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Verleden en toekomst
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Na anderhalf jaar in ’t Open Hof 
aan de Burgemeester Haspelslaan, 
verhuizen de bureaus van Yvonne 
Teitsma, Ankie Harte en Nienke van 
der Heiden naar Binderij.
Een verhuizing is altijd een hele 
onderneming. Opnieuw kijken 

naar wat je in de kast bewaart, 
opnieuw kiezen wat je nog nodig 
denkt te hebben in de toekomst. De 
betrokkenen hadden het er druk mee. 

Hoewel de buitenkant van het nieuwe 
onderkomen niet zo toont, bruist 

het in het bureau van de ideeën 
en activiteiten. Nu u dit leest, is de 
verhuizing achter de rug en als het 
goed is, zijn ook de kopieerapparaten 
weer geïnstalleerd. Komt u gerust 
binnenlopen op dinsdag-, woensdag- 
of donderdagochtend tussen 9.00 en 
12.30 uur.

Nieuw adres: Kerkelijk Bureau, 
Binderij 7N, 1185 ZH Amstelveen, 
telefoon 020 – 641 36 48
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Terwijl Present onderhanden is bij de redactie, de diakenen op pad 

zijn hulp te bieden, predikanten en kerkelijk werkers de komende 

adventstijd voorbereiden, verhuisde het Kerkelijk Bureau. 

Kerkelijk bureau verhuisd 

Ankie Harte op haar 
nieuwe werkplek
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09 – Licht en donker
inleveren kopij: 23 november
op de mat: 12 december

Van de redactie
Hoe we naar de toekomst kijken wordt 
grotendeels bepaald door onze ervaringen uit 
het verleden. Onze ervaring als redactie is dat 
we elk jaar thema’s voor het volgende jaar 
bepalen. Voor deze maand van gedachtenis werd 
dat het thema Verleden en toekomst. Vanwege 
het toenemende aantal coronabesmettingen 
lag de aandacht van onze schrijvers echter meer 
bij het heden dan bij verleden of toekomst 
en dat is terug te zien. Moeten we in deze 
tijd gemeentezang – voor velen een bron van 
vreugde – volledig achterwege laten of is er 
toch meer mogelijk dan we misschien denken, 
vraagt Aart Appelhof zich in het gastartikel af. 
In het interview vertelt Marten Verdenius hoe 
plannen voor een zorgboerderij uit het verleden 
nu langzaamaan vorm beginnen te krijgen 
en hoe dat de toekomst van mensen die in 
de samenleving zijn vastgelopen hopelijk ten 
goede zal keren. Naar aanleiding van de huidige 
pandemie las Bara van Pelt over epidemieën in 
het verleden. Dezelfde dilemma’s en problemen 
als nu (en vermoedelijk ook in de toekomst) 
doen zich voor en, maar wat ook blijft, is dat 
ons leven in Gods hand is. We leven altijd in het 
nu, maar onze gedachten zijn altijd bezig met 
verleden of toekomst. Volgens onze columnist 
Kees Camfferman is dat niet erg, als we het nu 
in praktische zin maar niet uit het oog verliezen. 
Niet alles uit het verleden kunnen we 
vasthouden in de toekomst, maar nu kunt u in 
elk geval nog genieten van deze Present. Veel 
leesplezier. 

Anita Winter
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Kerkdiensten

ZONDAG 

15 november

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur : ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, 
Waverveen
18.30 uur: ds. A. van Vuuren, 
Capelle a.d. IJssel
Paaskerk
10.00 uur: dr. Eep Talstra, 
Amsterdam
16.00 uur: themaviering, 
ds. Bara van Pelt
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger Prent

Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Dick Kuiper

ZONDAG 

22 november

1e collecte: Diaconie, 
kledingbank
2e collecte: Kerk, landelijk 
pastoraat (omzien naar mensen 
binnen en buiten de kerk)

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, 
Gedachtenisdienst 1
14.00 uur: ds. Sieb Lanser, 
Gedachtenisdienst 2
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.Veerman, 
Katwijk
18.30 uur: ds. J.C. de Groot, 
Dordrecht
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, 
Gedachtenisdienst 1
13.00 uur: ds. Bara van Pelt, 
Gedachtenisdienst 2
17.00 uur: ds. Werner Pieterse, 
Gedachtenisdienst 3
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Hans van 
Drongelen

ZONDAG 

29 november 
1e adventszondag

1e collecte: Diaconie, 
veiligheid aan Oekraïnse 
kinderen (kinderen in de knel)
2e collecte: Kerk, eredienst en 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Arianne 
Geudeke, Wilnis
Pauluskerk
10.00 uur: ds. B. Jongeneel, 
Lunteren
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, 
Noordwijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jaap Doolaard, 
Odijk

Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Maria Berends-
van Hoek

ZONDAG 

6 december 

2e adventszondag

1e collecte: Diaconie, kinderen 
betrekken bij diaconaat
2e collecte: Kerk, vormings-
en toerustingswerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Trudy Joosse-
Ridder
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Goijert, 
Nijkerk
18.30 uur: ds. R.W. de Koeijer, 
Bilthoven
Paaskerk
10.00 uur: ds. Benedikte L. Bos, 
Ouderkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, 
cantatedienst 

Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Eric Bras

 Avondmaalsdienst  Muziek tijdens de kerkdienst

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

Het volgende nummer van Present

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

Vreugdehof 
De Klencke 111

Kapel VUmc 
De Boelelaan
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Vertrouwend op de Heer

We overleggen er met onszelf, soms 
denken we aan wat anderen tegen 
ons zeiden of zouden kunnen zeggen. 
Hun vriendschap en wijsheid spreekt 
in de ruimte van onze ziel. Die open 
plek is ook waar de Geest van God 
ons ontmoet. Door een bijbelwoord, 
een herinnering, een gedachte. Hier 
ben je jezelf voor het aangezicht van 
God 'waar de Geest zelf onze geest 
verzekert dat wij kinderen van God 
zijn' (Romeinen 8:16). Door die Geest 
wilden we ons laten leiden in onze 
besprekingen. 

Open Hof en Pelgrimskerk
De heer Merckel van het College 
van Kerkrentmeesters lichtte het 
proces van verhuur van 't Open Hof 
voor langere tijd aan één partij en de 
verhuizing van het Kerkelijk Bureau 
aan Binderij in Bovenkerk toe. Ook 
gaf hij uitleg over de stand van zaken 

van de verkoop van de Pelgrimskerk. 
De AK stemde unaniem in met de 
verkoop van de Pelgrimskerk onder 
de voorwaarden zoals die nu bekend 
zijn. De koopovereenkomst is 
4 november getekend.

Rapportages
We bespraken de verschillende 
manieren waarop de wijkgemeenten 
omgaan met de opgelegde 
beperkingen vanwege het 
coronavirus. Iedereen blijft kijken 
wat kan doorgaan en zoekt naar 
verantwoorde aanpassingen. In de AK 
krijgen we dezelfde informatie die u 
(zelfs nog uitgebreider) kunt lezen in 
de wijkberichten. 

Voor de vervanging van Nienke van 
der Heiden is budget. We zijn blij 
dat in het eigen team vervanging 
is gevonden. Ardin van Mourik 

(kandidaat predikant) en André van 
der Galiën van Ziel & Zaligheid zullen 
tijdelijk Nienkes taken overnemen 
op de scholen en in het jeugd- en 
jongerenwerk. 

Gemeentevergadering
Op dinsdagavond 24 november 
leggen we u in een gemeente-
vergadering op afstand de 
jaarstukken van het College van 
Kerkrentmeesters en het College 
van Diakenen over 2019 voor. Ook 
informeren we de vergadering over 
de gang van zaken rond de verkoop 
van de Pelgrimskerk. Voor de 
beantwoording van vragen nemen 
we de meeste tijd. De stukken 
vindt u op de website: www.pga-b.
nl. Met een email aan de scriba van 
de AK (scribaak@pga-b.nl) of een 
telefoontje naar het Kerkelijk Bureau 
(020 – 641 36 48) krijgt u de stukken 
opgestuurd. 
U kunt deelnemen aan deze 
gemeentevergadering via 
Kerkdienstgemist.nl of via het 
vergadersysteem Teams. Opgave 
voor dit laatste bij Pieter Licht, de 
scriba van de AK. 

De manier waarop we samenkomen 
is in deze tijd vaak anders. 
We proberen zoveel mogelijk 
ontmoetingen door te laten gaan, 
vertrouwend op de Heer die met ons 
meetrekt op weg naar betere tijden.  

NELLY VERSTEEG
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Het is ongebruikelijk om in het verslag van 

ons overleg ook de opening samen te vatten. 

Toch begin ik daarmee, omdat het bijzondere 

tijden zijn. Ik las een paar verzen uit Romeinen 

8: 9-12, 15-16. We zijn veel meer aangewezen 

op het eigen huis. We zijn meer met onszelf. 

In onszelf hebben we een 'open plek', waar we 

ervaren wat er om ons heen gebeurt en wat 

anderen zeggen.
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Leven in Gods hand

Zoals meer van Roths boeken speelt 
het verhaal zich af binnen de joodse 
gemeenschap. Het is 1944 - de oorlog 
is ook in Amerika overal voelbaar - als 
polio uitbreekt. Het is hoogzomer, 
bloedheet en de kinderen spelen 
in groepen buiten. Cantor, de man 
die de sportactiviteiten markeert, 
is er getuige van dat kinderen op 
het plein worden bedreigd door 
een stel jongens uit de Italiaanse 
gemeenschap. Cantor springt 
tussenbeiden. ‘Wat komen jullie 
hier doen jongens?’ vraagt hij. ‘Polio 
verspreiden’, antwoordt een van de 
Italianen vol branie. Hij spuugt een 
klodder speeksel voor de voeten van 
Cantor. Het lukt de jongens weg te 
sturen, waarop Cantor onmiddellijk 
de straat met bleek schrobt. Later die 
week ontbreken twee van de jongens 
op de speelplaats. Zij hebben het 
poliovirus opgepikt. Een week later telt 
de gemeenschap twaalf poliogevallen. 
Dan sterft de eerste jongen. Hij was 
de lieveling van de gemeenschap. 

Schuld
Ondertussen is in de stad iedereen 
in paniek. De verhalen tuimelen 
over elkaar heen. De stad doet 
contactonderzoek. Is het niet 
begonnen in dat kleine restaurantje? 
De geruchten gaan rond en de 
eigenaar dreigt zijn klandizie en zijn 
brood te verliezen.
Als het tweede kind sterft, spreekt zijn 
moeder Edith Beckerman de volgende 
woorden over haar zoon: ‘Later zou 
hij scheikunde gaan studeren. Hij 
wilde scheikundige worden en ziektes 
genezen. Hij had een boek over Louis 
Pasteur over de ontdekking dat bacillen 
onzichtbaar zijn. Hij wilde een tweede 
Louis Pasteur worden.’ Ze schetste een 
hele toekomst waar het nooit meer van 
zou komen. ‘Maar nee’, rondde ze af, 
‘hij moest zo nodig ergens eten waar 
het krioelt van de bacillen.’ 
‘Zo is het wel genoeg Edith’, zei 
meneer Beckerman. ‘We weten niet 
hoe of waar hij ziek is geworden. Polio 
zit in de hele stad. Er is een epidemie. 

Het zit overal waar je maar kijkt.'
Zo is iedereen bezig om de oorzaak 
te zoeken, de schuld te schuiven naar 
waar maar een ruimte is, om zijn angst 
de baas te worden. 

Verantwoordelijkheid
Als Cantor terugkomt van een 
condoleancebezoek bij de eerste ouder, 
wordt hij aangeklampt door een vrouw: 
‘Waar is het quarantaineplakkaat? Ik 
heb kleine kinderen. Waarom is er geen 
quarantaineplakkaat om mijn kinderen 
te beschermen? Bent u een controleur 
van de gezondheidsbrigade?’ ‘Ik weet 
niets van de gezondheidsbrigade. 
Ik ben van de speelplaats. Ik geef 
les op school.' ‘Maar wie is er dan 
verantwoordelijk?’ vraagt de vrouw.
Het boek brengt ons bij dezelfde 
vragen die nu bij ons spelen. Wie is er 
verantwoordelijk? Wat willen we van 
de overheid? Is ze te streng, of is ze 
juist te laks. 

Verdeeldheid
De Nederlandse gemeenschap is 
verdeeld over hoe ze moet reageren. 
Zo streng mogelijk iedereen isoleren, 
mondkapjes, quarantaine, de kinderen 
binnenhouden, de scholen sluiten, 
de kerken sluiten, niet meer zingen. 
Daar tegenover staat een groep 
mensen die ‘niet in het virus gelooft’. 
Die de mondkapjesplicht proberen te 
verhinderen, die willen dat de horeca 
weer opengaat.

DS. BARA VAN PELT

We zitten erin en we zijn zo onverwachts 

gegrepen dat het ons niet goed lukt om 

een strategie te kiezen. Moeten we in totale 

lockdown of het virus uit laten woeden? Deze 

maanden las ik een paar boeken die over 

pandemieën gaan. Eén boek sprong eruit: 

Nemesis van Philip Roth.
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Ook in het boek vind je twee kampen. 
De mensen die vinden dat je de 
maatschappij rigoureus in quarantaine 
moet brengen, en de mensen die 
accepteren dat er doden zullen vallen. 
Als Cantor bij een arts vertelt hoe 
agressief sommige ouders op hem 
reageren omdat hij met de kinderen 
buiten blijft softballen, zegt de arts: 
‘Maar jongens krijgen geen polio van 
softballen. Ze krijgen het van een 
virus. We mogen dan niet zoveel 
van polio weten, dàt weten we wel. 
Overal spelen kinderen de hele zomer 
intensief buiten, en zelfs tijdens een 
epidemie raakt er maar een heel klein 
percentage met de ziekte besmet. 
En van die kinderen wordt een heel 
klein percentage ernstig ziek. En van 
die kinderen gaat weer een heel klein 
percentage dood. (...) Daarom is het 
zo belangrijk om het gevaar niet te 
overdrijven en gewoon door te gaan. 
Je hoeft je nergens schuldig over te 
voelen.’
 
Dat is een pragmatische gedachte, zie 
het in proporties. De wereld gaat door, 
er zullen mensen sterven: maar het 
zullen er weinig zijn.

Angst afremmen
Er zijn hele diepliggende redenen 
waarom mensen weigeren bang te zijn. 
Menen dat de wereld door moet gaan. 
Omdat ze zich principieel niet bang 
willen laten maken. 

Als Cantor opnieuw een gesprek heeft 
met de arts of hij er nu echt wel goed 
aan doet om de speelplaats niet te 
sluiten zegt deze: ‘Je draagt bij aan 
het welzijn van de gemeenschap. Het 
is belangrijk dat het leven in de buurt 
gewoon doorgaat – anders zijn niet 
alleen de zieken en hun familie de 
dupe, maar wordt heel Weequahic de 
dupe. Op de speelplaats help je paniek 
op afstand te houden, doordat je die 
jongens laat doen wat ze fijn vinden. 
Je lost er niets mee op door ze ergens 
naartoe te sturen waar jij geen toezicht 
op ze hebt. Je lost er niets mee op 
door ze thuis op te sluiten en ze angst 
aan te jagen. Ik ben ertegen om joodse 
kinderen bang te maken. Ik ben ertegen 
om joden bang te maken, punt uit. 
Dat was Europa, daarom zijn de joden 
daar weggevlucht. Dit is Amerika. 
Hoe minder angst, hoe beter. Angst 
verlamt ons. Angst verlaagt ons. Angst 

afremmen, dat is jouw werk en het 
mijne.’

Vertrouwen
Het geloof in God kan een reden zijn om 
je principieel niet bang te laten maken. 
Een voorbeeld daarvan was een kerk in 
Staphorst die met zeshonderd mensen 
kerkte. Ze hielden zich weliswaar aan de 
anderhalvemeterregel, maar zongen uit 
volle borst. Er ontstond veel ophef die 
resulteerde in pers en cameraploegen 
voor de kerk. De gemeente weigerde 
verder commentaar. Tot een jongen naar 
voren stapte die het volgende zei: ‘Ik 
begrijp wel dat jullie je zorgen maken 
over wat hier gebeurt'. Ik citeer zijn 
woorden: ‘Als wij met onze angsten tot 
Jezus mogen gaan, de zoon van God, 
hoeven wij niet bang te zijn. Geloof 
beschermt ons niet tegen het virus, 
maar ik hoef niet bang te zijn voor dit 
virus.’ 

Het is een zin die misschien vaak wat 
gedachteloos gezegd wordt: ik weet 
dat het leven in Gods hand is. Durven 
we dat ook te zeggen als de pandemie 
voorbijtrekt? Het leven is in Gods 
hand. 
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Gastvrije Hoeve De Meent

De boerderij, de opstallen en zo’n 32 
hectare natuurgrond werden deze 
zomer aangekocht. Al meer dan vijftien 
jaar bestaan er plannen bij de diaconie 
van de Protestantse Kerk Amsterdam 
om een zorgboerderij op te zetten. 
De diaconie van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
investeert mee aan deze plannen. 
Met dit project ‘Gastvrije Hoeve De 
Meent’ gaat die langgekoesterde wens 
eindelijk in vervulling. Het boeren-
bedrijf en de weilanden liggen hele-
maal aan de zuidelijke rand van de 
Bovenkerkerpolder.

Kwartiermaker
‘De naam Meent verwijst naar ge-
meenschap en staat voor gemeen-
schappelijk beheerde weidegrond’, 
zegt Marten Verdenius, de wegberei-
der (kwartiermaker) en toekomstige 

projectleider. Marten verwierf de 
laatste jaren bekendheid vanwege zijn 
werkzaamheden als sociale melkboer. 
Via zijn zelf opgestarte bedrijf MOMA 
brengt hij ambachtelijk geproduceerde 
melk van boeren in de directe om-
geving zonder tussenkomst van een 
(anonieme) melkfabriek direct aan de 
man in Amsterdam-Zuid en -Oost. 
Daarnaast was Marten al een tijdje 
actief als buddy bij het Wereldhuis. 
Met zijn baan als kwartiermaker bij het 
project Gastvrije Hoeve combineert hij 
zijn passie voor duurzaamheid, maat-
schappelijke doelgroepen en sociaal 
ondernemerschap.

Stad en platteland
Marten: ‘Eén van de thema's hier op 
de boerderij is het verbinden van boer 
en burger, stad en platteland. 
De diaconie in Amsterdam heeft veel 

sociale eetprojecten in de stad. Vaak 
wordt heel goedkoop eten ingekocht. 
Soms wel honderd porties voor vijftig 
euro. Dat komt de kwaliteit niet ten 
goede. Het zorgt er ook niet voor dat 
de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn 
product en bovendien is het niet duur-
zaam. Binnen ons project willen we 
laten zien dat duurzaam, lokaal en goed 
eten niet alleen is weggelegd voor 
yuppen, maar ook voor mensen die 
dat eigenlijk het hardste nodig hebben: 
daklozen, vluchtelingen en eenzame 
ouderen.’

Zorgboerderij en broedplaats
De loods en de jongveestal zullen 
worden gebruikt voor de activiteiten 
van de zorgboerderij. De voormalige 
loopstal wordt omgetoverd tot broed-
plaats. Marten: ‘Hier komen ateliers, 
die worden verhuurd aan kunstenaars, 
voedselverwerkers en ambachtslui. 
Het liefst ondernemers die werken met 
producten van eigen boerderij (zoals, 
wol, riet of vlees) of uit de directe 
omgeving.’

Opstartfase
Het project bevindt zich momenteel 
nog in de opstartfase. Marten: ‘Het is 
voor ons heel belangrijk dat wat wij 
hier opbouwen door de lokale gemeen-
schap en de gemeente gedragen 

DICK AANEN

In de stallen en op het erf van de boerderij aan 

de Middenweg 6 in Amstelveen is het nu nog 

rustig. Maar als alles een beetje meezit, bruist het 

hier binnen twee jaar van de bedrijvigheid. Waar 

koeien, kippen en schapen worden verzorgd en 

waar duurzaam voedsel wordt gemaakt, voor en 

door mensen die om verschillende redenen zijn 

vastgelopen in onze samenleving. 

Sociaal boeren in de Bovenkerkerpolder
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wordt. De precieze uitwerking van onze 
plannen wordt dan ook in samenspraak 
met de gemeente en de dorpsraad van 
Nes uitgewerkt.
Als het aan ons ligt, biedt de boerderij 
straks dagbesteding aan mensen die 
zijn vastgelopen in de samenleving. 
Het zijn mensen die in de opvang zitten 
en weinig te doen hebben. Ze verval-
len vaak in passiviteit, wat juist ook 
onderdeel is van het probleem dat we 
proberen op te lossen. Passiviteit klinkt 
niet dramatisch. Maar als passiviteit 
niet wordt doorbroken, kan het leiden 
tot lethargie. En dan liggen criminali-
teit en verslaving op de loer. Een vak 
leren, jezelf ontplooien en tegelijkertijd 

voedsel produceren voor hulpbehoe-
venden is een supernuttige bezigheid.
Het plan is om taakgroepen op te zet-
ten die zich gaan bezighouden met de 
verzorging van pluim- en rundvee, met 
houtbewerking, natuurbeheer of het 
verbouwen van groente. Veel van deze 
mensen zijn in principe zelfredzaam. Ik 
ga niet steeds met m’n vingertje wijzen 
hoe dingen moeten, maar ik zorg 
ervoor dat ze de middelen en de kennis 
hebben om hun taak uit te voeren.’

Zelfredzaam
‘Er moet de komende periode nog 
heel wat gewerkt worden voordat het 
bedrijf op volle toeren draait. 

We moeten de daken van de lood-
sen en schuren (laten) repareren, de 
wandbekleding aanpakken en het erf 
opnieuw verharden. Verder komt er een 
nieuwe bedrijfswoning. Daarnaast zijn 
er nog veel andere werkzaamheden die 
we gaan aanpakken. Momenteel zijn er 
elke dinsdag zo’n zes vrijwilligers aan 
het werk op de boerderij. Uiteindelijk 
worden dat er zo’n twintig per dag.’ 

Binnenkort mag Gastvrije Hoeve De 
Meent de eerste buffels verwelko-
men van de startende en idealistisch 
ingestelde Haarlemse boeren Olivier 
en Emma. Zij dromen ervan om in het 
voorjaar van 2021 hun eerste moz-
zarella te kunnen produceren. Buffels 
passen binnen de filosofie van de 
zorgboerderij in de Bovenkerkerpolder. 
Het zijn lieve en aaibare runderen, ze 
kunnen goed toe met natuurgras. En 
het grote voordeel is dat ze geen anti-
biotica nodig hebben. 

Taakgroepen
Het project heeft de komende tijd be-
hoefte aan vrijwilligers. Er wordt vooral 
gedacht aan mensen uit Amstelveen of 
Uithoorn, ook leden uit de kerken. ‘Het 
gaat om praktische bezigheden. Als 
je kunt timmeren kun je de taakgroep 
houtbewerking helpen. Iemand met 
groene vingers kan aan de slag bij de 
taakgroep groen. Daarnaast hebben 
we behoefte aan chauffeurs om onze 
medewerkers op te halen van Station 
Amsterdam Zuid. Ook mensen die een 
keertje boodschappen willen doen of 
kunnen koken zijn welkom.’

Marten Verdenius is bereikbaar via zijn 
mobiele nummer 06 – 41 87 56 11 
of via zijn e-mailadres: m.verdenius@
diaconie.nl. 
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Aan Augustinus wordt de uitspraak 
‘Qui bene cantat bis orat’ (wie goed 
zingt, bidt tweemaal) toegeschreven 
en van de hervormers was vooral 
Luther een warm pleitbezorger van 
het geloofslied. In zijn spoor hebben 
gedurende de daaropvolgende eeuwen 
velen van hun geloof gezongen. En 
dat geldt nog altijd. Mij ontroert het 
als ik in de Kruiskerk omgeven wordt 

door de tijdloze schoonheid van een 
Bachkoraal, letterlijk de trilling voel van 
orgelbassen. Het is of de eeuwenoude 
klanken me terugbrengen bij het 
godsvertrouwen en de zekerheden 
van toen. Het is muziek die gemaakt is 
voor een kerk die gebouwd is om deze 
te laten klinken. Muziek in de kerk is 
balsem voor de ziel, voor de mijne en 
voor die van vele anderen. 

Sinds een half jaar heeft het sars-cov-2 
virus onze samenleving in zijn greep. 
We zijn ons anders gaan gedragen, 
bang en angstig, gefocust op wat niet 
kan. Onderling contact is uit den boze 
en zingen mag je alleen nog in je eigen 
huis. In kerken is er huiver om samen 
te zingen en de reden daarvoor zal 
bekend zijn: het afgelopen half jaar 
raakten in kerken en bij koren mensen 
besmet met het virus, kregen covid-19 
en overleden soms zelfs aan de 
gevolgen van de ziekte. 
Toch is het maar zeer de vraag of het 
terecht is dat zingen zo verdacht is. 
In al deze gevallen was besmetting 
ook goed mogelijk via direct contact 
of via een niet goed functionerend 
ventilatiesysteem. 

Zingen in de kerk
AART APPELHOF

Het zingen van psalmen en hymnen, liederen 

en cantica en het musiceren met snaren en 

fluiten (Psalm 150) is sinds mensenheugenis 

een wezenlijk onderdeel van de christelijke 

erediensten.

Gewikt en gewogen
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De landelijke kerken hebben in het 
voorjaar de werkgroep ‘Zingen in 
de kerk’ in het leven geroepen, die 
momenteel kerkenraden adviseert om 
vanwege de grote besmettingsgraad 
af te zien van zang door de gemeente 
en een zanggroep van maximaal vijf 
zangers alle zang te laten uitvoeren. 
Over de grootte van de kerk laat men 
zich niet uit.

Als kerkenraad wil je niet graag dat er 
ook maar één persoon besmet en ziek 
wordt in jouw kerk, maar ook wil je 
de mensen niet de schoonheid en de 
troost ontnemen van het geloof zoals 
dat in liederen is gestold. Dat betekent 
dat de kerkenraad moet laveren 
tussen Scylla en Charybdis, tussen het 
besmettingsrisico minimaliseren en het 
welzijn van de gemeente bevorderen 
met volwaardige diensten. Volledig 
digitaal gaan is het ene uiterste, 
‘gewone’ kerkdiensten houden met 
kerkgangers op anderhalve meter van 
elkaar het andere. 
Ik ben van mening dat men ook nu 
de eigen omstandigheden goed 
in ogenschouw moet nemen: de 
grootte van de kerk, de ventilatie-
mogelijkheden, de zingtijd, de 
afstanden (altijd anderhalve meter, 
maar als zangers naar kerkgangers 
toezingen ten minste vijf meter). De 
website ‘eerste hulp bij ventilatie (zie 
kader) biedt goede handvaten. 

Als alternatief voor volledige 
gemeentezang lijken mij voorzang 
met een refrein, zang door een 
kleine groep, beperkte wisselzang, 
acclamaties, orgelverzen en 
instrumentale uitvoeringen van 
liederen in aanmerking te komen. 
Met een mix daarvan en met hulp 

van de website ‘eerste hulp’ kun je 
ook nu mijns inziens op een goede 
en verantwoorde wijze muzikaal 
rijke samenkomsten houden. En ik 
roep kerkenraden op om dat vooral 
te doen. Ik zou graag zien dat de 
‘speelruimte’ die ieder gebouw heeft, 
benut wordt om zo volop als mogelijk 
is de eredienst samen te vieren. Dat 

is balanceren op een evenwichtsbalk, 
want welzijn is zoveel meer dan 
niet-ziek-zijn. In het begin van deze 
coronatijd, in zijn Paaspreek, uitte ds. 
Sieb Lanser de wens dat wij geen 
angsthazen, maar Paashazen zouden 
zijn. Dat wens ik ons ook toe met 
betrekking tot het samen vieren van 
de liturgie. 
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Over de website ‘eerste hulp bij ventilatie’
In de zomer is de website ‘eerste hulp bij ventilatie’ gebouwd om een 
handreiking te bieden aan kerkgemeenschappen op het gebied van 
samenzang. Een van de ontwerpers van site, dr. Kees Wisse van het 
bureau DWA dat gespecialiseerd is in vraagstukken op het terrein van 
het binnenklimaat van gebouwen, wees mij onder andere op een recent 
verschenen onderzoek van de Universiteit van Bristol, waarin naar 
voren komt dat bij zingen gewoonlijk niet meer aerosol geproduceerd 
wordt dan bij praten op hetzelfde volume. De virusuitstoot neemt wel 
toe met het geluidvolume, zowel bij praten als bij zingen. Omdat het 
geluidvolume bij zingen in de regel groter is dan bij praten, ligt het voor 
de hand dat ook de virusuitstoot door een besmet persoon bij het zingen 
groter is dan bij het spreken.
De website ‘eerstehulp bij ventilatie’ is, zo stelt de heer Wisse, gemaakt 
voor samenzang in kerkgebouwen. Er worden, om tot een risicotaxatie 
te komen, gegevens van het kerkgebouw gevraagd (het volume van 
de ruimte, wanneer gebouwd, is er ook mechanische ventilatie) en er 
wordt gevraagd naar het aantal kerkgangers, naar de duur van dienst 
en de duur van de samenzang in de dienst. Aan de hand van deze 
gegevens wordt het risico berekend op aerogene overdracht van virus 
van een besmet op een niet-besmet persoon. Daaruit wordt vervolgens 
een reproductiefactor afgeleid voor de betreffende situatie. Beide 
berekeningen resulteren in groene, gele of rode stoplichten. Het zal 
niet verbazen, dat als bijvoorbeeld dertig mensen een half uur in een 
kleine ruimte zingen beide lichten op rood staan, terwijl deze getallen 
in een grote kerk heel goed groen kunnen opleveren. Vooral de duur 
van de gemeentezang blijkt grote invloed te hebben op de kleur die de 
stoplichten aannemen. 
Omdat in de huidige situatie de kans is toegenomen dat er in een dienst 
meerdere besmette personen en zelfs een ‘superverspreider’ aanwezig 
zullen zijn, geeft de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ nu het advies de 
website niet te gebruiken en alleen een vijfhoofdige zanggroep te laten 
zingen. Het rekenmodel van de website, bevestigt ook Kees Wisse, is 
niet geschikt voor de huidige alarmerende situatie.
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Begroting 2021
ANDRIES SMEDING
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Begin oktober ben ik bezig geweest 
met de begroting 2021, een prog-
nose van de cijfers over 2020 en een 
meerjarenraming tot en met het jaar 
2027. Hiervoor gebruikte ik verschil-
lende bronnen: het door de Algemene 
Kerkenraad vastgestelde Beleidsplan 
2019 – 2025, de omslagregeling predi-
kantstraktementen 2021 van de PKN en 
de cijfers van onze kerkgemeenschap 
tot en met augustus 2020. 
We verwachten dat het tekort uit ker-
kelijke activiteiten over 2020 € 46.000 
lager uitkomt dan begroot: € 664.000 
i.p.v. € 710.000. Dit komt door hogere 
vrijwillige bijdragen (€ 32.000), lagere 
baten onroerend goed als gevolg van 
de coronacrisis (€ 33.000) en lager 

verwachte kosten voor Investeren in de 
toekomst (€ 30.000). Het resultaat uit 
beleggingen is naar verwachting hoger 
dan begroot ten gevolge van hogere 
dividendopbrengsten en lagere kosten 
van renovatie van beleggingspanden.

Naar verwachting zal het tekort uit 
kerkelijke activiteiten in 2021 € 772.000 
bedragen. Dit tekort kent een aantal 
oorzaken. De post vrijwillige bijdragen 
zal in 2021 dalen. In de prognose is 
rekening gehouden met een daling van 
het aantal bijdragende leden. De baten 
uit erfenissen, legaten en giften zijn niet 
in de begroting opgenomen.
De hoogte van de kosten worden 
in belangrijke mate bepaald door 

de pastoraatskosten en kosten van 
overig personeel (kosters, organisten 
en administratief personeel). Voor 
de pastoraatskosten is uitgegaan 
van vier predikanten met een 
betrekkingsomvang van 3,8 fte. 
Voor de salarissen van het overige 
personeel is gerekend met een 
stijging van de salarissen van 3%. 
Ook is er rekening gehouden met de 
huurkosten van de nieuwe huisvesting 
van het kerkelijk bureau. Voor 2021 
verwachten wij een toename van de 
verhuuropbrengsten van ‘t Open Hof, 
vanwege de volledige verhuur. 
De rentebaten zullen naar verwachting 
in 2021 verder dalen ten gevolge van 
de lage rentestand en de financiering 
van de tekorten. De koersverliezen op 
de effectenportefeuille in begin van het 
jaar als gevolg van de coronacrisis zijn 
grotendeels ingelopen. Zoals gebruikelijk 
is bij het opstellen van de begroting en 
prognose geen rekening gehouden met 
mogelijke koerswinsten of -verliezen, 
tenzij deze reeds gerealiseerd zijn. 
De hierboven geschetste ontwikke-
lingen rondom baten en lasten hebben 
tot gevolg dat de tekorten uit kerkelijke 
activiteiten niet gedekt worden door de 
opbrengsten van beleggingen. Per saldo 
verwachten we voor 2021 een negatief 
resultaat voor de kerkgemeenschap als 
geheel van € 405.000. Dit bedrag zal 
net als het verwachte tekort voor 2020 
worden onttrokken aan de algemene 
reserve. 

Het financiële resultaat voor de jaren 2021, 2020 en 2019 is als volgt weer te geven:

Omschrijving Begroting Prognose Begroting Werkelijk

(alle bedragen in duizenden euro’s) 2021 2020 2020 2019

Baten uit kerkelijke activiteiten 555 583 577 731

Lasten uit kerkelijke activiteiten 1.327 1.247 1.287 1.343

Saldo kerkelijke activiteiten -772 -664 -710 -612

Baten uit beleggingen 557 529 423 554

Lasten uit beleggingen 190 170 236 140

Saldo beleggingen 367 359 187 414

Incidentele baten en lasten - 10 - 3.610

Bestemmingsreserves en -fondsen - - - -2.783

Resultaat kerkgemeenschap -405 -295 -523 629
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Givt-app

Het testpanel heeft gekeken naar 
gebruiksgemak en veiligheid. De 
bevindingen heeft de Commissie 
Geldwerving gebruikt voor een advies 
aan het College van Kerkrentmeesters. 
Alle panelleden konden de app op hun 
telefoon installeren. ‘Het downloaden 
en registreren kost even wat aandacht, 
maar je wordt er stap voor stap 
doorheen geleid. En zelfs als je een 
foutje maakt of iets vergeet, kom 
je vanzelf weer terug bij dat punt’, 
aldus een panellid. ‘Het geven aan de 
collecte is daarna kinderlijk eenvoudig.’ 
De app wordt gezien als een 
goede aanvulling op de bestaande 
collectemogelijkheden. Voor belasting-
aftrek is deze app gemakkelijker dan 
bonnen. En je mobiele telefoon heb je 
tegenwoordig altijd wel bij je. Doe je 
iets verkeerd dan is de gift binnen een 
kwartier ongedaan te maken.

Als minpunt wordt aangegeven dat 
installeren even aandacht vraagt. 
Verder wordt alleen 1e, 2e en 3e 
collecte genoemd: je kunt dus niet 
het doel zien. En je moet echt een 

2e collecte aanklikken om aan de 2e 
collecte te geven. Dat is in het begin 
niet direct duidelijk. 

De eindconclusie van het testpanel 
was positief. De app kan nu door alle 
gemeenteleden gebruikt worden. 
Heel graag zelfs, want uiteindelijk 
wordt onze administratie daar ook 
eenvoudiger van.

Hoe werkt de Givt-app?
1 Download de Givt-app op uw mo-

biele telefoon vanuit de App Store 
of Google Play.

2 Registreer u eenmalig. Hiermee 
wordt Givt gemachtigd het bedrag 
van uw rekening af te schrijven.

3 Ga naar beginscherm en kies een 
bedrag dat je wilt geven voor de 1e 
collecte

4 Klik op collecte toevoegen en kies 
een bedrag voor de 2e collecte

5 Klik op Volgende
6 Kies voor Lijst en kies aan wie je 

wilt geven (Kruiskerk Amstelveen / 
Paaskerk Amstelveen / Pelgrimskerk 
Buitenveldert).

7 Klik op Geven en je gift is gegeven. 
Klik op klaar om af te ronden.

Bent u geïnteresseerd maar heeft 
u nog vragen? Wilt u geholpen 
worden of de uitgebreide handleiding 
ontvangen? 
Bel of e-mail het Kerkelijk Bureau voor 
meer informatie, kerkelijkbureau@
pga-b.nl 020 – 641 36 48. 

YVONNE TEITSMA

Deze zomer is een collecte-app voor de mobiele telefoon getest door 

enkele gemeenteleden. De app biedt ons mogelijkheid om ook buiten de 

kerkmuren te geven aan de collectes. Dat lijkt heel handig, juist nu. Maar 

is zo’n app ook echt handig en doet het wat er wordt beloofd?

maakt geven eenvoudiger
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Doel bereikt?

Eerste bekering
Hermen Jan Rijks, net als Samuel Lee 
buurtbewoner in Buitenveldert, leidde 
het gesprek. Lee gaf echter geheel op 
zijn eigen wijze een beschrijving van 
zijn leven, zonder verder veel sturing 
nodig te hebben. 
Lee komt uit een welvarende, seculiere 
artsenfamilie uit het Midden-Oosten 
en is halverwege de jaren '80 als tiener 
naar Nederland gekomen. Het mag dan 
ook niet verbazen dat zijn belangstelling 
uitging naar niet religieuze zaken. 
Hij zocht altijd naar boeken: Marx, 
Nietzsche en dergelijke, en hij begon 
gedichten te schrijven tégen God. (‘De 
wereld is een gevangenis’, zo luidde 
het devies toen.) 
De ontmoeting met zijn toekomstige 
vrouw was mogelijk de beslissende 
schakel op weg naar zijn bekering. 
Zij liet hem de Groot Nieuws Bijbel 
lezen. Lee voelde hoe hij in die periode 
op een kruispunt in zijn leven was 
aangekomen en niet wist wat te doen. 

Vervolgens heeft hij – zoals hij 
het omschrijft – in zijn slaap een 
bovennatuurlijke ervaring gehad met 
God. Plots drong een stem tot hem 
door: ‘Zie, ik sta aan de deur en ik 
klop...’ (Openbaring 3:20, verwijzing 
door mij). ‘Wie bent U?’, was Lee’s 
vraag. En toen: ‘Ik ben de Here 
Jezus Christus’. Aan zijn vrouw gaf 
hij te kennen: ‘Ik denk dat ik christen 
ben geworden’. Lee was door God 
persoonlijk aangesproken en zo werd 
zijn geloof een onderdeel van zijn 
identiteit.

Niet lang daarna begon hij uit de 
Bijbel te preken voor een breed 
publiek. Mensen van verschillende 
nationaliteiten, met name uit Azië 
en Afrika, kwamen met busladingen 
naar de plek waar hij preekte. Lee 
kreeg het drukker en drukker, vooral 
omdat hij naast het evangeliewerk ook 
sociaal werk ontplooide, bijvoorbeeld 
voor ongedocumenteerde migranten. 

Maar de pastor vond zijn manier van 
preken wat saai en spoorde hem aan 
wat peper in zijn preek te stoppen. 
Uiteindelijk kreeg het veel weg 
van een show. Prosperity Gospel 
(een wijze van evangelieprediking 
waarin een relatie wordt gelegd 
tussen persoonlijk geloof enerzijds 
en materiële rijkdom en gezondheid 
anderzijds) werd een onderdeel van 
zijn boodschap. Toen Lee ten slotte 
op de omslag van een Amerikaans 
tijdschrift verscheen, besefte hij dat 
het allemaal te ver was gegaan. Lee 
was de weg kwijtgeraakt.

Tweede bekering
Na een proces van heroriëntatie en 
herijking van circa een jaar met moeder 

HENK VAN SILFHOUT 

Een getuigenis hoe iemand tot bekering kwam, 

een herboren christen werd, kom je niet vaak 

tegen in onze kerk. Alle reden voor mij om 

nieuwsgierig de avond te bezoeken waarop 

de heer Samuel Lee verslag deed van zijn 

veelbewogen leven. Het is zijn overtuiging dat 

daarin Gods liefde centraal staat. De avond vond 

plaats op 5 oktober in de Pelgrimskerk.

Levenskunst
Sterren tellen in het holst van de 
nacht
en opnieuw durven hopen
is een daad van geloof.

Glimlachen
ondanks de zorgen van de wereld
die je keel verstikken
een daad van moed.

Bereid zijn te omhelzen
ondanks een gebroken ziel
een daad van liefde.

Vliegen met gebroken vleugels is 
kunst van leven.
 
Sta op vriend
je leven is een kunstwerk.
 
Sta op vriend
een nieuwe dag.
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Theresa als baken, kwam een nieuwe 
wending in Lee’s leven, zijn tweede 
bekering zou je kunnen zeggen. We 
schrijven inmiddels 2007/2008. Lee 
had ergens een verkeerde afslag 
genomen, zo besefte hij nu duidelijk. 
Daarop is hij naar zijn gemeente 
gegaan om zijn excuses te maken: hij 
was toch niet zo’n volmaakte man, zo 
gaf hij aan. Prompt verliet hierop de 
meerderheid van zijn volgelingen hem. 
Deze boodschap paste absoluut niet in 
hun straatje.
Inmiddels had Lee de Foundation 
Academy of Amsterdam opgericht, 
een onderwijsinstelling voor o.a. 
predikanten uit migratielanden die 
hier gratis een degelijke theologische 
vorming kunnen krijgen. Lee werd ook 
directeur van het Center for Theology 
of Migration aan de faculteit Religie en 
Theologie van de VU en begon daar 
colleges te geven. 
Zijn boodschap is niet alleen meer 
voor migranten en vluchtelingen 
maar ook meer in het algemeen voor 
mensen met diverse problemen, zoals 
met iemands seksuele geaardheid.

Bruggen bouwen
In plaats van zijn kunsten te vertonen, 
zoals vroeger, wordt Lee nu een 
echt mensenmens. Bruggen slaan 
is een van zijn belangrijkste doelen 
geworden. Zo trekt hij nu ten strijde 
tegen racisme, tegen ongelijke 
behandeling van vrouwen en komt 
hij op voor mensen met een LHBTI-
achtergrond. ‘Maak het onderwerp 
in ieder geval bespreekbaar’, zo 
beklemtoont hij. ‘Spreek vanuit je 
eigen levensreis.’ Hij kan zich met 
name goed identificeren met de 
Bijbelse figuur Ruth: Uw volk is mijn 
volk.

Mooie taal
Lee gaat het gesprek aan met 
iedereen, ongeacht of hij/zij moslim, 
joods, bahai of niet gelovig is. Wel 
ziet hij dikwijls dat de meningen niet 
nader tot elkaar komen, maar hij gaat 
die consequentie niet uit de weg. Je 
laat gewoon ‘je echte zelf’ zien; ‘no 
offence’.
Nog een citaat van Lee: ‘Het gaat je als 
christen niet alleen om bijbelstudie en 
het hebben van een persoonlijke relatie 
met God, maar om het ontwaren 
van het gedachtepatroon van God in 
de natuur, de sterren, op moleculair 
niveau, et cetera. Daarin ligt immers 
het bewijs van het bestaan van God.’
Zijn gedichten getuigen van Lee’s 
kosmologische blik: sterren tellen, 
pluk de maan... Dit indrukwekkende 
gedicht werd voorgedragen in de ook 
niet onverdienstelijke vertaling van 
Hermen Jan. Lee dicht voornamelijk in 
het Engels.
De avond werd omlijst met Lee’s 
favoriete muzikale nummers. In de 
pauze klonk van Stef Bos: ‘My land is 
jou land’ in het Afrikaans en tot slot 
luisterden we naar Herman van Veens 
Ik hou van jou anders, een lied dat bij 

Lee de sterke emotie opriep van de 
Nederlandse taal. Anders dan voorheen 
vindt hij Nederlands nu een mooie taal.

Zijn wie je bent
Met enige trots vertelt Lee dat hij als 
Theoloog des Vaderlands een jaar 
lang Nederlands boegbeeld van de 
theologie mocht zijn. De pelgrimstocht 
die vorig jaar in november begon, 
eindigt hier in onze Pelgrimskerk!
Over de vraag ‘Waar voel je je 
uiteindelijk thuis?’ hoeft Lee niet lang 
na te denken. Thuis is waar je de 
vrijheid voelt. Hier in Nederland voelt 
hij die vrijheid. Zo beschouwd heeft 
zijn lange en soms grillige reis zin 
gehad. Wanneer Lee terugdenkt aan 
zijn geboorteland doemen beelden op 
van mensen die in zijn aanwezigheid 
werden opgehangen. Hier is vrijheid 
vanzelfsprekend: ‘Ik mag zijn wie ik 
ben, ook al weet ik dat er ook mensen 
zijn die dat niet zo voelen.’

Heeft Lee zijn doel nu bereikt? ‘Mijn 
doelen zullen niet ophouden; ze 
waren er al voordat ik Theoloog des 
Vaderlands werd. Ook daarna gaan mijn 
doelen gewoon door.’ 
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Nieuwe websites 
PGA-B in de lucht!

Het was lastig om wijkoverstijgende-
activiteiten goed op de websites 
te plaatsen. Zoals het gezamenlijk 
vorming- en toerustingsprogramma. 
Hoewel er onderling veel wordt 
samengewerkt door de webmasters, 

werd samenwerking bemoeilijkt 
doordat iedere kerk haar eigen 
website heeft en de informatie apart 
moest worden ingevoerd. En dat zou 
toch anders mogen?

YVONNE TEITSMA

Het beheer van een website kent veel 

uitdagingen. Zo ook de websites van 

de Protestantse Gemeente Amstelveen-

Buitenveldert: de Kruiskerk, Paaskerk, 

Pelgrimskerk, PJR en de algemene 

PGA-B website.

Meer gemak
We wilden onze websites meer 
richten op u, de bezoeker. Met beter 
vindbare informatie, eenvoudig in het 
onderhoud, dynamisch en makkelijk 
aanpasbaar. In lijn met het beleidsplan 
van de Algemene Kerkenraad zochten 
we ook naar een mogelijkheid om 
kosten te besparen. 

Zijn we daarin geslaagd?
Nu zijn wij natuurlijk heel nieuwsgierig 
of u ook vindt dat het doel om de 
websites eenvoudiger en actueler te 
maken is gelukt en of de vindbaarheid 
van de informatie ook echt is vergroot. 
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Neem gerust een kijkje!
Uw complimenten, vragen of 
opmerkingen kunt u doorgeven aan 
de webmasters Cor van der Pijl, Freek 
de Vries, Henk Velten, Bart van Stal en 
Jan Schuijt. Als het goed is zijn hun 
e-mailadressen nu goed te vinden op 
de nieuwe websites. 

www.pga-b.nl
N
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Het diaconale leven
GINUS TROF
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Met moeite bewegen we mee 
met de steeds veranderende 
coronamaatregelen. Beperkingen hier, 
beperkingen daar, beetje vrijheid erbij 
en beetje eraf. Het is niet leuk meer.
Elkaar zien en ontmoeten is lastiger. 
Elkaar ‘toevallig’ ontmoeten is er niet 
meer bij, alles moet op afspraak. En 
de wetenschap dat je het volgende 
slachtoffer van het virus kunt zijn 
maakt velen terughoudend met 
fysieke contacten. Toch is dat contact 
met de ander belangrijk, zeker voor 

diakenen. Diakenen willen sowieso op 
de hoogte gehouden worden over het 
wel en wee van de gemeenteleden. 
Heeft iemand een steuntje in de rug 
nodig? Heeft iemand aandacht nodig 
vanwege ziekte, een overlijden of 
eenzaamheid? Als alles normaal gaat 
– zonder coronamaatregelen! – lukt 
het diakenen aardig om de gemeente 
te volgen in haar wel en wee. Maar 
nu, doordat we elkaar niet wekelijks 
zien, is het moeilijk om de diaconale 
blik gefocust te houden. 

Helpen waar nodig
Wilt u onze ogen en oren zijn? 
Dat is nu nog meer nodig dan in 
‘normale’ tijden. Niemand van onze 
gemeenschap mag tussen wal en 
schip vallen, omdat wij elkaar niet 
geregeld zien of spreken.
Ondertussen nadert Kerst met rasse 
schreden. Diakenen inventariseren 
welke gezinnen binnen en buiten 
de gemeente een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken in deze donkere 
dagen. Zelfs in het rijke Amstelveen 
zijn er kinderen die in een gezin 
opgroeien waar niet elke dag 
voldoende eten en drinken op tafel 
staat. Of waar kleding kopen telkens 
hoofdbrekens kost. Deze kinderen 
worden niet vergeten. 
Wij kunnen hulp bieden omdat u 
daarvoor geld geeft. Dat doet u door 
uw bijdrage in de collectes voor 
hulpverlening in Amstelveen en 
Buitenveldert te storten. Of door de 
najaarsactie te ondersteunen met een 
gift. U heeft de brief enkele weken 
geleden ontvangen.

Helpende handen
Wij bieden die hulp, omdat er mensen 
zijn die dit werk op zich willen nemen. 
Maar de schoen begint behoorlijk 
te wringen. Er zijn steeds minder 
schouders die het werk dragen. 
Diakenen die het werk al sinds 
mensenheugenis hebben gedaan, 
kunnen dat niet meer doen. Leeftijd 
eist zijn tol. Heeft u tijd en wilt u een 
waardevolle invulling van uw vrije 
tijd? Neem contact op. Zelfs een 
deeltijdjob is bespreekbaar! 
Meer informatie bij uw wijkdiakenen.  

IBAN van de diaconie: 
NL32 INGB 0000 5268 33

Al acht maanden passen wij ons sociale leven 

aan om besmettingen met het coronavirus 

te voorkomen. Waren we gewend de zaken 

naar onze hand te zetten, nu lopen we al acht 

maanden tegen een coronamuur op. P
J

R

Tasjesactie
De diaconie van Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk organiseren in 
december gezamenlijk een tasjesactie voor kinderen van de voedselbank 
in Amstelveen. Een vrolijk tasje met leuke cadeautjes waarmee wij onze 
verbondenheid tonen met deze kinderen.

Helpt u mee deze actie succesvol te maken? 
Omdat het door de Covid19 maatregelen lastig is de tasjes door 
gemeenteleden te laten vullen, koopt de diaconie de cadeautjes zelf in. 
U kunt meehelpen door een bijdrage over te maken op de bankrekening 
van de Diaconie Amstelveen-Buitenveldert NL32 INGB 0000 5268 33 
o.v.v. Tasjesactie. Alvast hartelijk dank!
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P
J

R Loofhuttenfeest
Afgelopen maand vierden de joodse 

gemeenschap het Loofhuttenfeest. In 

het verleden hebben wij regelmatig 

met kinderen een echte loofhut in 

de kerk gemaakt, met een dak van 

bladeren, waardoor je de hemel kunt 

zien. Hierbij een foto van zo’n loofhut 

die in een Hollandse tuin staat. 

Wil je zelf (of met je ouders) hier meer 

over lezen: visie.eo.nl/artikel/2019/10/

wat-is-het-loofhuttenfeest

P
J

R
Antoinette Kamsteeg
Contactgegevens

kliederkerk@pga-b.nl, 

djk@kruiskerk-amstelveen 

of app naar 06 - 16 15 06 57.

www.pjramstelveen.nl

Adventstijd
Wij hopen komende maand, in de 
voorbereiding naar Kerst toe enkele 
activiteiten te organiseren. Omdat het 
bij het schrijven van dit stukje niet 
duidelijk is welke richtlijnen dan gelden, 
zullen we vooral via de bekende mail- 
en appgroepen communiceren. Wil je 
zelf iets vragen? Schroom niet om te 
mailen of te appen. 

Beterschap
Als u dit leest is onze jeugdwerker 
Nienke in het astmacentrum in Davos, 
om te werken aan haar herstel. Wij 
wensen haar vanaf deze plaats veel 
sterkte in deze lastige periode.

Tot ziens!
Wij hopen iedereen, al is het 
digitaal, toch te ontmoeten 
komende periode en wensen 
jullie ook veel sterkte bij het 
volhouden van alle maatregelen. 
Hopelijk komt er snel een tijd dat 
we elkaar weer fysiek mogen 
ontmoeten in groepsverband.

wat-is-het-loofhuttenfeest
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Scholen
Het is voor scholen meer en meer 
een traditie aan het worden: Kerst 
en grote feesten vieren we in de 
kerk. Gelukkig vallen de basisscholen 
tot nu nog buiten de strenge 
lockdownmaatregelen. Leerkrachten 
staan wel onder druk door alle 
coronastress. Ik ben blij dat de 
basisscholen desondanks graag naar 
de kerk willen blijven komen.
Zo komen, als het allemaal 
meezit, kinderen van het Palet, 
De Willem Alexander en de 
Roelof Venemaschool naar Paas- 
en Kruiskerk. Ook hopen we in 
december de tweede klassen van het 
HWC te verwelkomen in de Paaskerk. 
Op dit moment weet ik nog niet 
precies hoe dit eruit gaat zien. Mocht 
het allemaal toch anders gaan, dan 
zoeken we zeker naar alternatieven. 
We maakten ook afspraken over 
kerkbezoek met de verschillende 

groepen van het Palet en de Roelof 
Venema voor het nieuwe jaar. We zien 
ernaar uit!

Ook blijven we doordenken over de 
ondersteuning bij het vertellen van 
Bijbelverhalen. 'Nodig en moeilijk' 
is het algemeen gedeelde gevoel. 
Nodig omdat de verhalen er echt 
toe doen. Moeilijk omdat voor de 
meeste kinderen en leerkrachten de 
verhalen en tradities helemaal nieuw 
en dus onbekend zijn. We ervaren de 
toenemende betrokkenheid van de 
scholen als inspirerend en bijzonder.

Stadsdominee
Als stadsdominee blijf ik doen wat 
ik voor coronatijd ook al deed. Ik 
stuur zo nu en dan de 70-woorden 
rond als iets me raakt of bezighoudt 
en maak een maandelijkse 
column voor Amstelveen Spreekt 
(amstelveenspreekt.nl). 

Komende maand ligt er nog iets 
moois in het verschiet: een 'pop-up 
kersttentoonstelling': honderden 
kerststallen in de voormalige 'Life & 
Garden' aan de Handweg. Veel details 
zijn nog niet bekend, maar houd in 
ieder geval website en plaatselijke 
media in de gaten. We voorzien een 
kerstprogramma met inhoud en 
sfeer, deels fysiek, deels online mee 
te beleven. De burgemeester opent 
de tentoonstelling op 28 november, 
de zaterdag voor het begin van de 
adventstijd.

Dag van gedenken
In de namiddag van 1 november was 
de Paaskerk open om een kaars te 
branden, een naam te noemen, stil 
te zijn. Wie het fi lmpje dat ik maakte 
voor deze dag van gedenken heeft 
gemist, kan het zien op mijn website: 
www.wernerpieterse.nl, onder het 
kopje inspiratie.

DS. WERNER PIETERSE

Kerk in de stad
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Ik maak al lang vrijwel geen 
vakantiefoto’s meer. Niet alles eerst 
vastleggen om het later te bekijken, 
nee, nu het moment ervaren en in 
me opnemen. Met die vakantie gaat 
het nog wel, maar in de alledaagsheid 
raakt het moment makkelijk 
overwoekerd door terugkijken of 
vooruitkijken. Wat had ik vorige week 
beloofd dat ik morgen zou doen? 
Wanneer heb ik die-en-die voor het 
laatst gesproken? Waarom vond 
ik Zwarte Piet twintig jaar geleden 
niet problematisch? Wat zullen we 
morgen weer eens eten? Wat moet 
ik nog doen voor die vergadering van 
volgende week? Moeten we niet 

iets met zonnepanelen vanwege dat 
klimaat? 

Ook het geloof spreekt hier een 
woordje mee. Tradities met een 
grote T en met een kleine t smeren 
dikke lagen van betekenis op wat 
we vandaag doen. En staat heel 
ons leven niet in het teken van het 
Koninkrijk dat komt en waar we naar 
op weg zijn? Kortom, bij vrijwel elk 
moment kun je van alles zeggen over 
hoe het past in grote verhalen of 
kleine verhaaltjes.

Laat ik nu, voordat u me een cursus 
mindfulness adviseert, zeggen dat ik 

hier niet heel erg onder lijd, afgezien 
van enige agendastress. Ik vind het 
juist mooi hoe inbedding in de tijd 
betekenis geeft aan vandaag. Maar ik 
moet wel blijven leren om daarmee 
het nu niet uit het oog te verliezen. 

Gelukkig vraagt het christelijk geloof, 
met al zijn krachtige heilshistorische 
lijnen, zeker ook aandacht voor het 
moment. Niet zozeer meditatief, maar 
praktisch. Dus als ik bijvoorbeeld 
iemand een beker koud water kan 
geven, dan heb ik dat te doen, 
gewoon omdat er nu iemand dorst 
heeft. Als daar nog iets over gezegd 
moet worden kan dat later wel. 

C
o
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m

n

Het 
moment

Kees Camfferman

Misschien heeft u er geen last van, maar 

ik vergeet vaak om me op het moment te 

concentreren. Niet op zojuist, niet op straks, 

maar gewoon op nu. Het helpt niet dat het 

strikte nu zo kort is dat het steeds tussen je 

vingers doorglipt. Maar ook als we het nu in grotere 

stukjes knippen – dit uur, vandaag – valt het me niet 

mee. Ik oefen wel. 
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Klagen en in actie komen
Toen ik bezig was met de preek voor 
zondag 25 oktober, over Nehemia 
die huilt om de treurige situatie in 
Jeruzalem, werd ik weer bepaald bij 
het lezenswaardige boekje van de 
Britse en Anglicaanse theoloog Tom 
Wright: God en de pandemie. Hij zegt 
dat het nu tot onze roeping als chris-
tenen behoort om te klagen, niet om 
voortijdige of onjuiste antwoorden te 
geven. Nu moeten we klagen om wat 
ons overkomt, huilen bij het graf van 
onze vrienden. Er wordt in de Bijbel 
veel geklaagd, in de psalmen, in het 
boek Job. Er is zelfs een Bijbelboek 
dat Klaagliederen heet, geschreven als 
reactie op de vreselijke ramp die het 
joodse volk heeft getroffen: de bal-
lingschap in Babel. Tom Wright schrijft: 
‘Het boek Klaagliederen, een van de 
meest ontroerende gedichten ooit 
geschreven, kijkt uit over een stad 
waaruit de mensen verdwenen zijn. 
Dat beeld achtervolgt me, iedere keer 
dat ik fiets door de lege straten van 
Oxford, die normaal gevuld zijn met 
studenten en toeristen.’ Christenen 
komen niet met snelle duidingen, oor-
delen en oplossingen, maar brengen 
allereerst de nood van de wereld als 
een klacht bij God – daarin onder-
steund door Gods Geest, die mee-
zucht met de zuchtende schepping 
en Gods zuchtende kinderen (zoals 
Paulus schrijft in Romeinen 8). 
Bij Nehemia leidt het verdriet tot 
actie: hij gaat aan de slag om de 
verwoeste muren en stadspoor-
ten van Jeruzalem te herbouwen. 

Wright zegt: bidden en klagen – en 
ook lofprijzen! – doen we niet alleen 
in woorden en in kerkgebouwen, 
maar ook buiten in daden. De klacht 
wordt omgezet in actie. Dat heeft 
christenen van meet af aan aangezet 
tot belangeloze zorg voor zieken. 
Waarschijnlijk heeft dat sterk bijge-
dragen aan de groei van het christen-
dom in de eerste eeuwen. Onze 
moderne gezondheidszorg is hieruit 
voortgekomen en daar mogen we 
dankbaar voor zijn. Maar kerken en 
christelijke organisaties hebben dit 
voorjaar en nu weer hulp aangebo-
den aan iedereen die dit nodig heeft: 
#Nietalleen. Zo bouwt God, stelt Tom 
Wright, op de jammerklachten en de 
lofzangen van zijn volk zijn Koninkrijk. 

De coronacrisis heeft ingrijpende 
gevolgen voor ons leven. Ook het 
kerkelijk leven krijgt grote klappen. 
Daar mogen we over klagen, over 
wat ons overkomt. Soms staat het 
huilen mij nader dan het lachen. Maar 
tegelijk kan onze klacht (ook in gebed 
tot God) inspiratie zijn tot actie: blij-
ven omzien naar elkaar, hulp bieden 
aan wie dat nodig heeft. En na deze 

crisis zullen we weer met geloofsver-
trouwen het kerkelijk leven moeten 
opbouwen. 
Ik wens ons allen voor de komende 
maanden veel volharding toe, kla-
gend, biddend en werkend. 

Sieb Lanser

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 Henk van der Meulen, 
tel. 06 - 55 17 40 89  

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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Kerkenraad
Wat is nog mogelijk – wettelijk 
en vanuit sociaal-maatschappelijk 
oogpunt – voor onze kerkdiensten 
en activiteiten? Die vraag hield 
ons bezig na de aanscherping van 
de maatregelen eind september. 
Wettelijk vallen kerkdiensten onder 
de uitzonderingen waarvoor het 
maximum van dertig aanwezigen in 
een binnenruimte niet (dwingend) 
geldt, zolang mensen onderling 
anderhalve meter afstand kunnen 
houden. Zingen is niet verboden. 

Toch heeft de wijkkerkenraad beslo-
ten, solidair met de maatschappij en 
allen die door het coronavirus zijn 
getroffen, onze wettelijke mogelijk-
heden niet uit te buiten en onszelf 
te beperken. Er kunnen daarom 
voorlopig maar dertig kerkgangers 
komen (exclusief medewerkers) 
en er zingen niet meer dan zeven 
mensen. Er zijn dus weinig plaat-
sen beschikbaar. We proberen die 
zo eerlijk mogelijk te verdelen door 
mensen die het langst niet naar de 
kerk zijn geweest voorrang te geven 
bij de toewijzing van plaatsen. De 
regel om je niet vaker dan één keer 
per maand aan te melden is hiermee 
afgeschaft. Wel vragen we van u al-
len een zekere bescheidenheid door 
u niet elke week aan te melden. 

Andere activiteiten gaan gewoon 
door – uiteraard met inachtneming 
van de coronamaatregelen - met 
uitzondering van het Open Huis.
We denken nog na over een moge-
lijkheid om toch iets van koffiedrin-
ken te organiseren.
Een klein groepje kerkenraadsleden 
denkt na over de kerstvieringen 

op 24 en 25 december en komt in 
november met een voorstel.
In de Kruispuntjes heeft u al kun-
nen lezen dat tot onze vreugde de 
vacature van scriba is vervuld. Henk 
van der Meulen, die al ouderling 
was, is bereid deze taak op zich te 
nemen tot het eind van zijn termijn, 
juni 2023. Hij draagt een aantal van 
zijn andere taken over, waaronder 
de ledenadministratie en pastorale 
bezoeken. Hoewel het niet verbo-
den is dat man en vrouw samen 
in het moderamen zitten, lijkt ons 
dat niet verstandig. Daarom treedt 
Marijke van der Meulen terug als 
moderamenlid. Dat betekent dat we 
momenteel in het moderamen niet 
alleen een ouderling-kerkrentmees-
ter missen, maar ook een diaken. 

Tine de Lange en Leni Kieft hebben 
aangegeven per 1 januari 2021 te 
willen stoppen als diaconaal me-
dewerker. Nadat ze in 2017 waren 
afgetreden als diaken, wilden ze nog 
twee jaar verder als diaconaal mede-
werker. Dat zijn er bijna vier gewor-
den. Leni en Tine, hartelijk dank 
voor jullie grote inzet en diaconale 
betrokkenheid! Gelukkig hebben we 
een nieuwe diaconaal medewerker 
gevonden, Herma Hemminga. 

Verder spraken we over ons eigen 
functioneren en samenwerken bin-
nen en buiten de wijkkerkenraad 
naar aanleiding van de samenwer-
king met de Paaskerk afgelopen 
zomer. Het lijkt ons goed daar 
met iemand van buiten de ge-
meente aandacht aan te besteden 
en te werken aan ons gevoel van 
gezamenlijkheid.

Anita Winter

Dienst 15 november op tv
Zondag 15 november wordt de och-
tenddienst eenmalig uitgezonden via 
NH Nieuws (voorheen RTV Noord-
Holland). In verband hiermee is het 
niet mogelijk de liederen en lezingen 
op het scherm te projecteren. Als u 
per e-mail de orde van dienst hebt 
ontvangen, kunt u die downloaden (en 
printen). Hierin staan alle teksten van 
de liederen. 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.

November
Ma 16 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 11 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   in de Paaskerk
Wo 18 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   in de Paaskerk
Zo 22 10.00 uur Gedachtenisdienst
Zo 22 14.00 uur Gedachtenisdienst
Wo 25 10.00 uur Christelijke Meditatie
   in de Paaskerk
Wo 25 14.30 uur Bijbelkring Matteüs
Wo 25 19.15 uur Gebedsgroep
Zo 29 16.30 uur Zondagmiddagconcert 
   (zie muziekagenda)

December
Di 01 10.00 uur Open Huis vervalt
Wo 02 10.00 uur Christelijke Meditatie
   in de Paaskerk
Wo 09 10.00 uur Christelijke Meditatie
   in de Paaskerk
Wo 09 19.15 uur Gebedsgroep

AGENDA



Kerkdienstgemist.nl via televisie?
Wilt u graag onze diensten volgen 
via de tv en lukt u dat zelf niet, geef 
dit dan door aan onze scriba, Henk 
van der Meulen (06 - 55 17 40 89 of 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl). We 
kijken of het mogelijk is u hierbij te 
helpen.

Adieu, het Pastoraat 
en de tam tam
Terwijl ds. Sieb zich al afscheidne-
mend naar de uitgang beweegt, 
blijven de anderen beschikbaar voor 

het pastorale werk. Als u een vraag 
hebt, of behoefte aan contact voor 
u zelf, dan kunt u dat neerleggen bij 
Contact Kruiskerk of bij mij, ds. Fokko.
Van de pastores ben ik opgewaar-
deerd tot centraal aanspreekpunt dan 
wel verdeelstation. Op uw vraag zal ik 
zelf in actie komen; of ik schakel uw 
vraag door naar ouderenpastor Trudy 
Joosse-Ridder en/of Renger Prent, 
afhankelijk van uw voorkeur en onze 
beschikbaarheid. 
Ook als u ons wilt attenderen op 
iemand anders dan uzelf, bij wie u 

aandacht wenselijk acht, hoor ik dat 
graag. De tamtam is altijd nog de 
beste vorm van signalering.
Nu het coronaspook weer sterker 
is geworden, zullen wij in eerste 
instantie de telefoon pakken. Maar 
ook bezoek aan huis is wat mij betreft 
geen probleem – uiteraard binnen de 
beperkingen, die door de overheid 
worden gesteld. 
Kortom, houd ons aan het werk!

Namens ds. Sieb, 
pastor Trudy en Renger,

Fokko F. Omta

Van de diaconie
Ondanks de mond-neusmaskers blijft 
de diaconie zichtbaar, zoals met de 
expositie van Ars-pro-Deo, de collecte 
voor 'International Justice Mission' 
en de presentatie van acties in de 
kerkdiensten van 11 en 18 oktober. 
Jammer dat we SAM's kledingactie 
nogmaals moesten annuleren. Met 
fi nanciële hulp van onze gemeente-
leden kunnen we echter vele doelen 
blijven steunen, zoals Dorcas, waar-
voor we nu geen levensmiddelen kun-
nen inzamelen, maar op 15 november 
wel steunen met de wijkdoelcollecte. 
Samen met de Paas- en Pelgrimskerk 
gaan we de kinderen van de 
Voedselbank blij maken met een rug-
zakje. Deze tasjes zullen in de maand 
december aan de voedselpakketten 
voor de gezinnen worden toegevoegd. 
Om ze te vullen vragen we dit jaar van 
u, in plaats van spullen, een kleine 
bijdrage (richtprijs € 5). Die is van harte 
welkom op de rekening van de Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert NL32 INGB 0000 5268 33 
o.v.v. Tasjesactie. Breng en houd hoop 
voor een betere toekomst!

Lamkje Sminia
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Gedachteniszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 22 november, 
gedenken we traditiegetrouw onze overleden gemeenteleden. We 
verwachten dan ook met maximaal dertig kerkgangers bij elkaar te 
komen. Om familieleden ook de kans te geven hierbij aanwezig te zijn, 
houden we twee identieke kerkdiensten om 10.00 uur en 14.00 uur. 
In beide vieringen worden alle namen gelezen, maar een kaars wordt 
slechts één keer aangestoken. Familieleden kunnen zelf een voorkeur 
uitspreken voor de ochtend- of de middagdienst. We verwachten dat 
met twee diensten er ook nog wat ruimte overblijft voor aanmeldingen 
van ‘reguliere’ gemeenteleden. 

Sieb Lanser

Gedachteniszondag
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Gedachteniszondag
Vanaf lied 724 staat er aantal prachtige 
liederen in het liedboek om te zingen 
bij de dagen van gedenken. Klassieke 
liederen als 726, 'Hoor een heilig 
koor van stemmen' geschreven bij 
het Bijbelboek Openbaring. Liederen 
over geloofsgetuigen zoals 728. En 
natuurlijk het mooie gedachtenislied 
730: 'Heer herinner U de namen'. Eén 
of meerdere van deze liederen zullen 
we zeker zingen op 22 november, 
als we de zondag voor advent 
traditiegetrouw de namen noemen 
van wie het afgelopen jaar in ons 
midden zijn overleden. Naast hen 
gedenken we ook hen die al jaren 
met ons meegaan. Gedenken is meer 
dan herinneren wat voorbij is – het is 
opnieuw present stellen en vragen: 
'wie ben jij nu voor mij?' Want de 
doden leven met ons mee, dag in 
dag uit. In de kerk gedenken wij in 
het licht van de opgestane Christus, 
daarom branden wij kaarsen. Zo delen 
wij in het licht van de Opstanding. Wij 
zoeken woorden, beelden, rituelen 
om onze hoop en ons – soms zwakke, 
soms sterke – geloof tot uitdrukking 
te brengen: dat wie we missen bij 
God zijn en niet dood, voorgoed. 
We gebruiken taal die ver boven ons 
begrijpen uitreikt, eeuwenoude taal van 
generaties, om dat mysterie te vieren.
Deze gedachteniszondag zal anders 
zijn dan anders, zoals alles in deze 
tijd anders is. Op het moment van 
schrijven mogen we met dertig 
personen aanwezig zijn in de zondagse 
dienst. Ook al zijn de regels mogelijk 

weer veranderd als u dit leest, laten 
we maar uitgaan van dertig. Vanuit dat 
gegeven hebben we ervoor gekozen 
drie diensten te houden. Graag 
willen we zoveel mogelijk mensen 
de gelegenheid geven hun geliefden 
te gedenken. Aarzel evenwel niet 
u aan te melden voor een van deze 
diensten, ook al is het aantal plaatsen 
beperkt, we hechten eraan te vieren 
met direct betrokkenen en zondagse 
gemeenteleden. De namen worden 
immers genoemd in het midden van 
de gemeente. 
U kunt ook thuis meevieren natuurlijk. 
We zijn blij dat velen dat heel trouw 
doen. Het kan een idee zijn voor deze 
zondag een kaars klaar te zetten, 
zodat u ook zo verbonden bent, of een 
paar anderen (een heel klein groepje 
volgens de regels) uit te nodigen 
samen te kijken, op het moment zelf 
of later. 

Advent begint de zondag daarop met 
een mooi project dat Nico Hovius en 
Gert Jan Slump maakten, geïnspireerd 
op de tekst van Matheus 25. Een 
verhaal van hoop, verwachting en 
toch ook teleurstelling... of? Ook 
deze zondag gaat het anders dan we 
vooraf bedachten. Met een kleiner 
aantal musici gaat dit mooie begin van 
de tijd van verwachting gelukkig wel 
door. En ook nu geldt: aarzel niet om 
u aan te melden als u graag naar de 
kerk wilt. Wij dragen er zorg voor dat 
iedereen die wil aan de beurt komt. 
Tot nu toe worden de regels over het 
algemeen goed nageleefd. Bent u nog 

wat aarzelend, kom dan op het laatste 
moment en ga als eerste weg, zo 
houdt u afstand en kunt u er toch bij 
zijn. Kinderen zijn sowieso welkom. 
De kinderkerk komt 22 en 29 
november en de derde advent, 13 
december, bij elkaar. Met wat meer 
kinderen is het wel zo gezellig. Hou te 
allen tijde de website, de berichtgeving 
in de gaten. Ook Kerst vieren we in de 
Paaskerk. Daarover later meer. Voor 
nu een goede tijd van gedenken en 
verwachting. 

Ds. Werner Pieterse

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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Vanuit de wijkkerkenraad
Het zal u niet verbazen dat een groot 
deel van de kerkenraadsvergaderingen 
op dit moment gaat over de 
coronamaatregelen en hoe we hier 
als kerkenraad en Paaskerkgemeente 
mee om kunnen en moeten gaan. We 

gaan heel graag door met vieren op 
de zondagen en bijeenkomsten door 
de week, maar aan de andere kant 
willen we de adviezen die de PKN en 
de overheid geven ook zeer serieus 
nemen. Omdat de maatregelen nu 
zo snel over elkaar heen rollen en 

er een drietal weken zit tussen het 
schrijven van kopij voor Present en 
het uitkomen van Present, verwijs ik u 
voor recente informatie graag naar de 
Paaskerkberichten. 
Wij bespraken het voorstel van de 
Raad van Kerken om tot opheffing 
over te gaan. Er worden steeds 
minder activiteiten gemeenschappelijk 
georganiseerd. Daarnaast is het aantal 
deelnemende kerken nog maar twee, 
aangezien het Apostolisch Genootschap 
te kennen heeft gegeven niet meer 
te willen deelnemen aan de Raad. 
Aangezien wij elkaar wel weten te 
vinden als we iets gemeenschappelijks 
willen organiseren, gaat de kerkenraad 
van de Paaskerk akkoord met de 
opheffing van de Raad. 
De kerkenraad is geïnformeerd over 
de verhuur van ‘t Open Hof en de 
verhuizing van het kerkelijk bureau. 
Tevens werd gerapporteerd over de 
verkoop van de Pelgrimskerk. Elders in 
de Present leest u hier vast meer over. 
Deze Present komt net uit voor de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar 
waarop wij de namen noemen van 
de gemeenteleden die ons ontvallen 
zijn. Ik eindig daarom graag met de 
woorden van Lied 733 van Willem 
Barnard:

Vrienden die zijn overleden, al 
wie ons zijn voorgegaan, 
vouw ze samen in de vrede van 
uw ene naam.
laat ze niet tot niets bevriezen 
in de ijskou van voorbij, 
laat hun namen nieuw 
geschieden aan uw overzij. 
Allen die zo, zonder adem 
biddende, zijn voorgegaan, 
bind ze samen in het amen van 
uw vaste naam. 

Elly Merckel-Timmer

IN MEMORIAM
Sari Brakman
Sari, voluit Saartje Jozina, werd op 10 september 1929 in Groede, het 
mooie stadje in het westen van Zeeuws-Vlaanderen, geboren. Het was 
haar nadrukkelijke wens ook daar begraven te worden. Toen ze zieker 
werd, kon ze worden overgebracht naar Terneuzen alwaar ze op 29 
september overleed, 91 jaar oud. Velen kenden Sari als een bescheiden 
vrouw die tegelijkertijd duidelijk wist wat ze wilde en dat helder onder 
woorden bracht. Van Zeeland via Brussel en Amsterdam kwam Sari 
naar Amstelveen. Daar vond ze een warm thuis in de Dorpskerk en 
later de Paaskerk, die ze trouw bezocht. De uitvaart in de eeuwenoude 
kerk van Groede was in de woorden van de plaatselijke predikant, ds. 
Geertse, 'liefdevol en waardig' vormgegeven rondom Prediker 3, Sari's 
uitdrukkelijke wens. In vertrouwen geven we Sari over aan de Levende.

Ds. Werner Pieterse

Arie van Zadelhoff
Na een kort ziekbed overleed op zondag 11 oktober Arie van Zadelhoff. 
Hij was 84 jaar oud. Wie Arie ontmoette, kon bijna niet anders dan 
onder de indruk zijn. Zijn nadrukkelijk stemgeluid, zijn stevige handdruk, 
zijn doordringende blik waren niet te ontwijken. Zijn liefde voor de 
kerk en de Bijbel waren diep in hem geworteld. Als echte Dorpskerker 
was zijn verdriet groot toen zijn kerk sloot, maar hij bleef betrokken; in 
kerkdiensten en later trouw online. 
Collega ds. Benedikte Bos leidde de afscheidsdienst. Ik deel graag 
het in memoriam dat zij schreef voor het kerkblad van Ouderkerk, een 
gemeente waar Arie ook bij betrokken was. 
'Een echte heer, en altijd boer gebleven. Hij was actief, een begenadigd 
spreker, diepgelovig, loyaal en standvastig. Hij was begaan met zijn vee 
op boerderij Scherpenhoff en gaf zijn schapen tot zijn laatste dag nog 
voer. Zij kenden hem, hij kende hen. Dat was ook de reden om voor 
Psalm 23 te kiezen voor de dankdienst voor zijn leven. Wij vertrouwen 
Arie van Zadelhoff toe aan de Goede Herder.'

Ds. Werner Pieterse
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Jongerendiensten 12+
Gelukkig hebben we met Stoffel 
kunnen organiseren dat we in 
onze oude vertrouwde ruimte 
terecht kunnen, met bank om op 
te ploffen! Samen met ongeveer 
driehonderd stoelen, die ook in de 
ruimte opgestapeld staan(!), maar 
een kniesoor die daar op let. Met 
de laatste coronamaatregelen van 
13 oktober, moet de leiding een 

mondkapje op totdat zij zitten. En de 
rest kan lekker hangen op de bewuste 
bank. We doen ff geen tikkertje 
volgens Anko, en daar moeten we 
allemaal om lachen! 

We hebben al verschillende 
onderwerpen gehad; over boete 
doen en feilbaar zijn (Grapperhaus), 
complottheorieën (heerlijk die 
aanvulling van Arjen Lubach). 

Vreemdeling ergens zijn (in 
combinatie met het verhaal van 
Esther) en voor het eerst samen met 
de Kruiskerk, op 25 oktober! Een 
lekkere volle bak: een paar nieuwe 
erbij, (groter wordende) broertjes 
van... Een gezellige boel, altijd tijd te 
kort, met gelukkig wel vruchtensap en 
koekjes. Want zonder dat is het feest 
natuurlijk niet compleet! 

Saskia Streefkerk
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In december willen we weer een lichtpuntje 
zijn voor de dak- en thuislozen voor 
inloophuis Makom in Amsterdam. Vanwege 
de coronamaatregelen maken we de 
kersttasjes niet met gemeenteleden, maar 
verzorgt de diaconie dit jaar de actie. 
Het gaat om honderd kerstpakketjes met 
toiletartikelen die elk jaar uitgedeeld worden.
Misschien hebben jullie de afgelopen 
maanden al het een en ander verzameld? 
Je kunt denken aan: shampoo, 
doucheschuim, zeepjes, tandpasta, 
tandenborstels, kammen, scheerschuim, 
wegwerpscheermesjes. 
Een bedrijf zorgt voor de handschoenen en 
sokken, deze zijn niet nodig. 

De spullen zijn bij de hoofdingang van de 
Paaskerk in te leveren op: 
Zaterdag 28 november van 09.00 - 11.00 uur 
Zondag 29 november en 6 december voor 
10.00 uur.

Informatie: Selma van Ee (06 – 30 87 59 94).
Selma van Ee

AdventPakjesActieAdventPakjesActie
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Bij de diensten
We leven toe naar het einde van 
het kerkelijk jaar, met lezingen uit 
de Schrift over de naderende komst 
van de Mensenzoon en het laatste 
oordeel. 
Zondag 29 november maken we een 
nieuw begin: dan vangt de adventstijd 
aan. De dienst van zondag 6 
december, de tweede adventszondag, 
zal een cantatedienst zijn. Op het 
programma staat de adventscantate 
‘Lauter Wonne, lauter Freude’ (TVWV 
1:1040) van Georg Philipp Telemann, 
een solocantate voor sopraan of tenor 
en enkele instrumentalisten.

Bijbelkring
De volgende bijeenkomst van de 
Bijbelkring over het Johannesevangelie 
staat gepland voor woensdag 25 
november. We maken dan studie van 
het vierde van de zeven johanneïsche 
wondertekens en van de aansluitende 
rede van Jezus (Johannes 6).

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Vanwege corona leek het belangrijk 
om aandacht te geven aan de 
ventilatie van de kerkzaal. Er is iemand 
langsgekomen die met metingen 
objectief heeft bepaald dat de 
ventilatie op orde is voor koorzang. 
Ook levert het inschakelen van de 
verwarming geen risico’s op. Het 
plaatsen van de lamellen tegen te 
grote hitte in de zomer is nog een 
probleem, omdat de offerte te hoog 

leek. Het wordt pas belangrijk na april, 
maar we blijven er aandacht aangeven.
Dhr. Oud heeft mw. Kruijswijk laten 
weten dat de Pelgrimskerk, zolang 
de coronapandemie duurt, niet de 
plaats van samenkomst kan zijn voor 
Kannen en Kruiken. Tevens heeft dhr. 
Oud Kannen en Kruiken geadviseerd 
het niet naar een horecagelegenheid 
te verplaatsen. Mededelingen daartoe 
zullen niet in de nieuwsbrief worden 
opgenomen ter ontmoediging 
dergelijke dingen namens de kerk te 
organiseren. Dit advies dateert nog 
van voor de datum waarop de horeca 
moest sluiten.
Omdat we voorlopig geen koffie 
kunnen drinken na de kerkdienst is 
het zinnig om te inventariseren wie bij 
elkaar thuis koffie willen drinken. Mw. 
Versteeg werkt dit verder uit.

Het College van Kerkrentmeesters 
wil alle vrijwilligersvergoedingen 
volgend jaar stopzetten, ook die voor 
de hulpkosters. Wij zijn daar niet 
zo gelukkig mee. We zoeken het 
verder uit. De vergoeding die mw. 
Rianne Eegdeman krijgt voor het 
wekelijks verzorgen van de orde van 
dienst wordt uit de wijkkas betaald 
en dat houden we zo. Hetzelfde 
geldt voor de vergoeding aan mw. 
Roos Hup voor het notuleren van de 
kerkenraadsvergaderingen.
Mw. Felser–Schults heeft aangegeven 
per 31 december na twee jaar af 
te willen treden als kerkenraadslid 
vanwege verminderde creativiteit, 

energie en ouderdom. Ze kiest dit 
moment omdat haar speciale opdracht 
de Buitenhof was, wat ze met liefde 
en toewijding gedaan heeft. Ze wil 
nog wel binnen de kerk actief blijven.
In november hebben we overleg met 
de locatiemanager van de Buitenhof, 
mw. Van Dullemen. Onderwerp is 
natuurlijk hoe het verder moet, en 
of er toch nog eventueel speciale 
diensten kunnen komen.
De onderhandelingen over de 
verkoop van de Pelgrimskerk 
vorderen gestaag, hoewel er wel 

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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enige vertraging is. Nu lijkt het erop 
dat de overdracht in het voorjaar 
van 2022 plaats kan vinden. De 
koper draagt bij aan het vinden 
van een tijdelijk onderdak tijdens 
de afbraak. Wanneer de verkoop 
openbaar zal worden gemaakt zal 
bureau monumentenzorg mogelijk 
kijken of enig vastgoed of object een 
monumentale status moet worden 
verleend. Dit zou vertraging op 
kunnen leveren in het proces van de 
verkoop. We hopen dat dit slechts 
een formaliteit zal blijken te zijn.

Aftredende ambtsdragers zijn dhr. 
Lodder, dhr. Macintosh, mw. Meijer, 
dhr. Oud en dhr. Haalebos. Mw. 
Meijer, dhr. Oud en dhr. Haalebos zijn 
bereid opnieuw bevestigd te worden. 
Dhr. Macintosch is wel bereid in de 
Vreugdehof te blijven dienen.
Op 24 november zal een online/
digitale gemeentevergadering 
plaatsvinden via Teams. Toegang tot 
de stukken en inlogdetails zullen via 
de nieuwsbrief worden verstrekt. 
Het zal een simpele presentatie zijn 
zonder koor of andere ‘aankleding’. 

Men kan de stukken via de e-mail 
toegezonden krijgen, downloaden via 
website of bellen waarna ze met de 
post worden opgestuurd.
Het Kerkelijk Bureau en de kerkelijke 
werkers zijn per 1 november verhuisd 
van 't Open Hof naar Binderij 7N, 1185 
ZH Amstelveen, telefoon 020 – 641 
36 48. Het telefoonnummer is niet 
veranderd.
In de vacature van het scribaat is nog 
niet voorzien. De heer Lodder vertrekt 
eind dit jaar defi nitief.

Adri Lodder

De activiteiten vinden plaats in de 
Pelgrimskerk
De geplande fi lms in de achterzaal van de 
Goede Herder gaan niet door. Kannen & 
kruiken en de maaltijd op de eerste vrijdag van 
de maand gaan voorlopig niet door onder de 
vlag van de Pelgrimskerk.

November
Wo  18  14.30  Gespreksbijeenkomst 'Welke 

betekenis heeft gebed voor je? 
Welke inhoud mag het heb-
ben?', leiding Nelly Versteeg

Wo  25  14.00  Bijbelkring Johannesevangelie, 
leiding ds. De Vries

December
Wo  02  14.30  Gespreksbijeenkomst 'Hoe 

geef je zin en betekenis aan 
ouder worden?’, leiding Nelly 
Versteeg

Wo  09  14.30  Gespreksbijeenkomst over 
vragen en dilemma's op 'klets-
kaartjes', leiding Nelly Versteeg

Wo  16  14.00  Bijbelkring Johannesevangelie, 
leiding ds. De Vries

AGENDA
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Hightea
Donderdag 29 oktober kwamen veertien mensen in de Pelgrimskerk 
bijeen om prachtige dia's over Namibië te zien. Henk Stok was daar 
geweest en vertelde heel enthousiast over het droge land. Namibië is 
21 keer zo groot als Nederland, heeft 2,5 miljoen inwoners en is over het 
algemeen christelijk. Engels is de voertaal. Bij aankomst ziet men het 
bord: Welcome to Namibië met de bijbeltekst van Johannes 14:6. 
Het land is vooral bekend om zijn schitterende zandduinen. In het 
bergachtige landschap en het droge noorden groeit weinig, alleen met 
bevloeiing. Hier en daar staan opvallend grote, stokoude bomen met 
daarin grote vogelnesten van kleine vogeltjes. In de twee reservaten 
komen talrijke dieren voor en langs de kust honderden robben. In het 
noorden vindt men mineralen, o.a. diamanten. Er stond langs de weg 
een stalletje met 'wegneemeten'. Dat was wel handig. 
De aanwezigen gingen verzadigd (ook wat betreft eten en drinken) 
huiswaarts.

De blijde aanwezigen

Hightea
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Patorpraat 
Denken we meer aan het verleden 
in deze tijd? Ik vroeg het mij af en 
had opeens een gesprekje. Gezeten 
In de herfstzon op de punt van een 
bankje in het Amstelpark kwam 
een jongetje aanlopen, ‘Mag ik hier 
mijn boterham opeten, zit ik zo ver 
genoeg van u af?’ ‘Ik ga zo weer 
naar voetballen’. ‘Nou gezellig’, zei 
ik. Ik met een mondkapje en jij met 
een soort pet met een raampje! 
‘Anders kan ik toch niet eten!’ ‘Met 
voetballen doe ik hem af’. Hij bleek 
een enorme prater. ‘Weet u, juf zei 
vanmorgen dat corona op oorlog 
leek en weet u waarom?’ ‘Je mocht 
bijna niks, nu ook niet, maar ik heb 
toch geen geweer en helm met 
een raampje, heet dat zo?’ ‘Weet u 
het verschil tussen oorlog, vroeger 

en nu?’ ‘Bij elkaar komen en niet 
zingen’, antwoordde ik. ‘Oh ja, wij 
zingen niet vaak in de klas, maar nu 
helemaal niet, maakt mij niet uit, 
toch niet zo erg?’ Ik keek hem aan en 
zei: ‘De oorlog vroeger was echt heel 
anders. Alhoewel je nu ook niet zo in 
de toekomst kan kijken, jij wel?’
‘Jaaaa boven bij mijn vriendje spelen, 
naar opa en oma toe, die wonen 
in Noordwijk en zijn nu een beetje 
zielig’, zei mijn moeder. En als je nu 
dood gaat, lig je wel in je bed en niet 
op het slagersveld!’. Ik schrok een 
beetje! ‘Slagveld, bedoel je dat?’
‘Ja, maar zo onthoud ik dat woord 
beter’. Hij stond even heel stil. 
‘Oorlog is toch heel anders, 
eng, dag ik ga, ik moet nu weg’. 
Voortschoppend en voetballend met 
herfstbladeren, vertrok hij.

Beperkt kunnen er soms 
ontmoetingen doorgaan. Voor de 
gedachtenisdienst hadden zich 
tien familieleden /nabestaanden 
opgegeven. Als u er niet was of niet 
kon komen, er zijn nog liturgieën 
beschikbaar. Als u iets leest waar 
u aan mee wilt doen, van tevoren 
opgeven want soms wordt het 
ook weer afgelast op het laatste 
moment. Al doet de kerkenraad erg 
z’n best alles goed te laten verlopen. 
Bravo!
Bedenk jong én oud hebben het 
allemaal soms moeilijk of iets te 
verwerken!

Heel veel jonge mensen werken 
nu in hun eentje alleen thuis; alles 
online! Of hebben opeens geen 
baan meer. Een jonge vrouw, 
promoveerde onlangs op medicijnen 
in Leiden, ouders en bekenden apart 
in een zaaltje, keken mee op een 
scherm.

Dan die oma die zuchtte ‘Ach 
wanneer?’ Het steeds uitgestelde 
kraambezoek. ‘Mijn kleinkind nu al 
een half jaar oud, hij gaat toch niet al 
lopen?’ Ze glimlachte.
Iemand zei prompt ‘De toekomst 
is ver en nog in de sterren.’ Want 
die adventlunch gaat die eigenlijk 
wel door? De kerstster gaat echter 
gewoon schijnen, reken maar! 

Wij wensen elkaar gezondheid 
naar lichaam en geest toe en een 
gezegende adventstijd. Veel moed 
en liefde om u heen voor alle zieken 
en de aan huis gebonden. Laat van 
u horen als er iets te bespreken is of 
wanneer het gewoon te stil wordt.

Wil Kruijswijk
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IN MEMORIAM
Marijtje Martha Asma-Swier 
Op 15 oktober is van ons heengegaan Marijtje Martha Asma-Swier, 
in de leeftijd van 94 jaar. Zij was vele jaren een betrokken lid van de 
Pelgrimskerkgemeente. Marijke, zoals we haar kenden, was een 
dankbare vrouw die, ondanks het leed dat haar in haar leven overkwam, 
zich steeds opnieuw bleef verwonderen over het vele goede dat zij 
van God en mensen mocht ontvangen. Zij was zeer betrokken op haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Haar geloof vond weerklank in 
twee liedteksten die haar dierbaar waren: ‘Aan U behoort, o Heer der 
heren, de aarde met haar wel en wee’ (lied 978:1) en ‘Gods goedheid is 
te groot voor het geluk alleen’ (lied 650:2). Zij is gestorven aan Covid-19, 
kort nadat een van haar schoonzoons aan dezelfde ziekte was overleden. 
Aan haar graf heb ik van het genoemde lied 650 niet alleen het tweede, 
maar ook het laatste couplet geciteerd, waarin voor wie op God blijft 
vertrouwen het perspectief wordt geopend op de wederopstanding der 
doden: ‘Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in 
de wind als psalmen in de nacht.’

Ds. De Vries
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Geef licht, het goede leven met elkaar delen! Dat is het 
thema van de adventskalender 2020. Met advent leven we 
toe naar de geboorte van Jezus. God gaf ons licht in het 
donker. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje 
dichterbij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons 
wil vertellen over het leven in Gods licht. Vraag de kalender nu 
gratis aan!
Voor iedere dag is er een bijbeltekst met vraag om over na 
te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, 
afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote. 
U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2020 
aanvragen via petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender.

Advents-
kalender 2020

Op 25 november is het 45 jaar geleden dat Suriname 
staatkundig onafhankelijk werd. Nederlandse kerken 
speelden een belangrijke rol in de toenmalige kolonie: zij 
introduceerden (medische) zorg en educatie, maar droegen 
ook bij aan het in stand houden en legitimeren van de 
slavernij. In juni 2013 betuigde de Raad van Kerken in 
Nederland spijt over hun betrokkenheid hierbij. 

De tentoonstelling Kerken & Slavernij in het Luther 
Museum Amsterdam gaat over de rol die verschillende 
kerken speelden in het slavernijverleden – waarbij met 
name Suriname centraal zal staan. 

De tentoonstelling is samengesteld door curator Vincent 
van Velsen, in samenwerking met De Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Amsterdam, de Evangelische Broedergemeente 
en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernij verleden en 
erfenis (NiNsee). 

Kerken & Slavernij loopt tot en met 30 november 2020 in 
het Luther Museum Amsterdam. 
Open: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 
17.00.
Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam .
Meer informatie: 020 – 214 21 12, info@luthermuseum.nl, 
www.luthermuseum.nl 

Het Groene Normaal is een pleidooi om in deze 
bijzondere tijd stil te staan bij onze manier van 
leven en de plek die wij als christenen in de 
samenleving innemen, en aan te haken bij de trend 
van duurzaam leven. Op www.hetgroenenormaal.
nl kunt u het manifest lezen en ondertekenen, 
maar vindt u ook informatie over organisaties en 
materialen die helpen om mee te doen met de 
wave van duurzaamheid en het groene leven in 
de praktijk te brengen. U kunt helpen het pleidooi 
van 'Het Groene Normaal' te verspreiden door het 
manifest te ondertekenen en bij familie en vrienden 
onder de aandacht te brengen. 

Het Groene 
Normaal
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Een heilzame gewaarwording

Kerken & Slavernij
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Muziekagenda
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Zondagmiddagconcert
Zo/  29-11  16.30 uur
In de schijnwerper: Dieterich Buxtehude luidt het 
programma waarnaar u kunt komen kijken en luisteren. 
De cantor-organist van de Kruiskerk, Henk Trommel, 
heeft zich in de Lübeckse organist en componist verdiept 
en een groot aantal van zijn werken ingestudeerd. 
Henk vertelt over Buxtehudes leven, de inspiratie die 
zijn improvisatorische ‘stylus phantasticus’ de jonge 
Bach bood en de muzikale cultuur waarmee hanzestad 
Lübeck zich dankzij hem profi leerde, maar vooral 
maken we kennis met zijn orgelmuziek: toccata’s, 
preludia en fuga’s, de prachtige passacaglia en enkele 
koraalbewerkingen. Ook nu kunt u alleen komen na 
aanmelding (cantate@kruiskerk-amstelveen.nl) en zoals 
bij alle zondagmiddagconcerten in deze ‘coronatijd’ is 
de entreeprijs € 10,- (jongeren € 5); u steunt er ons 
muziekprogramma mee. 

Aart Appelhof

Henk Trommel
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Zo/  29-11  10.00 uur
Op 29 november wordt in de Paaskerk het liturgische 
project OF uitgevoerd. De teksten zijn van Gert Jan 
Slump, de compositie van Nico Ph. Hovius, Werner 
Pieterse is de liturg.
OF gaat over tien vrouwen op weg naar een 
bruiloftsfeest. Geen van hen is daar ooit eerder 
geweest. Zijn zij op weg naar niemandsland of 
iemandsland? 

OF is tien vrouwen en vier motieven: uittrekken uit je 
vertrouwde status, opstaan uit de wanorde, uitgaan 
van dat wat is of van dat wat komt, afstand nemen en 
zien. 
OF gaat over een reis in een tijd (onze tijd) waarin 
dwaasheid en wijsheid op het scherpst van de snede 
met elkaar strijden, misschien wel in ieder van ons.
Het stuk wordt uitgevoerd in een bezetting van vier 
stemmen, een dwarsfluit en piano.

OF – Liturgisch project 
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Christelijke Meditatie
Stil worden rond een gekozen 
woord uit de christelijke 
traditie, dat is de kern van deze 
cursus Christelijke Meditatie. 
Door het gekozen woord te 
herhalen ontstaat verstilling en 
verdieping, leer je jezelf beter 
kennen en je gedachten los te 
laten. Ervaring in meditatie is niet vereist. Aansluiten kan 
op ieder moment. 
Locatie (voorlopig in de) Paaskerk
Datum elke woensdag 
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Leiding  Nico Sjerps, 06 – 21 25 46 99

Gespreksbijeenkomst 
Over het thema: gebed. Welke 
betekenis heeft het voor je? 
Welke inhoud mag het hebben? 
Locatie Pelgrimskerk
Datum 18 november
Tijd 14.30 uur
Leiding Nelly Versteeg
Opgave  Nelly Versteeg: 
  06 – 40 13 40 35 of pjversteeg@tiscali.nl

Het Johannesevangelie
Het evangelie van Johannes 
is anders dan de andere drie 
en is opvallend eenvormig van 
taal en stijl. Wat dit evangelie 
interessant maakt, is de 
combinatie van gegevens 
uit Jezus’ leven en de 
theologische duiding daarvan. 
Door het laatste krijgt het evangelie een bijzondere 
diepgang, die ons geloofsleven verrijken kan. In tien 
bijeenkomsten maken we studie van de belangrijkste 
thema’s uit dit evangelie.
Locatie Pelgrimskerk
Datum woensdag 25 november 
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Leiding ds. Harmen de Vries, 020 - 686 91 41, 
  predikant@pelgrimskerk.nu

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

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95
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Amstelveen Spreekt
In voorbereiding is een verrassende 
editie van Amstelveen Spreekt. 
Houdt u de website in de gaten voor 
aankondigingen hierover, 
www.amstelveenspreekt.nl.
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Bijbelkring over het 
Evangelie volgens 
Matteüs
Matteüs vertelt het goede 
nieuws over Jezus met een 
eigen joods geluid. Je zou hem 
een schriftgeleerde kunnen 
noemen die Jezus als Messias 
ging erkennen. Vanuit verschillende standpunten laat de 
auteur van dit evangelie zien dat Jezus de vervulling is van 
wet en profeten. We starten dit seizoen bij hoofdstuk 25.
Locatie Kruiskerk
Datum woensdag 25 november 
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Leiding ds. Sieb Lanser, 020 - 453 45 40, 
  lanser@kruiskerk-amstelveen.nl

Zonde – op zoek naar 
een eigentijds begrip
Als de meeste mensen 
deugen blijft het zonde als dat 
niet uit de verf komt. Maar als 
God niet langer als bestaande 
persoon wordt ervaren, tegen 
wie/wat zondig je dan? Een 
nieuw zondebegrip moet 
mensen aanspreken in hun kracht, niet in hun zwakheid. 
Zonde is dan niet primair gericht tegen God buiten, maar 
tegen het meest wezenlijke in je zelf. We denken na over 
God; over wat ons tot mens maakt; en wat vandaaruit 
een zinnig zondebegrip kan zijn.
Locatie Paaskerk
Datum  woensdag 25 november
Tijd  20.00 - 21.30 uur
Leiding ds. Fokko Omta, 06 – 30 34 60 50, 
  f.omta@protestantsekerk.nl

Gespreksbijeenkomst 
Over het thema: zin in de ouderdom. Wie zijn we zonder 
werk? Hoe geef je zin en betekenis aan ouder worden?
Locatie Pelgrimskerk
Datum 2 december
Tijd 14.30 uur
Leiding Nelly Versteeg
Opgave  Nelly Versteeg: 06 – 40 13 40 35 of 
  pjversteeg@tiscali.nl

Gespreksbijeenkomst 
Over vragen en dilemma's op zogenaamde kletskaartjes. 
Kies een kaart waarop je wilt reageren. 
Locatie Pelgrimskerk
Datum 9 december
Tijd 14.30 uur
Leiding Nelly Versteeg
Opgave  Nelly Versteeg: 06 – 40 13 40 35 of 
  pjversteeg@tiscali.nl

Het Johannesevangelie
Locatie Pelgrimskerk
Datum woensdag 
  16 december 
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Leiding ds. Harmen de Vries, 
  020 - 686 91 41, 
  predikant@pelgrimskerk.nu

Bijbelkring over het Evangelie 
volgens Matteüs
Locatie  Kruiskerk
Datum  16 december
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Leiding  ds. Sieb Lanser, 020 - 453 45 40, 
  lanser@kruiskerk-amstelveen.nl



'De verwachting'
Het beroemde schilderij wordt vaak 
negatief uitgelegd: 
donkere wolken en een gelaten 
grauwe groep mannen.
Het bijzondere is het licht dat 
vanachter buiten het schilderij schijnt. 
Zij die verwachten staan in het licht, 
maar zien het niet;
slechts één, misschien twee 
gestalten kijken ernaar.
Is het duister vóór je de toekomst of 
eerder het licht achter je. 
Zoals de oude Grieken het zagen: 
het verleden ligt voor je, 
de toekomst achter je, om zich als 
verrassing aan te dienen.

Werner Pieterse

Richard Oelze (1900-1981) Die Erwartung (1935/1936)


