden was om een diaconaal 
platform met alle kerken in Amstelveen 
van de grond te krijgen. We werden na-
melijk geconfronteerd met iemand die 
hulp vroeg, maar ondertussen ook hulp 
kreeg vanuit een ander kerkgenoot-
schap. Hij kreeg haast een maandsalaris 
binnen, en dat kan nooit de bedoeling 
zijn. Vandaar die wens om hulpvragen 
via een platform te laten verlopen. Dat 
is allemaal niks geworden. De enige 
samenwerking die nu goed loopt is die 
tussen onze protestantse gemeente en 
de rooms-katholieke kerk. 
Mijn doel voor de komende drie jaar 
is om een lokaal noodfonds op te 
zetten, waar ook organisaties als de 
Zonnebloem en Humanitas bij aan kun-
nen haken, zodat we alle hulpvragen 

vanuit de gemeente Amstelveen snel 
kunnen beantwoorden. En mocht je als 
kerk geen menskracht meer hebben, 
dan kun je altijd nog financieel aan dat 
platform bijdragen.’ 
Een andere klus waar hij graag zijn 
energie in steekt is de zorgboerderij 
die in de Bovenkerkerpolder wordt 
opgezet. ‘Via de gemeente Amstelveen 
hoorde ik dat de diaconie in Amsterdam 
een plan daarvoor had. Toen heb ik ze 
gebeld met de vraag: ‘wat doen jullie 
op mijn grondgebied?’ We zijn gaan 
lunchen en zo ontstond er een samen-
werking. Als diaconie Amstelveen-
Buitenveldert maken we nu € 100.000 
vrij om het boerenbedrijf te helpen 
opzetten. Er komt een grote moestuin 
waar allerlei kwetsbare mensen onder 
begeleiding van vrijwilligers aan de slag 
gaan. De buurttafels kunnen er straks 
groenten halen.’

Armoede
Wat helpt is dat Ginus via diverse 
bestuursfuncties een handig netwerk 
heeft opgebouwd. De lijntjes naar men-
sen van Humanitas Schuldhulpverlening 
zijn kort vanwege een gezamenlijk 
verleden in een schoolbestuur. Dat net-
werk benut hij ook om trainingen voor 
de diakenen te verzorgen om armoede 
te leren herkennen. ‘Je kan wel iemand 
van de Protestantse Kerk Nederland in 
Utrecht vragen, maar dan blijf je in het 
kerkelijk circuit hangen. Ik denk dat je 
uit die hoek moet stappen om het leven 
te kunnen begrijpen, anders ben je te 
beperkt bezig en verruim je je blik niet.’
Met individuele hulpvragen van buiten 
de kerkelijke gemeente loopt het 
overigens geen storm. Ginus: ‘Het zijn 
er misschien maar vijf per jaar, en dan 
moet ik nog aan de bel trekken. Aan 
één kant onderschrijft dat de stelling 
dat er hier geen armoede is, maar 
niemand kan me wijs maken dat er na 
de financiële crisis en de coronacrisis 
niemand is die financieel tussen wal 
en schip is geraakt. We hebben een 
voedselbank waar honderd gezinnen 
komen en een kledingbank. Als er 
geen armoede is, zou je die niet nodig 
hebben. Misschien is de armoede hier 
niet zo herkenbaar, en doen mensen er 
alles aan om hun situatie te verbergen.’ 

WILLEKE KOOPS

Ginus Trof is sinds vijf jaar voorzitter van 

de diaconie van de protestantse gemeente 

in Amstelveen-Buitenveldert. Een dienende 

rol, waarbij hij zijn schouders onder de 

samenwerking met andere organisaties zet. 

De kerk mag wel wat vaker buiten haar eigen, 

veilige muren kijken, vindt hij.
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Paradox
Ginus werkte van 1973 tot 2011 bij de 
marechaussee op Schiphol. Een van zijn 
taken was om mensen terug te brengen 
naar hun land van herkomst omdat ze 
niet in Nederland mochten blijven. ‘Het 
waren geen vluchtelingen, maar ja, hoe 
wil je ze noemen, gelukszoekers. Ik heb 
ze naar Hong Kong en Chili gebracht, 
maar de grootste groepen kwamen 
uit Istanbul en Casablanca. Die waren 
soms eerder terug dan wij. Dan stapten 
wij het vliegtuig uit en zaten ze al weer 
bij ons voor het kantoor. Mensen die 
echt niet wilden of een beetje opstandig 
waren, brachten we onder begeleiding 
weg. Had je een rustig type, dan ging 
die alleen. Negen van de tien keer was 
het een praatje: ‘Joh je mag kiezen, of 
we gaan op een rustige manier of voor 
jou op een onprettige manier, dat heb je 
zelf in de hand’. En ja, soms moest het 
met harde hand.’ 
Als gepensioneerde en voorzitter van 
de diaconie kreeg hij juist te maken 
met hulpverlening aan vreemdelingen. 
Bijvoorbeeld toen de We are here-
groep een paar jaar geleden een pand 

in Amstelveen kraakte. ‘Je wordt 
geconfronteerd met mensen die hier 
niet mogen blijven, die tussen wal en 
schip vallen. En dan geef je hulp. Dat is 
denk ik de paradox in mijn leven. Ik vind 
nog steeds dat als een besluit wordt 
genomen dat iemand niet mag blijven, 
dat hij dan terug moet. Het zijn over het 
algemeen mensen die om economische 
redenen zijn gekomen. ‘Bouw je eigen 
land op’, zou ik tegen hen willen zeggen. 
Vlucht je uit oorlogsgebied, geen 
probleem, niemand wil een bom op zijn 
hoofd krijgen. Of als je vervolgd wordt 
omdat je homo bent of een bepaald 
geloof aanhangt, dat snap ik ook nog. 
Maar in het geval van armoede? Overal 
zijn kansen om een leven op te bouwen. 
Misschien houdt het ook in dat wij meer 
van onze rijkdom moeten inleveren, dat 
we het meer over de wereld moeten 
verdelen. Je kan niet iedereen opvangen, 
dat is onmogelijk. Maar als de mensen, 
zoals van We are here, er zijn, dan moet 
je ze een menswaardig bestaan bieden. 
Ervoor zorgen dat ze te eten en drinken 
hebben, dat je ze een opleiding biedt. 
En dan mag je voor mijn part ook nog 

handgeld meegeven om bij terugkeer de 
eerste weken door te komen.’ 

Mantelzorg
‘Het voorzitterschap is vooral een 
dienende rol. Dat zit hem in het creëren 
van mogelijkheden om met externe 
partijen mensen te helpen die in nood 
zitten. En in het samenbinden van drie 
wijkdiaconieën. Soms moet je directief 
zijn om dingen voor elkaar te krijgen, 
maar je bent toch vooral dienend’, 
concludeert hij, om er lachend aan toe 
te voegen: ‘Dat dat uit mijn mond komt.’
Die dienende rol heeft hij ook thuis 
vervuld, als mantelzorger voor zijn 
vrouw Jeannette. Afgelopen zomer 
overleed ze, na veel jaren van ziekte. 
‘Mantelzorgen doe je op je eigen ma-
nier. Ik ben niet van de verpleging, maar 
wel van klussen als koken en schoon-
maken. Ik heb in die jaren de keuze 
gemaakt dat ik bovenal partner ben, 
geen verzorgende. Het mantelzorgen 
heeft mij sterk beperkt in mijn bewe-
gingsvrijheid, je wilt ook nog leven. 
Ik heb het volgehouden door andere 
dingen te doen, zoals zingen bij Alegría 
en golfen, en mensen te zoeken met 
wie je kunt praten, ook buiten de kring 
van de kerk.’ Na het overlijden van zijn 
vrouw is het stil geworden in huis, maar 
is ook de zorg van zijn schouders geval-
len. ‘De laatste acht jaar leefde ze met 
pijn, waarvan de laatste drie jaar met 
morfine. Ze had een grauw, vertrokken 
gezicht en ook haar karakter was veran-
derd. Toen ze was overleden adviseerde 
de uitvaartondernemer nog één keer in 
de kist te kijken. Dat wilde ik eerst niet, 
maar ik heb het toch gedaan. De pijn 
was weg, haar hele schoonheid was 
terug! Toen ik dat zag, viel ik stil en zei 
tegen mijn zoon: ‘Dit is de vrouw op 
wie ik verliefd ben geworden’.’ 
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Protestantse diaconale 
erepenning voor rooms- 
katholieke Thomas Bauer

MARIJKE BOSSENBROEK
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Het bijzondere aan deze uitreiking 
is dat Thomas Bauer de eerste 
persoon is van niet protestantse 
huize die een dergelijke penning 
in ontvangst neemt. Als voorzitter 
van de rooms-katholieke diaconie in 
Amstelveen-Buitenveldert (Caritas) 
is hij de drijvende kracht achter vele 
activiteiten. Vooral bij activiteiten voor 

statushouders in Amstelveen en de 
ondersteuning van de We are here- 
groep was hij de motor en stak hij de 
handen uit de mouwen.

Ginus schreef in dichtvorm een 
speech om Thomas eer te bewijzen.

Recht hebben op een menswaardig 
bestaan,
iets waar de overheid soms mensen 
in de kou laat staan.
Onvermoeibaar nam jij het voortouw,
in het voorzien in eerste 
levensbehoeften voor die vreemde 
man of vrouw.
Maar ook de al iets meer gesettelde 
vreemdeling
mocht rekenen op jouw begeleiding.

Jij bent ook met ons de mening 
toegedaan
dat Amstelveen behoefte heeft aan
een gremium waar alle hulp aan 
mensen wordt gecoördineerd,
waar hokjesdenken wordt 
geëlimineerd.

Thomas verhuist met zijn vrouw naar 
Freiburg. Heel hartelijk dank voor 
alles wat je voor ons hebt betekend. 
We gaan jouw doorzettingsvermogen 
missen.

Op vrijdag 18 september vond er een bijzonder 

moment plaats. Ginus Trof reikte als voorzitter 

van de diaconie van de Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert een erepenning 

uit aan Thomas Bauer voor zijn onbegrensde, 

onvermoeibare en stimulerende inzet voor hen 

die hulp nodig hebben, voor zijn diaconale inzet. 

Sam’s Kledingactie
Op zaterdag 24 oktober vindt de 
kledingactie plaats.
U kunt bij de wijkkerken terecht 
tussen 9.30 en 12.00 uur om uw 
kleding, schoenen, brillen, lin-
nengoed, etcetera te brengen.
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Namens het College van Kerkrent-
meesters een woord van dank aan u als 
gever. Allereerst de opbrengst voor ons 
gemeentemagazine Present. Tot eind 
september is de opbrengst € 17.333,-. 
Heel hartelijk dank hiervoor. Een mooi 
blijk van waardering aan de redactie. 

Hiermee laat u zien dat u Present de 
moeite waard vindt, toch?
Ook dank voor uw bijdrage aan Kerk-
balans. De te verwachten opbrengst 
ligt nu 2% boven de begroting. 
Uiteraard als wij alle toezeggingen ook 
daadwerkelijk mogen ontvangen.

Kerkelijk Bureau 
 verhuist per  
1 november 2020

Door de huuropzegging van 
welzijnsorganisatie Participe is voor 
het Kerkelijk Bureau ook een einde 
gekomen aan huisvesting in ‘t Open 
Hof. Er is een huurder gevonden 
waarvan de activiteiten passen in 
het bestemmingsplan van het pand. 
Deze huurder, een kinderdagverblijf, 
is gebonden aan allerlei 
branchegerelateerde verplichtingen. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat er een 

eigen opgang en eigen sanitaire 
voorzieningen moeten komen 
voor het Kerkelijk Bureau. We 
kiezen ervoor deze extra kosten 
te vermijden en het hele gebouw 
te verhuren. Dit is ook financieel 
aantrekkelijker. 
Hoewel op het moment van schrijven 
de huurovereenkomst nog niet 
voorzien is van alle handtekeningen, 
is het zeker dat het Kerkelijk Bureau 

per 1 november verhuist van de 
Burgemeester Haspelslaan naar 
Binderij 7N. Voor die tijd moet er nog 
heel wat geregeld worden, zoals het 
leggen van nieuwe vloerbekleding 
en het installeren van een pantry. En 
natuurlijk het inpakken en verhuizen 
van de spullen. 
Na 1 november bent u van harte 
welkom om een kijkje te komen 
nemen op de nieuwe werkplek.

WILM MERCKEL
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Hartelijk 
dank

YVONNE TEITSMA

Opbrengst Kerkbalans
Gewenst bedrag: 
€ 450.000
Toegezegd t/m augustus: 
€ 316.832,00
Spontane bijdrage t/m augustus: 
€ 88.441,62
Totaal ontvangen t/m augustus: 
€ 319.620,59
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Denken over de dood

Door de dood te denken, deze een 
eindje tegemoet te lopen, ontneem 
je hem een deel van zijn macht. 
Voor Kierkegaard was vooral de 
onbepaalbaarheid van de dood 
beangstigend. De dood komt immers 
als een dief in de nacht en juist 
daarom is het zo belangrijk om er in je 
gedachten op vooruit te lopen.

Maar een ding is veranderd sinds 
Kierkegaard. De dood is niet langer 
onbepaalbaar. We groeien steeds meer 
toe naar de gedachte dat we zelf ons 
moment van sterven zullen kiezen. 
Niet langer de onbepaalbaarheid 
van de dood brengt ons ertoe om 
over de dood na te denken, maar 
juist de bepaalbaarheid. Wat is ons 
stervensideaal? Dat we ons eraan 
zullen overgeven op het moment dat 
God of de natuur voor ons bepaalt? 
Of juist op onze tijd en plaats met 
precies die mensen om ons bed, die 
we daar zouden willen?

We leven en denken met een lange 
christelijke en humanistische traditie 
in de rug. Die belet ons gelukkig om 
met snelle en nuchtere oplossingen te 
komen zoals een stervenspil.
De Bijbel heeft zich nooit onomwonden 
voor of tegen euthanasie uitgesproken. 
Tegenstanders van euthanasie laten 
uit het gebod 'Gij zult niet doden' 
voortvloeien dat je ook niet zelf het 
moment en de manier van sterven 
bepaalt. 
Het is dezelfde gedachte waar 
Jacqueline van der Waals mee 
speelde toen zij haar beroemde lied: 
Wat de toekomst brengen moge, 
componeerde. Zij was 60 toen het 
duidelijk was dat zij niet meer zou 
genezen van kanker. Het is in dit 
moeilijke proces dat zij de vrome 
woorden in lied 913 schreef:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed!

Dat zij zelf wel degelijk met de 
gedachte gespeeld heeft om een eind 
aan haar leven te maken bewijzen de 
volgende zinnen:
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet:
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!

In de jaren ‘70 is er een enorme 
verandering gekomen in het denken over 
euthanasie. Ook de kerken maakten 
een grote omslag. In 1985 kwam er een 
euthanasierapport uit waarin steun werd 
uitgesproken voor de mogelijkheid van 
euthanasie in geval van een naderend 
levenseinde. Was het ons niet juist 
geboden uit pastorale bewogenheid met 
de lijdende mens om hierbij te helpen? 
En wat zou God er voor bezwaar tegen 
hebben? Zoals een stervende het ooit 
zelf gezegd heeft: ‘Je kunt je toch niet 
voorstellen dat God erbij zou blijven 
staan om jou zo zinloos te doen lijden?’ 
Dit argument kon op bijval rekenen. 
Iemand steunen in het voltrekken van 
zijn stervenswens was niet minder 
dan een daad van barmhartigheid, een 
handeling die je deed uit liefde voor 
je naaste. De gebeurtenissen rond 
en gesprekken over de dood zijn de 
afgelopen twintig jaar sterk veranderd. 

BARA VAN PELT

Denken over je eigen dood kan eigenlijk niet, 

leert de filosoof Kierkegaard ons. Als we denken 

over de dood dan gaat het altijd over de dood in 

ons leven. ‘Als we er over denken dan voltrekken 

we de dood in ons innerlijk.’ Het zijn loodzware 

woorden, maar voor de beroemde filosoof was 

het denken van de dood een opluchting.
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Sinds de argumentatie voor 
euthanasie steeds meer berust op de 
autonomie van de mens – het recht 
om zelf uit te maken wanneer en 
hoe je sterft in plaats van het boven 
besproken barmhartigheidsprincipe 
– is er ook een tegenbeweging 
ontstaan bij zowel christelijke alsook 
humanistische denkers. Ook binnen 
de humanistische filosofie zijn er 
mensen die de rechtmatigheid van 
het: ‘Ik vind het zo, en dat is het 
laatste woord’ aan de tand voelen. 
Bang voor de ontwikkeling waarin de 
individu zich los dreigt te maken van 
de naaste en de gemeenschap.
Zo kennen veel artsen en pastores 

de situatie waarin de stervende eraan 
toe is om te gaan, maar de geliefden 
uitroepen: ‘Wij zijn hier nog helemaal 
niet aan toe’. Of juist het omgekeerde: 
dat de familieleden uitzien naar het 
einde en ongezegd de stervende het 
gevoel geven dat zij iedereen tot last 
is. Hier zal verstandig gepraat moeten 
worden met elkaar voordat er door 
alle partijen gezegd kan worden: ‘Het 
is goed zo’. 
Het is voor mensen waardevol om 
over het bestaan na te denken. Daar 
horen de laatste maanden, weken 
en uren ook bij. Soms is de behoefte 
ingegeven door slechte ervaringen aan 
het sterfbed. We koesteren allemaal 

een ideaal van een rustig en liefdevol 
sterfbed. Het is de vraag of sterven 
wel soepel en vredig kan gaan. Of 
de woorden liefdevol, ernstig en 
aandachtig hier niet betere idealen zijn.

Uitnodiging
Over de ideeën over doodgaan, 
en onze eigen dood zullen we het 
hebben in de serie ‘Denken over de 
dood’. Op maandag 2 en 16 november 
van 14.30 – 16.30 in de Pelgrimskerk 
onder leiding van Trudy Joosse en 
Bara van Pelt. Mits mogelijk is er een 
debatavond tussen een predikant, 
een arts en een filosoof. Opgave bij: 
ouderenpastor@pga-b.nl. 
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Ziel en 
Zaligheid

ANDRÉ VAN DER GALIËN & MAARTEN VOGELAAR

Met veel energie hebben we het con-
tact met studenten gezocht in acties 
voor de voedselbank, aardappelboeren 
en diverse bloemenkwekers. Ook heb-
ben we de studenten van Uilenstede 
opgeroepen om vrijwilligerswerk te 
doen in Amstelveen voor verschillende 
projecten. Zo hadden we toch veel 
contact met de studenten.

Nu zijn we weer een nieuw studiejaar 
begonnen. Met veel nieuwe 
studenten die op Uilenstede zijn gaan 

wonen. Dus opnieuw de uitdaging 
om ons bekend te maken, en om de 
nieuwe studenten te leren kennen.

Daarom zijn Maarten Vogelaar en ik 
begonnen verschillende studenten 
te interviewen. Wat beweegt hen? 
Wat raakt hen? Wie zijn ze? Hoe zijn 
ze op Uilenstede terecht gekomen? 
Openingsvragen die zorgen dat we 
mooie gesprekken met studenten 
kunnen hebben.
We zijn ons ervan bewust dat we niet 

alle studenten zelf kunnen leren kennen 
en dat de studenten in verschillende 
netwerken leven. Daarom hebben we 
aan de start van dit seizoen contact 
gezocht met studenten met wie we 
kunnen samenwerken op Uilenstede. 

Zo kwamen we in contact met Tom 
en Froukje van Lieshout. Een jong 
getrouwd stel op de campus met 
passie voor theologie en studenten. 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook de 
studenten die we al kennen van 
het verhuren van onze ruimte. Met 
hen gaan we meer samenwerken 
in projecten. Dit kan zijn in de 
generatieproeverij, bij Taizémomenten 
of bij de interviews. 
We hebben een mooie locatie die 
we dienend kunnen inzetten voor 
de studentengemeenschap van 
Uilenstede. Benieuwd naar ons verhaal 
op Uilenstede? En wil je meer weten? 
Neem dan even contact met ons op.

We hebben een vreemd studiejaar achter de rug. We begonnen met 

veel mooie intenties. De kwekerij ging van start en verschillende 

studentengroepen huurden de locatie. En toen kwam corona en was 

alles in één keer anders!

Maarten

André

ANDRÉ VAN DER GALIËN

Heersen en dienen in een 
nieuw studiejaar 2020 – 2021

André van der Galiën: 
andrevandergalien@outlook.com 
of tel. 06 - 23 37 96 85
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Wij zijn Tom en Froukje van Lieshout, 
en we hopen te gaan helpen bij de Kas.
Sinds de zomer van 2019 wonen we op 
Uilenstede, met zijn tweeën op dertig 
vierkante meter. We zijn getrouwd en 
volgen allebei een predikantsmaster 
aan de Vrije Universiteit.
Froukje doet de opleiding van de 
Protestantse Kerk in Nederland, en Tom 
die van de baptisten. Naast zijn studie 
werkt Tom parttime voor StudentLife. 
Dat is een organisatie die christelijke 
studenten helpt om aan de hand van 
vragenlijsten met andere studenten 
in gesprek te raken over zingeving en 
geloof. Juist door te beginnen met het 
stellen van vragen, ervaart de ander 
ruimte, en meestal komen er vanzelf 
vragen terug.
We vinden het mooi dat de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert zo’n prachtige locatie 
midden op Uilenstede heeft. Froukje 
hoopt er een wekelijkse gebedsgroep 
te starten. Zo kunnen studenten bij 
elkaar komen om God te zoeken en 
zich te bezinnen. Tom is van plan om 
studieplekken aan te bieden zodat 
studenten een plek dichtbij huis 
hebben om te werken. Onder het 
genot van een kop thee of koffi e 
kunnen ze daar ons en elkaar leren 
kennen. Wie weet komen daar nog 
mooie gesprekken uit voort!

Tom en Froukje
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Tom en Froukje
Even voorstellen:
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Net zoals de kerkdiensten komen ook de activiteiten voor 

kinderen en jongeren voorzichtig op gang. Elke zondag is 

er kinderdienst in zowel de Paaskerk als de Kruiskerk. Ook 

de tienerdiensten – soms apart maar vaak gezamenlijk – 

zijn weer begonnen. Fijn om jullie allemaal daar te zien!

Het is improviseren en zoeken naar nieuwe kansen 

om in deze tijd elkaar te ontmoeten en activiteiten te 

ontwikkelen. Zondag 20 september was de startzondag 

in de Kruiskerk. Met jong en oud zijn we op zoek gegaan 

naar het vuur in onszelf via het verhaal van de roeping 

van Mozes en de brandende braamstruik. 

De kinderen en volwassenen hebben de vlammetjes 

ingevuld. Dit helpt ons om in deze tijd het vuur gaande 

te houden. Met het zonlicht door de ramen wordt het een 

ontroerend mooi beeld.

De contacten met de scholen zijn weer voorzichtig 

opgestart, voor scholen is het ook lastig om te bedenken 

wat kan in deze periode. Wij denken met hen mee en 

hopen in de komende maanden de mooie samenwerking 

die er is weer vorm en inhoud te geven.

Met alle vrijwilligers zoeken wij naar mogelijkheden, de 

betreffende groepen worden hierover geïnformeerd. En 

wie een idee heeft of iets wil vragen, schroom niet om dit 

te doen.
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Het is improviseren en zoeken naar nieuwe kansen 

om in deze tijd elkaar te ontmoeten en activiteiten te 

ontwikkelen. Zondag 20 september was de startzondag 

in de Kruiskerk. Met jong en oud zijn we op zoek gegaan 

naar het vuur in onszelf via het verhaal van de roeping 

van Mozes en de brandende braamstruik. 

De kinderen en volwassenen hebben de vlammetjes 

ingevuld. Dit helpt ons om in deze tijd het vuur gaande 

te houden. Met het zonlicht door de ramen wordt het een 

ontroerend mooi beeld.

De contacten met de scholen zijn weer voorzichtig 

opgestart, voor scholen is het ook lastig om te bedenken 

wat kan in deze periode. Wij denken met hen mee en 

hopen in de komende maanden de mooie samenwerking 

die er is weer vorm en inhoud te geven.

Met alle vrijwilligers zoeken wij naar mogelijkheden, de 

betreffende groepen worden hierover geïnformeerd. En 

wie een idee heeft of iets wil vragen, schroom niet om dit 

te doen.

Antoinette Kamsteeg
Contactgegevens

kliederkerk@pga-b.nl, 

djk@kruiskerk-amstelveen 

of app naar 06 - 16 15 06 57.

www.pjramstelveen.nl

WERNER PIETERSE

Kerk op school
In het werk met de scholen ervaar ik het ziekzijn 
van Nienke als een groot gemis natuurlijk. En 
dat is niet het enige: ook op de scholen maken 
de maatregelen vanwege het coronavirus het 
ons moeilijk. Toch gaan we door. Voor Kerst 
staat een aantal vieringen gepland met de 

Willem Alexanderschool en het Palet (in Zuid) 
en de Roelof Venema (in Noord). Het Hermann 
Wesselink College wil graag naar de Paaskerk 
komen. Mogelijk organiseren we nog een aantal 
verhalenvertelmiddagen met het Palet. Daarnaast 
blijven we betrokken bij ‘Bijbel in de klas’ op 
het Palet. Iets waar ook de Horizon graag in 
meedenkt. We hopen maar dat het coronavirus 
rustig blijft op de scholen. En we wensen Nienke 
veel beterschap!
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Samen deelden we de ambitie dat 
besluiten van onderop genomen 
worden en dat iedereen daarbij 
gelijkwaardig is en recht van spreken 
heeft. De gedachte lijkt nieuw. 
Heersend is de mening dat de 
meerderheid het voor het zeggen 
heeft, of het nu over een organisatie of 
een politieke democratie gaat.
In sommige situaties gaan mensen 
nog een stapje verder. Een aantal 
organisaties en landen (waaronder 
ook westerse landen) lijkt hard op 
weg naar een situatie waarin een klein 
aantal mensen (autocratie) heerst over 
hun medeburgers en besluiten neemt 
over de hoofden van anderen heen. 
Zelfs ten koste van de meerderheid.
Het nemen van gedragen besluiten is 
best een dingetje. ‘Voor u maar zonder 
u’ is eerder regel dan uitzondering. Wie 
de macht heeft om besluiten te nemen 

heeft de mogelijkheid te heersen over 
de ander. Macht corrumpeert. Toch 
zijn er plekken op deze aarde waar 
vanuit een diep beleefde democratie 
mensen geen genoegen nemen met 
een meerderheid die besluit, omdat 
allen met allen verbonden zijn. Een 
woord dat daar uitdrukking aan geeft 
is ubuntu: ik ben, opdat wij zijn. 
Democratie wordt dan een ode aan 
de stem van iedereen, inclusief de 
wijsheid van de minderheid.
Het woord ‘dienen’ is in de eerste 
helft van deze column nog niet 
gevallen. Is het mogelijk dat beide 
woorden samengaan? Sluiten beide 
elkaar uit? Is het heersen of dienen? 
Dienen kan twee kanten opgaan: 
onderworpenheid en nederigheid. In 
de eerste betekenis lijkt dienen het 
ideale spiegelbegrip van heersen. In de 
tweede betekenis staat dienen haaks 

op heersen. Nederigheid is een ethisch 
geladen woord dat niks te maken 
heeft met zelfverloochening. Zeker als 
het woord opklinkt in een religieuze 
context komen beelden naar boven 
van dienend leiderschap. Leiderschap 
waarin niet het eigen ego of de eigen 
groep voorop staat, maar het omzien 
naar de geringen, de minderen, de 
minderheid. Waarmee ik terug ben bij 
nieuwe vormen van besluitvorming 
en zeggenschap in onze organisaties 
en samenlevingen. Wellicht dat dan 
toch in combinatie met de notie van 
dienen een nieuwe vorm van heersen 
mogelijk wordt, waarbij iedereen erbij 
hoort, meetelt en iedereen meedoet. 
Is dat misschien het dienend heersen 
van de Wonderbare Raadsman en 
Vredevorst uit Jesaja? 
 
Ik ben, opdat wij zijn. Meer dan ooit.  
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Ik ben, 
opdat 
wij zijn

Gert Jan 
Slump

Gisteren reikte ik na een opleiding over 

gezamenlijke besluitvorming certificaten 

uit aan twaalf deelnemers. Samen met 

deze groep verkenden wij drie dagen lang 

het belang van de minderheid en een 

werkwijze waarbinnen alle stemmen tellen. 
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Afscheidsbezoeken
Een week voordat deze Present bij u 
in de bus/op de mat valt, bereikte ik 
de pensioengerechtigde leeftijd. Je 
pensioen kun je uitstellen, maar je 
AOW-uitkering niet. Dus ik ontvang 
deze maand voor het eerst AOW. Nu 
moet je al je zegeningen tellen en er 
geen vergeten, maar dit voelt een 
beetje dubbel. Als je een uitkering 
ontvangt krachtens de Algemene 
Ouderdomswet ben je oud. In de 
mooie Bijbelse taal van vroeger ben je 
een oude van dagen. Later werd je een 
oudere, een senior, en tegenwoordig 
een vitalo of een yep (young elderly 
person). Sinds de coronacrisis ook 
wel dor hout. Hoe het ook zij, ik blijf 
gewoon VDM, Verbi Divini Minister, 
dienaar van het goddelijk Woord.
De laatste 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. Het kan natuurlijk zijn dat u 
mij liever niet meer ziet, want ik heb 
op mijn vorige oproep geen respons 
ontvangen. Maar denk vooral niet: 
laat maar zitten, hij zal het wel te druk 
hebben. Ik kom graag en er is bewust 
tijd voor ingeruimd. 

Sieb Lanser

Kerkenraad
Na de opening, waarin ruimte was 
voor bezinning en geloofsgesprek, 
spraken we met onze ouderenpastor, 
Trudy Joosse, over haar ervaringen van 
het afgelopen seizoen en de plan-
nen en verwachtingen voor komend 
seizoen. Toen vanwege het coronavirus 
alle bijeenkomsten afgelast moesten 
worden, heeft Trudy zoveel mogelijk 
telefonisch (pastoraal) contact gehou-
den met verschillende mensen. Deze 
zomer heeft Trudy een aantal ontmoe-
tingsbijeenkomsten geleid en in sep-
tember is ook het Open Huis weer be-
gonnen. Het zijn goede bijeenkomsten 
geweest, maar de opkomst was (zeer) 
gering, waarschijnlijk omdat sommige 
mensen het nog niet aandurven. De 
bijeenkomsten en het Open Huis 
worden echter veilig en overeenkom-
stig de regels van het RIVM georgani-
seerd. De ontmoetingsbijeenkomsten 
vinden plaats in de Pauluszaal, waar 
op anderhalve meter van elkaar ruimte 
is voor negen mensen of stellen. 

De tafels worden van tevoren en na 
afloop schoongemaakt. Koffie en thee 
wordt geserveerd. Het Open Huis kan 
plaatsvinden in de Pauluszaal of als er 
meer dan negen mensen komen in de 
kerkzaal (ook op anderhalve meter). 
Wel is het belangrijk dat u zich van 
tevoren aanmeldt. 

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 vacant, kerkenraad bereikbaar via  
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl

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

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

inleveren kopij Present 
Ineke Norel, tel. 020 - 645 23 46
present@kruiskerk-amstelveen.nl
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Hierna bespraken we het advies van 
de wijkraad over het videostreamen 
van kerkdiensten. Nu het aantal kerk-
gangers telkens het aantal beschikbare 
plaatsen in de kerk overschrijdt, voor-
zien de uitzendingen via www.kerk-
dienstgemist.nl met geluid èn beeld 
duidelijk in een behoefte. We besluiten 
de wijkraad te vragen ervoor zorg te 
dragen dat er een basisopzet aan ap-
paratuur komt, waardoor het mogelijk 
is overzichtsbeelden te maken, de 
organist te fi lmen en eenvoudig in te 
zoomen op speciale plekken als de 
doopvont en de lezenaar.

Naar aanleiding van een brief van 
een gemeentelid en de telefonische 
enquête die onder ongeveer veertig 
mensen is gehouden, spraken we over 
de mogelijkheid weer als gemeente te 
zingen tijdens kerkdiensten. Vanwege 
de hoogte van de kerk en het beperkte 
aantal mensen dat een dienst kan 
bijwonen is het volgens de regels van 
het RIVM veilig om in de Kruiskerk als 
gemeente te zingen. Uit de enquête 
bleek echter dat een grote minderheid 
bezwaar maakt tegen gemeentezang 
tijdens de diensten. Voor meerdere 
mensen was het een reden om dan 
niet (meer) naar de kerk te komen. Als 
wijkkerkenraad vinden we het belang-
rijker dat iedereen zich veilig voelt om 
naar de kerk komen dan dat we met 
z’n allen kunnen zingen. Voorlopig is er 
dus geen gemeentezang. U kunt wel 
mee neuriën met de zanggroep.

Uit de Raad van Kerken Amstelveen-
Buitenveldert kregen we de vraag of we 
ermee akkoord gaan dat de raad wordt 
opgeheven. Aangezien er momenteel 
tussen de diverse kerken op allerlei 
manieren lijntjes lopen buiten de 

raad om en er nog maar twee kerken 
overgebleven waren in de raad, hebben 
we met dit verzoek ingestemd.

Anita Winter 

Vlammen in de kale braamstruik 
(Kruiskerk)
De startviering op 20 september 
draaide rond het beeld van de 
braamstruik, waar Mozes toch wel 
vuur in zag. Vóór in de kerk stond een 
breed uitdijende bos kale braamtakken, 
als beeld voor de kaalslag in het 
maatschappelijke en sociale leven. 
Sinds maart is het immers alom 
oppassen geblazen, afstand houden, 
geen gekke dingen doen. Weinig vuur 
en vlam. 

Als opdracht en werkvorm kreeg 
iedereen een gekleurde ‘vlam van 
papier’, waarop je iets kon schrijven, 
om het vuur in de braamstruik aan 
te wakkeren; óf iets waarvan je vindt 
dat het in het vuur mag verbranden. 
Kortom wat heeft corona je gebracht 
aan min en wat aan plus? Nou, de 
vlammen werden aardig opgestookt, 
het enthousiasme werkte als een vuur 
dat zijn eigen brandstof schept. 
Eerst de positieve punten. Velen 

schreven van onthaasting, waardoor je 
de rust krijgt om met nieuwe ogen te 
kijken. ‘Als niets meer vanzelfsprekend 
is, wordt alles weer bijzonder: een 
boswandeling, een zwaaiend kind, 
een onverwachte bos bloemen van 
je buren, mensen die vragen of ze je 
ergens mee kunnen helpen.’ p
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Zie ook de folder ‘Leren en Bezinnen’.
Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld.
Voor alle activiteiten is aanmelden verplicht.

Oktober
Zo 11 16.30 Zondagmiddagconcert (zie 

muziekagenda)
Wo 14 10.00 Christelijke Meditatie Paaskerk
Wo 14 19.15 Gebedsgroep
 Wo 14 20.00 Kring over ‘zonde’ o.l.v. ds. 

Fokko Omta, Paaskerk
Ma 19 20.00 Meditatief Bijbellezen 
Wo 21 10.00 Christelijke Meditatie Paaskerk
Za 24 09.30 – 12.00 Sam’s Kledingactie
Zo 25 16.30 Muzikale Vesper 

(zie muziekagenda)
Wo 28 10.00 Christelijke Meditatie Paaskerk
Wo 28 14.30 Bijbelkring Matteüs
Wo 28 19.15 Gebedsgroep

November
Zo 01 16.30 Zondagmiddagconcert (zie 

muziekagenda)
Di 03 10.00 Open Huis, aanmelden Trudy 

Joosse of Anita Pfauth
Wo 04 10.00 Christelijke Meditatie Paaskerk
Wo 04 20.00 Kring over ‘zonde’ o.l.v. ds. 

Fokko Omta, Paaskerk
Wo 11 10.00 Christelijke Meditatie Paaskerk
Wo 11 19.15 Gebedsgroep
Do 12 14.00 Kring ‘Vrouw en Geloof’

AGENDA



‘Corona heeft mij meer tijd en rust 
gegeven voor dingen waar ik niet aan 
toekwam’. ‘Dat papa gewoon iedere 
avond mee-eet, niet altijd op kantoor 
was, veel spelletjes doen, en face-
timen met opa en oma.’
Maar duidelijk is dat elk voordeel ook 
schaduwkanten heeft. Tegenover 
meer tijd in het eigen gezin, staat het 
wegvallen van regelmatig contact met 
geliefden, geen bezoek aan kennissen, 
vrienden, of opa en oma, geen vakantie, 
het gemis van een knuffel. 
‘Dat ik mijn (klein)kinderen zo weinig 
zie’. 
Relaties kunnen gaan schuren en 
tegenover de vele thuiswerkers, 
staan degenen, die thuis voornamelijk 
op hun handen moesten zitten 
omdat – als je verhuurder bent 
van evenementattracties – in deze 
maanden niemand op je zit te 

wachten. Kortom, je werk, bedrijf, 
inkomen is ineens onzeker geworden. 
‘Die onzekerheid mag van mij het vuur 
in’. 

Alles wat echt belangrijk is, komt boven-
drijven, en tegelijk wat schuurt of toch 
al stroef liep. En dan is het ook weer 
dubbelmooi als iemand vuur aan de 
braamstruik toevoegt met de woorden: 
‘Hoopvol is het te zien hoe goed het 
gaat met mijn zoon en zijn vriendin’. Of, 
weer heel iemand anders is ‘blij dat ik de 
krantenwijk heb opgezegd’. Dat is mooi, 
als corona je net dat zetje heeft gegeven 
om een knoop door te hakken en einde-
lijk voor jezelf te kiezen. 
Het braambos kwam aardig in brand te 
staan door vele vlammen van winst en 
van verlies, veel verlies, en tegelijk ook 
heel wat winst.   

Fokko F. Omta

Van de diaconie
In de vorige Present zijn al enige 
diaconale activiteiten aangekondigd. 
Nu volgen de data: de wijkdoelcollecte 
op 11 oktober wordt bestemd voor 
‘International Justice Mission’ die 
(kind)slavernij – zoals kinderarbeid, 
seksueel misbruik en mensenhandel – 
bestrijdt. De expositie hierover is nog 
op 11 en 18 oktober na de kerkdienst 
van 11.15 – 12.15 uur te bekijken. 
Op zaterdagochtend 24 oktober 
wordt Sam’s kledingactie gehouden. 
Op 1 en 8 november vindt de 
voedselactie voor Dorcas plaats. 
Aanpassingen ten aanzien van de 
zondagse vieringen en de activiteiten 
van de diaconie worden in de 
Kruispuntjes vermeld. Rest nog de 
dringende oproep om namen aan te 
dragen van mensen die u geschikt 
acht voor het ambt van diaken. Maar 
ook medewerkers die een vaste 
diaconale deeltaak op zich willen 
nemen zijn heel welkom. Schroom, 
indien nodig, ook niet om de diaconie 
te benaderen. Houd u zichzelf en 
elkaar betrokken!

Lamkje Sminia

Muziek in de Kruiskerk
In de periode dat deze Present 
bij u op het nachtkastje ligt zijn 
er drie muzikale gebeurtenissen 
in de Kruiskerk, tweemaal een 
zondagmiddagconcert en één keer 
een muzikale vesper. Steeds is de 
aanvang om 16.30 uur en ook moet 
u zich vooraf aanmelden. Dat kan via 
de Kruiskerkwebsite of door een mail 
te sturen naar concert@kruiskerk-
amstelveen.nl.
Kijk voor het programma bij de 
Muziekagenda.

Aart Appelhof
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 IN MEMORIAM
Gijsberta Johanna Magdalena Meinen-Franken
In de nacht van 25 op 26 september overleed Magda Meinen, 78 jaar 
oud. Ze leed al geruime tijd aan kanker, maar bleef tot recent ‘in the 
running’. Het einde van haar leven kwam nog onverwacht snel. Magda 
was verpleegkundige, op allerlei afdelingen, maar de psychiatrie sprak 
haar het meest aan; ze wilde het imperfecte aanvaarden, want we zijn 
allemaal imperfecte mensen. Ze hield van humor en had interesse in kunst 
en cultuur. Tijdens haar huwelijk was de band met de kerk wat versloft, 
maar na Jaaps overlijden 2 ½ jaar geleden zocht ze een kerk bij haar in 
de buurt. Zo kwam ze terecht in de Kruiskerk; daar voelde ze zich thuis 
en opgenomen. Sindsdien was ze een regelmatige kerkganger en kwam 
ze naar kringen. In het geloof ging het voor haar om verbinding en liefde. 
Vorig jaar gaf ze aan interesse te hebben in de belijdeniskring en daar 
nam ze trouw aan deel, maar van belijdenis is het niet meer gekomen. In 
de kapel op de rooms-katholieke begraafplaats Buitenveldert hebben we 
afscheid van haar genomen. 

Sieb Lanser
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Bij de diensten
Toch weer een paar woorden over 
corona. Het lijkt of we het nergens 
anders meer over kunnen hebben. 
We mogen weer vieren en over het 
algemeen gaat dat heel goed. Wel 
moeten we blijven oppassen dat we 
de regels goed in acht nemen. Dat 
is moeilijk, want we moeten vooral 
dat laten wat we graag willen: dicht 
bij elkaar komen, elkaar vasthouden, 
zingen en bij elkaar aan tafel 
aanschuiven.

De komende maanden zal het er niet 
eenvoudiger op worden. Er liggen 
grote, belangrijke kerkdiensten in het 
verschiet. Gedachteniszondag om te 
beginnen, daarna advent en Kerst. 
De mensen van de kerkenraad zijn 
drukdoende het zo te regelen dat 
zoveel mogelijk mensen mee kunnen 
vieren. 

Soms zal dat betekenen dat de 
diensten er minder vertrouwd uitzien, 
soms vieren we meerdere diensten 
achter elkaar. Veel activiteiten worden 
kleiner. We houden vol en blijven 
zoeken naar goede mogelijkheden 
elkaar te ontmoeten. Hier en daar is 
ontmoetingspastoraat weer gestart 
en in het najaar plannen we twee 
mooie muziekavonden.

Ondertussen blijven we vieren. 
Zondag aan zondag. Zo blijven we op 
weg naar de adventstijd met elkaar 
verbonden. 

Ds. Werner Pieterse

Vanuit de wijkkerkenraad
Vanuit de actualiteit spraken wij 
en dachten wij met elkaar na 
over de situatie in kamp Moria op 
Lesbos. Ds. Werner Pieterse las 
Psalm 126 voor en refereerde aan 
het lied ‘Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap’ (lied 126a). 
Hoe kunnen wij deze profetisch 
bijbelse woorden nog rijmen met 
wat er in de vluchtelingenkampen 
gebeurt? Wij begrijpen dat het 
politiek gevoelig ligt, maar wij 
voelen ons machteloos bij het zien 
van de beelden en het horen van 
verhalen van de mensen die in de 
vluchtelingenkampen leven. We 
zouden meer willen doen dan een 
petitie ondertekenen en financiële 
steun bieden, maar hoe?

Hierna spraken we met elkaar 
over de start van de kerkdiensten 
met meer gemeenteleden. Wij 
zijn blij dat velen van u de weg 
naar de kerk weer weten te 
vinden. Helaas moet dit nog wel 
met een aantal maatregelen, die 
noodzakelijk zijn om de veiligheid 
van alle gemeenteleden zoveel 
mogelijk te waarborgen. En daar 
ligt voor de kerkenraad best een 
lastig punt. Er is een gebruiksplan 
gemaakt waarin beschreven wordt 
wat wel en wat niet mogelijk is. 
De verantwoordelijkheid voor het 
maken van dit gebruiksplan ligt 
uiteraard bij de kerkenraad, maar 
geldt dit ook voor de handhaving 
van de regels? De leden van de 

kerkenraad zijn geen politieagenten. 
Aan de andere kant gaan 
gemeenteleden er wel vanuit dat zij 
veilig naar de kerk kunnen komen. 
Elk gemeentelid heeft hierin zijn/
haar eigen verantwoordelijkheid. 
Wij verzoeken u daarom mee te 
helpen met het naleven van de 
regels. Maar zeker geldt: als u 
verkoudheidklachten heeft, blijft u 
thuis. Graag verwelkomen we u een 
andere keer in de kerk. En denkt u 
toch echt aan die afstand van 1,5 
meter, ook bij het koffiedrinken.

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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U kunt de kerkdiensten ook bekijken 
op www.kerkdienstgemist.nl. De 
laatste maanden is er veel aan gedaan 
om de kwaliteit van de uitzending 
te verbeteren, waarvoor dank aan 
de mensen van Beeld & Geluid! 
Heeft u geen internet of problemen 
met de ontvangst? Laat dit weten 
aan onze scriba. Er is een groepje 
gemeenteleden dat met u kijkt of we 

hiervoor een oplossing kunnen vinden.
In het kader van de corona-
maatregelen dachten we ook na over 
het vieren van het heilig avondmaal. 
We denken een goede manier 
gevonden te hebben om dit met elkaar 
te vieren. Uitleg hoe we dit gaan 
doen, volgt via Paaskerkberichten en 
voorafgaand aan de dienst waarin we 
het avondmaal vieren. 

Pastoraat 
Ook het onderwerp pastoraat stond 
op de agenda van de kerkenraad. 
Al vele jaren zijn er in de wijken 
ontmoetingsbijeenkomsten die 
goed lopen en waardevol zijn voor 
de deelnemers. Daarnaast is er 
het individuele pastoraat. Hoewel 
we steeds aangeven dat u zelf 
contact kunt opnemen met één 

IN MEMORIAM
Jan-Willem Meij 
Op 24 augustus overleed Jan-Willem Meij. De ziekte 
ALS sloopte zijn lijf in een vreselijk tempo. Maar hoe 
weinig Jan-Willem op het laatste ook kon, de ziekte 
heeft zijn geest niet klein gekregen. Tot het laatste toe 
bleef Jan-Willem ‘de oude’ zoals het heet. Vol humor, 
optimistisch, opgewekt en sociaal. Hoe zwaar de laatste 
weken voor hemzelf en voor Jacqueline en de kinderen 
ook waren. Volgens Jan-Willems eigen wensen was 
de gedachtenisdienst niet somber, maar in lijn van het 
vertrouwen en de vreugde waarmee hij leefde. Daarom 
ook de tekst die als geen andere bij Jan-Willem en 
Jacqueline paste: de liefde (1 Korintiërs 13). 
Ook al was het aantal bezoekers beperkt, de 
belangstelling rondom het afscheid was overweldigend. 
Heel veel mensen zullen Jan-Willem missen, maar 
niemand zoals zijn directe naasten. We wensen 
Jacqueline, de kinderen, Jan-Willems moeder en de 
kleinkinderen veel sterkte en Gods zegen toe.

Werner Pieterse

Sytske Molleman-Klaver
In juli kreeg Siets te horen dat zij ongeneeslijk ziek was 
en werd zij opgenomen in het hospice in de Kwakel. Daar 
overleed zij op 3 september in de leeftijd van 79 jaar. 
Op 3 januari 1941 werd in Wijnaldum (Friesland) Sytske 
Klaver geboren als jongste dochter van drie. Op 15-jarige 
leeftijd verliet zij Friesland om te gaan werken in 

Amsterdam. Ze ging wonen bij haar zus en ontmoette 
haar man Henk Molleman. Ze trouwden in 1960 en 
kregen drie kinderen. Siets was een zorgzame vrouw 
voor haar gezin, kleinkinderen en achterkleinkinderen en 
al haar dierbaren. Zij was heel creatief. Vele jaren zorgde 
zij voor haar dementerende man, totdat zij dat door een 
hersenbloeding dit niet meer kon. 
Op vrijdag 11 september namen we in kleine kring in 
crematorium Bouwens afscheid van haar in een dienst 
van Woord en gebed. Tijdens de dienst klonk in het Fries: 
Hear, bliuw my nei by ‘t fallen fan é jûn’ lied 247 uit het 
liedboek, Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. Veel 
sterkte en kracht gewenst voor allen die haar missen.

Wim Vreeken

Harmke Haitsma 
Harmke Haitsma overleed op zondag 20 september, 
omringd door haar kinderen en kleinkinderen. Ze was 
89 jaar oud en al jaren ziek. Haar wereld werd steeds 
kleiner, maar ze volgde alles op de voet. Ook onderhield 
ze altijd trouw contact met haar familie in Friesland. 
Iedere zondag zat ze klaar om de dienst in de Paaskerk 
te beluisteren. Ook al miste ze de Dorpskerk, ze bleef 
trouw aan de gemeente. 
Op zaterdag 26 september namen we afscheid van 
Harmke. Ze werd begraven bij haar man Oepke, die in 
2001 overleed en met wie ze het zoveel jaar goed had. 
We wensen ieder die haar zal missen, haar kinderen, 
kleinkinderen en haar kerkvrienden, sterkte toe met dit 
verlies.

Werner Pieterse
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van de beroepskrachten als u een 
gesprek wilt, hebben we het idee 
dat gemeenteleden het lastig vinden 
om dit daadwerkelijk te doen. We zijn 
samen met de taakgroep pastoraat aan 
het nadenken of er andere wegen zijn 
om het contact tussen gemeenteleden 
onderling te bevorderen. 

Paaskerknieuwsbrief
Een nieuw initiatief is de nieuwsbrief 
vanuit de Paaskerk, die één keer 
per maand wordt verstuurd aan de 
gemeenteleden van wie wij het 
e-mailadres hebben. Wilt u deze 
nieuwsbrief ontvangen of weet u 
iemand die deze nieuwsbrief graag 
zou willen krijgen, stuurt u dan een 
e-mail naar: nieuwsbrief@paaskerk-
amstelveen.nl. 
Daarnaast wordt deze nieuwsbrief 
rondgebracht aan belangstellenden 
die geen mail hebben. Zo proberen 
wij, met hulp van de vele vrijwilligers, 
het contact tussen gemeenteleden 
onderling te bevorderen. 

Elly Merckel-Timmer 

Themaviering
Na een lange pauze staat er voor zondag 
15 november weer een themaviering 
gepland. Niet op zondagochtend in 
Westwijk, maar ’s middags om 16.00 
uur in de Paaskerk. De opzet blijft 
hetzelfde: de dienst wordt voorbereid 
met enkele gemeenteleden, kent 
geen vaste liturgie en is interactief. Na 
afloop is er gelegenheid een drankje 
te drinken. Van harte welkom om deze 
manier van vieren te proeven! Wie meer 
wil weten over de themavieringen kan 
terecht bij een van de leden van het 
kernteam, te weten Wim Coeveld, Tanja 
de Kam, Willeke Koops, Esther Velten 
en Lineke Wichmann.

JD12+
Hoi, hoi, jawel we zijn weer begonnen. 
Zondag 13 september was het dan 
zover, na een lange periode (vanaf 2 
februari) kwamen de 12-plussers weer 
bij elkaar in de kerk. Jammer genoeg 
nog niet in hun eigen hoekzaal, maar 
toch. En, hoe kan het ook anders, het 
onderwerp waarover gesproken is, was 
corona. Ook voor de jongeren heersen 
er coronaregels die dienen voor een 
gezonde afloop van de bijeenkomst. 
Handen ontsmetten bij binnenkomst, 
anderhalve meter afstand houden 
en na afloop bij de koster melden 
wie er waren. Dat moet lukken. De 
samenwerking met de Kruiskerk wordt 
geïntensiveerd; tot de herfstvakantie 
doen we het nog even apart, maar 
daarna doen we alles samen. Een mooi 
vooruitzicht! Kortom ik/we hebben er 
weer zin in. Ik hoop jullie ook! 

Hans Wesdorp

Oktober
Wo  14 20.00 Kring ‘Zonde, op zoek naar een 

eigentijds begrip’
Wo  21 19.30 Gebedsgroep 
Do 22  15.00 Ontmoetingsbijeenkomst 

(Dignahof)
Za 24 09.30 - 12.00 Sams kledingactie
Zo 25 12.00 Koffieconcert door Dirk Out
Wo  28 15.00 Ontmoetingsbijeenkomst  

(De Bolder)
Do  29 14.00 Kring poëzie

November
Wo  04  19.30 Gebedsgroep
Wo  04 20.00 Kring ‘Zonde, op zoek naar een 

eigentijds begrip’
Di  10 14.00 Ontmoetingsbijeenkomst 

(Middenhof)
Zo  15 16.00  Themaviering

AGENDA

Organist Dirk Out geeft koffieconcert
Op zondag 25 oktober geeft de organist Dirk Out een 
orgelconcert op het fraaie Leeflang/Reil orgel in de 
Paaskerk. Hij speelt werken van Jan Zwart: Fantasie 
over het Lutherlied, drie koraalvoorspelen van Bach: 
‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ BWV 655,
‘Wir glauben all’ an einen Gott, Schöpfer’ BWV 680, 
‘Wir glauben all’ an einen Gott, Vater’ BWV 740.  
Mozart: Gigue in G, KV 574. Van Stanley: Voluntary in 
a, Andante-Allegro.
A Trumpet Minuet van Hollins en van Boëllmann: 
de Suite Gothique. 

Aanvang: 12.00 uur. De toegang is gratis, na afloop 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijk voor 
meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl.

Een mooi programma en een verademing in deze 
coronatijd. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
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Bij de diensten
In de dienst van zondag 11 
oktober zal in ons midden schone 
renaissancemuziek opklinken uit 
de ‘Cantio Sacra’ van de Italiaanse 
monnik en componist Lodovico da 
Viadana (1560-1627).
Op 25 oktober willen we diegenen 
gedenken die in het afgelopen jaar 
overleden zijn. De dienst zal een 
‘afgeslankte’ cantatedienst zijn, 
waarin delen van het indrukwekkende 
Requiem van de Spaanse renaissance-
componist Christóbal de Morales 
(1500-1553) zullen worden uitgevoerd.
Ook in de dienst van zondag  
8 november zal er een bijzondere 
muzikale bijdrage zijn. Tijdens de 
viering zullen enkele gospels van 
de Amerikaanse componist Aaron 
Copland (1900-1990) ten gehore 
worden gebracht.

Bijbelkring
Op woensdag 14 oktober gaat onder 
mijn leiding een nieuwe bijbelkring 
van start, over het evangelie van 
Johannes. De kring komt eenmaal 
per twee weken samen, steeds 
op woensdagmiddag van 14.00 tot 
uiterlijk 16.00 uur. De tweede en 
derde bijeenkomst staan gepland voor 
28 oktober en 11 november. Vanwege 
de coronamaatregelen is het aantal 
deelnemers begrensd. Intussen 
hebben zich al zoveel mensen 
opgegeven dat er in principe geen 
ruimte meer is voor mensen die zich 
alsnog zouden willen aanmelden. Als 

u toch graag wilt komen, dan kan ik 
uw naam op een wachtlijst plaatsen, 
voor het geval er deelnemers uit 
zouden vallen. Neemt u dan contact 
met mij op (hudevries@xs4all.nl; 
020 – 686 91 41, liefst maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur).

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad 
In augustus is er een extra 
vergadering belegd in verband 
met de mogelijke verkoop van de 
Pelgrimskerk. Er lag een stuk waarin 
onze voorwaarden omschreven 
stonden. We willen graag een deel 
van de nieuwbouw of een deel 
van het huidige pand voor eigen 
gebruik terughuren. Een en ander is 
in de gemeentevergadering na de 
kerkdienst op zondag 20 september 
aan de orde geweest. De overdracht 
kan nog wel een jaar duren. Spil 
in de onderhandelingen is de heer 
Wilm Merckel van het College van 
Kerkrentmeesters.
We waren gelukkig onze nieuwe 
notuliste mw. Roos Hup, studente 
medicijnen, welkom te heten. Ze is in 
principe bereid het de komende drie 
jaren te doen. Mw. Velthorst, die het 
bijna twintig jaren deed, is nog steeds 
niet in orde.
Onze zorg betrof de diensten in de 
Buitenhof. Er is nu het corona probleem. 
Verder liggen er plannen voor ingrijpen-
de verbouwingen waarbij de kerkzaal 
verdwijnt, terwijl voorts de belangstel-
ling bij de bewoners voor vieringen erg 

mager is. Ook zijn er bijna geen vrijwil-
ligers meer beschikbaar. Voorlopig is 
er nog geen zicht op hervatting van de 
diensten. We houden contact hierover 
met pastor Eugène Jongerden, die nu 
voor de Goede Herder functioneert in 
de plaats van Phil Kint.

Adri Lodder

Pastorpraat
Laten we ons beheersen door het 
virus of bedienen door kerkelijke 
post? Om bij dat laatste te beginnen, 
er komt veel bij ons binnen via de 

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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kerken. Vanuit Amsterdam het blad 
‘Kerk in Mokum’ en uit Amstelveen-
Buitenveldert ons prachtige Present 
met een fantastisch jaarprogramma! 
Hopelijk neemt u de tijd om alles 
rustig door te lezen zodat u op de 
hoogte bent. Om te ontdekken 
waaraan u mee kunt doen en wellicht 
brengt u ook iemand anders op de 
hoogte. We geven het aan elkaar door. 

Naast de zondagmorgendienst zijn er 
ook andere momenten om elkaar te 
ontmoeten en te spreken. Voor ‘Kannen 
& Kruiken’ zoeken we steeds op de 
eerste vrijdag van de maand een plek 
om voor een maaltijd samen te komen. 
Ze staan gepland voor 6 november en 
4 december. Het is van 16.00 tot 18.00 
uur met ruime uitloop. Let op: wel even 
de woensdag ervóór opgeven!
Waar? Dat is een verrassing! We 
zoeken een ruime, gezellige en 
spannende plek uit. Kijkt u er ook 
zo naar uit elkaar te ontmoeten en 
gezellig bij te praten?

Verder kunt u elke week naar een 
kring. Ds. De Vries en Nelly Versteeg 
verzorgen die om beurten. Alle 
informatie hierover leest u in de 
rondzendbrief. 

In de Pelgrimskerk is ook een 
blauwe fl yer beschikbaar met het 
winterprogramma dat we samen met 
de Goede Herder verzorgen. Denk aan 
fi lms en high-tea in de Pelgrimskerk 
met dia’s van Namibië onder leiding 
van Henk Stok. 
Op het moment denken we na over 
het bezoeken van een boeiende 
tentoonstelling in november in de 
Westerkerk. Wie weet gaan we dat 
doen.
Op zondag 25 oktober gedenken 
we met familie en vrienden de 
gemeenteleden die afgelopen 
kerkelijk jaar overleden zijn.
Hopelijk vinden en ontmoeten 
we elkaar steeds meer in deze 
ingewikkelde coronatijd. We leven 
mee met de zieken en mensen die 

aan huis gebonden zijn. 
We wensen elkaar sterkte, moed en 
liefde toe en we zijn elke zondag in 
gebed verbonden.

Wil Kruijswijk

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

Oktober
Zo 11 10.30 Muziek tijdens de kerkdienst 

van de Italiaanse renaissan-
cecomponist Lodovico da 
Viadana.

Wo 14 14.00 Bijbelkring Johannesevangelie, 
leiding ds. De Vries. 

Wo 21 14.30 Gespreksbijeenkomst ‘Wat is 
een goed verhaal uit de bijbel?’, 
leiding Nelly Versteeg

Za 24 9.30 – 12.00 Sam’s kledingactie
Zo 25 10.30 Gedachtenisdienst
Wo 28 14.00 Bijbelkring Johannesevangelie, 

leiding ds. De Vries. 

November
Ma 02 14.30 Hoe denken wij en anderen 

over de dood? Leiding Bara van 
Pelt en Trudy Joosse

Wo 04 14.30 Gespreksbijeenkomst ‘Dank-
baar leven - een (op)gave?’, 
leiding Nelly Versteeg

Vr 06 16.00 Kannen en kruiken, gezamen-
lijke maaltijd. Opgave uiterlijk 
de woensdag ervoor.

Wo 11 14.00 Bijbelkring Johannesevangelie, 
leiding ds. De Vries. 

Ma 16 14.30 Hoe denken wij en anderen 
over de dood? Leiding Bara van 
Pelt en Trudy Joosse

AGENDA
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Bezoek aan de Hortus
Evenals vorige jaren brachten we 
met een groepje een bezoek aan 
de Hortus achter het VU ziekenhuis. 
Na koffi e/thee en appeltaart met 
slagroom! kregen we uitleg over 
allerlei (meestal) tropische planten. 
Het was leuk om plantjes te 
herkennen. Soms uit het buitenland 
maar soms ook gewoon uit de 
huiskamer. Na de uitleg van ongeveer 
45 minuten mochten we een plantje 
uitzoeken. Daarna maakten we nog 
een tochtje door de tuin en gingen 
we tevreden huiswaarts.

Janny Schuijt-ter Horst
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De dominee die niet 
 veroordeeld werd

Syb de Lange was dominee in Den 
Burg (Texel) en Deventer en kreeg 
als studentenpredikant aan de VU 
in Amsterdam bekendheid met zijn 
‘Bijbelspelen’, eenakters waarbij hij 
op expressieve wijze de Bijbel las, of, 
zoals hij zelf zei, de Bijbel speelde.
Hij was een van de deelnemers aan 
een symposium over homotheologie 
in 1989 en de recensie in Trouw van 
de symposiumbundel met daarin zijn 

bijdrage ‘Christus en promiscuïteit’ 
leidde tot geweldige opschudding in 
behoudend gereformeerd Nederland. 
Er werd opgeroepen tot een 
veroordeling maar daar kwam het 
toch niet van. De affaire heeft hem 
zeer geraakt, maar niet gebroken, hij 
behield zijn strijdbare karakter. 
Tot op hoge leeftijd zette hij zich in 
voor zijn medemens, in het bijzonder 
voor vluchtelingen. En hij bleef een 
verdienstelijk toneelspeler. 
Guillaume (Guido) van den Berg, 
studeerde geschiedenis aan de VU en 
was actief in het studentenpastoraat. 
Hij raakte bevriend met De Lange en 
interviewde hem over een langere 
periode, tot een paar maanden voor 
zijn dood in 2018. 

Een leven als vriend. Memoires van 
Syb de Lange (1930-2018), dominee, 
studentenpredikant. Uitgeverij EON 
Pers Amstelveen, ISBN 978 90 77246 
92 4, 96 bladzijden, € 17,50. 

Tot 15 oktober kunt u voor de 
gereduceerde prijs van € 14,- een 
exemplaar bestellen door € 14,- 
over te maken op IBAN NL71 INGB 
0004566181 t.n.v. G. van den Berg en 
tevens een e-mail met adresgegevens 
te sturen aan: guidovandenberg26@
gmail.com.
Voor Amstelveen en Buitenveldert 
gelden geen verzendkosten. 
Daarbuiten worden € 4,- aan 
verzendkosten in rekening gebracht. 
In dat geval graag € 18,- overmaken.

Memoires van Syb de Lange

Van 29 november tot 5 december 
organiseert Kerk in Actie een landelijke 
huis-aan-huiscollecte voor hulp aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Kerk in Actie zoekt collectanten voor 
meer dan 600 plaatsen in Nederland. 
Doet u ook mee?
In vluchtelingenkampen in heel 

Griekenland verblijven duizenden 
kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal 
alleen, aangekomen vanuit het 
Midden-Oosten en Afrika, op zoek 
naar een veilige plek. Hun situatie is nu 
urgenter dan ooit. Kerk in Actie helpt 
met voedsel, kleding en onderwijs en 
probeert deze kinderen op een betere 

plek te krijgen. Daarom gaat Kerk in 
Actie in zoveel mogelijk plaatsen in 
Nederland huis aan huis collecteren.  
Wilt u zich ook inzetten voor 
vluchtelingenkinderen? Meld 
u dan aan via kerkinactie.nl/
huisaanhuiscollecte. Hier is ook alle 
informatie over de collecte te vinden.

Kerk in Actie zoekt collectanten voor 
landelijke huis-aan-huiscollecte
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Locatie YouTube kanaal van de Protestantse Kerk 
Datum donderdag 15, 22 en 29 oktober 
Tijd 20.00 uur 
Drie afleveringen over meditatief leven. Iedere aflevering bestaat 
uit een interview en een meditatieve oefening. Na iedere 
uitzending is het mogelijk om via de Facebookgroep Monastiek 
en Meditatie te reageren en met elkaar over de aflevering in 
gesprek te gaan. Deze serie is een initiatief van Vacare, platform 
voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk. 
15 oktober: Interview met Ricky Rieter, pelgrim, retraite 
begeleidster en actief in de Franciscaanse beweging, over het 
thema ´meditatief leven als duurzame weg´. Rieter is schrijfster 
van het boek ´Pelgrimeren; lopend stilstaan´. Ds. Niels Gillebaard 
leidt een meditatieoefening over drie vormen van meditatie in 
de natuur.
22 oktober: Interview met Eddy de Pender, coach, mediator 
en betrokken bij het Netwerk Vredestichters, over het thema 
´Vrede stichten, hoe doe je dat?´. Ds. Henri ten Brinke leidt een 
meditatie op basis van bijbelteksten over dit thema.
29 oktober: Interview met Seintje Bos, pastor en geestelijk 
begeleider, aangesloten bij het Netwerk Geestelijke Begeleiding, 
over het thema ´de weg van de stilte´. Saskia Leene, pastor van 
Nijkleaster, leidt een meditatie rond dit thema.

Online serie over 
meditatief leven

Datum Zaterdag 7 november
Op vijf locaties in het land organiseert Kerk in Actie een dag 
waarop onderlinge ontmoeting centraal staat. U staat er als 
diaken, diaconie, ZWO-commissie niet alleen voor. Samen 
gaan we als Kerk in Actie-familie voor geloven in delen, 
dichtbij en ver weg! 

Op iedere locatie is ruimte voor maximaal vijftig mensen. 
Er zal een livestream zijn op een van de locaties zodat de 
hele dag ook online te volgen is. Zo kan iedereen met een 
hart voor diaconaat erbij zijn.
Meer info en aanmelden: 
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/landelijke-diaconale-dag.

125e Landelijke Diaconale Dag: 
Samen leven doe je niet alleen

Crises, wat heeft God ermee te maken?
Locatie Heiloo
Datum vrijdag 30 oktober
Tijd 11.00 – 15.00 uur
Dit jaar willen we op de Oecumenische 
ontmoetingsdag het geloofsgesprek voeren. Samen 
luisteren, wandelen, eten, bespreken en vieren wat 
God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk 
op wereld. Aanleiding is het proefschrift van Fokko 
Omta die op zoek ging naar de ware aard van de 
mens. Hij deed onderzoek naar de betekenis van 
‘zonde’ in een tijd waarin velen (van ons) niet meer 
geloven in ‘God als persoon’, maar wel openstaan voor 
het ‘goddelijke’. We hebben een gezondheidscrisis, 
een klimaatcrisis, een vluchtelingencrisis. Ook in ons 
persoonlijk leven kennen we moeilijke momenten. 
Komt het allemaal nog goed? En heeft ons geloof in 
God hier nog iets mee te maken? Geeft het ons een 
heldere kijk op de ontwikkelingen, ontlenen wij steun 
aan ons geloof of versterkt het onze somberheid? Op 
de ontmoetingsdag is er tijd om in stilte en in gesprek 
met anderen hierover na te denken: op zoek naar je 
diepste Z/zelf en wat jou drijft als mens. 
Aanmelden: www.oecumenischplatformnh.nl/contact 
of e-mail: info@oecumenischplatformnh.nl. 

Oecumenische 
ontmoetingsdag
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AART APPELHOF

Zondagmiddagconcert
Zo/ 11-10 16.30 uur
Deze middag speelt voor u een strijktrio. 
Drie van de beste onder de jonge 
musici die onlangs aan een Nederlands 
conservatorium zijn afgestudeerd, 
komen voor ons spelen: Ruña ’t Hart, 
viool, Martin Mortiarty, altviool en 
Kalle de Bie, cello. Zij spelen vooral 
twintigste-eeuwse werken van Oost-
Europese componisten: het strijktrio van 
de in Hongarije geboren Sandor Veress, 
en composities van Béla Bartók en van 
de Roemeen György Kurtág. Maar ook 
een compositie van Johann Sebastian 
Bach, inspiratiebron van bijna elke 
componist, staat op het programma.

Muzikale Vesper
Zo/ 25-10 16.30 uur 
Een muzikale vesper waarbij Henk 
Trommel de Vesperscantorij en een 
barokorkest leidt. De muzikale kern 
van de vespers wordt cantate Der 
Friede sei mit dir (BWV 158) van 
Johann Sebastian Bach. Het is maar 
de vraag of BWV 158 een ‘echte’ 
cantate is of dat de onderdelen ervan 
voor verschillende gelegenheden zijn 
gemaakt, maar een intrigerend geheel 
is het met o.a. een prachtige basaria, 
waarin een koraalmelodie verweven 
zit die de koorsopranen zingen en met 
een razend moeilijke vioolsolo. Ds. 
Sieb Lanser is in deze vesper liturg.

Zondagmiddagconcert
Zo/ 01-11 16.30 uur
Voor dit heel speciale zondagmiddag-
concert komen er drie spelers met 
een bijzondere combinatie van 
instrumenten: Fie Schouten speelt 
basklarinet, Femke IJlstra (sopraan)
saxofoon en Marko Kassl accordeon. 
Ook hun programma is heel speciaal 
en gevarieerd met een tango van Eric 
Satie, sonates van Francis Poulenc 
en Claude Debussy, een triosonate 
van Johann Sebastian Bach en 
enkele hedendaagse werken van 
Perry Goldstein, Tobias Klein en Nils 
Imhorst. Het programma eindigt met 
een reis van een walvis …

Zoals bekend kunnen er momenteel maar weinig mensen in de kerk de diensten en de 

concerten bezoeken. Toch willen we graag de musici een redelijk honorarium betalen. 

We vragen daarom voor de zondagconcerten een toegangsprijs van € 10,-. Is dat te veel 

voor u, laat het ons weten want dan mag u er voor de jongerenentree in (€ 5,-). 

Bij vespers hopen we dat de onkosten vergoed kunnen worden uit de deurcollecte. 

Zeer aanbevolen, want ook hier gunnen we de musici een billijke vergoeding. 
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Christelijke Meditatie
Locatie (voorlopig in de) Paaskerk
Datum elke woensdag 
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Leiding  Nico Sjerps, 06 – 21 25 46 99, 

nsjerps@ziggo.nl

Het Johannesevangelie
Locatie Pelgrimskerk
Datum woensdag 14 en 28 oktober, 11 november 
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Leiding  ds. Harmen de Vries, 020 - 686 91 41, 

predikant@pelgrimskerk.nu

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

f.omta@protestantsekerk.nl

Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot 
leven!
Locatie Kruiskerk 
Datum maandag 19 oktober, 16 november
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Begeleiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 – 665 46 85

Bijbelkring over het Evangelie volgens Matteüs
Locatie Kruiskerk
Datum woensdag 28 oktober
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Leiding  ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40, 

lanser@kruiskerk-amstelveen.nl

Hoe denken wij en anderen over de dood?
Locatie Pelgrimskerk
Datum maandag 2 en 16 november 
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Leiding Bara van Pelt en Trudy Joosse
Opgave  Trudy Joosse, 06 – 83 35 49 24, 

ouderenpastor@pga-b.nl

‘Vrouw en Geloof’ en Inspiratie
L ocatie Kruiskerk
Datum donderdag 12 november
Tijd 14.00 uur
Informatie  Meta Schoonheim, 

m_schoonheim@hotmail.com
  Marijke Touw, marijketouw@hotmail.com

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

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

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

Leren en bezinnen
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’Het einde van de wereld is nabij' hoorde 
ik laatst weer eens iemand zeggen.
Kijk maar: bosbranden, epidemieën, 

oorlogen en verwoestingen, alles gaat 
de verkeerde  kant op. 

Anderzijds is het laatste oordeel, het 
einde van de wereld nooit ver weg 
geweest: van de Openbaring van 

Johannes, via Jeroen Bosch tot Starwars 
en de beste game designers, eindeloos 

is ons voorstellingsvermogen als het 
over het einde van de wereld gaat.
Bosch' hemel is een stuk rustiger. 

Sereen, wit, licht. 

Werner Pieterse

Fragment uit het 
Laatste Oordeel, 
drieluik van de 
Zuid-Nederlandse 
schilder Jheronimus 
Bosch. Te zien in het 
Groeningemuseum 
in Brugge.


