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Licht en donker
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Bert Hillhorst, koster van de 
Amsterdamse Hofkerk, verzamelt al 
ruim dertig jaar kerststallen van over 
de hele wereld. Hij heeft er inmiddels 
vele honderden. 
De klassieke invulling van een kerststal 
bestaat uit Jezus, Jozef en Maria, de 
drie koningen, de engel, herders, de 
os en de ezel en zijn soms verrassend 

mooi vormgegeven. Kerststallen 
vertellen een blijde boodschap van licht 
en hoop. Een deel van de verzameling 
kunt u tot en met 24 december tijdens 
openingstijden bewonderen.

AmstelveenSpreekt
Verder is het tuincentrum in 
december podium voor een speciale 

serie van AmstelveenSpreekt. In deze 
adventstijd is er iedere maandagavond 
een uitzending (30 november, 7, 14 en 
21 december) van 20.00 – 21.00 uur. 
Op 14 december is er een speciale 
uitzending over kerstverhalen vanuit 
verschillende religies. 
Bekijk de meest actuele informatie op 
AmstelveenSpreekt.nl. 

Life & Garden Amstelveen, Handweg 
121, is tot 24 december geopend.
Openingstijden: 
Ma t/m vr: 9.00 – 18.00 uur, 
za 9.00 – 17.00 uur, 
zo 12.00 – 17.00 uur. 

Vier weken lang opent voormalig tuincentrum Life & Garden aan de 

Handweg in Amstelveen zijn deuren. In de winkel zijn kerstbomen, 

Urbanusstukjes en -chocola te koop. En er is een tentoonstelling te zien 

van kerststallen. Deze tentoonstelling is samengesteld uit de collectie 

van Bert Hillhorst. 

Kerststallententoonstelling 
en meer... 
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Van de redactie
Licht en donker
Voor de laatste Present van 2020 voor het laatst 
een tweeledig thema: licht en donker, passend 
bij de advents- en kersttijd, waarin we van het 
donker van inkeer en boete naar het licht van 
hoop en bevrijding gaan. Maar dat gaat niet 
altijd vanzelf. In sommige gevallen heb je de 
hulp van een ander nodig om een weg uit de 
duisternis van pijn, woede of schuld te vinden. 
Zie de column van Ronald van Steden. In andere 
gevallen is de duisternis zo diep doorgedrongen 
dat licht eerder als bedreiging dan als bevrijding 
voelt. Ds. Fokko Omta schrijft erover in het 
hoofdartikel. Dat geldt niet voor Geert Jaap 
Welsing die blij en dankbaar is dat de zorg de 
ergste duisternis van code zwart achter zich 
heeft kunnen laten. Hij nodigt ons uit mee te 
dansen op de Zuid-Afrikaanse hit ‘Jerusalema’ 
om samen met de zorg licht, vrede en vreugde 
te brengen. In het gastartikel kunt u lezen hoe 
kaarsenmakerij Colors - als een klein vlammetje 
het donker - het leven van de mensen met 
psychische beperkingen die er werken verlicht. 
De diaconie probeert in deze tijd van het jaar 
nog meer dan anders lichtpuntjes te brengen in 
het leven van zwakkeren in de samenleving. 
We leven in een donkere tijd, maar ook dit jaar 
schijnt het licht van het Kerstkind voor ons in 
kerkdiensten - al dan niet online -, via muziek, 
de digitale adventskalender of de kerststallen bij 
Life & Garden. Dat het licht het donker overwint.
Gezegende kerstdagen! 

Anita Winter
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l Kerkdiensten
ZONDAG

13 december
3e advent

1e collecte: Diaconie, 
Jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, 
jeugd -en jongerenwerk 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
16.30 uur: muzikale 
vesperviering, liturg: 
ds. Fokko Omta 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
19.30 uur: meditatieve 
Taizéviering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. 
Aangeenbrug, Apeldoorn
18.30 uur: ds. E.J. 
Terpstra, Bunschoten
Pelgrimskerk
10.30 uur: de heer Cor 
Ofman 

Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

ZONDAG

20 december 
4e advent

1e collecte: Diaconie, 
stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, landelijk 
missionair werk 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: prop. 
L. Solieveld, 
‘s-Gravenzande
18.30 uur: ds. Vermaat, 
Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries

DONDERDAG

24 december 
Kerstavond

1e collecte: Diaconie, 
kinderen in de knel
2e collecte: Kerk, 
eredienst & pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
16.30 uur: ds. Corine 
Sloots, gezamenlijke 
kinderkerstviering met 
de Paaskerk; uitsluitend 
online te volgen 
22.00 uur: dr. Hanna 
Rijken, Utrecht 
Paaskerk
21.30 uur: ds. Werner 
Pieterse 
Pelgrimskerk
20.00 uur: mw. Nelly 
Versteeg

Vreugdehof
14.00 uur kerstmiddag

VRIJDAG

25 december 
1e kerstdag

1e collecte: Diaconie, 
kinderen in de knel
2e collecte: Kerk, 
wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta 
12.00 uur: ds. Fokko Omta 
Paaskerk
09.30 uur: ds. Bara van 
Pelt 
11.00 uur: ds. Werner 
Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.P. Nap, 
Hoevelaken 
18.30 uur: ds. A. van 
Zetten, Bennekom
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries 

Kapel Vumc
10.00 uur: dr. Femke Stock

ZATERDAG

26 december 
2e kerstdag 

Pauluskerk
10.00 uur: kinderkerst-
viering

ZONDAG

27 december 

1e collecte: Diaconie, 
wijkdoel
2e collecte: Kerk, 
kerkenwerk totaal in onze 
gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Geertien 
Morsink, Odijk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Arianne 
Geudeke, Wilnis
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. 
Noorderijk, Zetten-Andelst
18.30 uur: ds. R.W. de 
Koeijer, Waddinxveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. P. Warners, 
Utrecht 

DONDERDAG

31 december 
Oudjaarsdag

1e collecte: Diaconie, 
sociaal steunpunt 
Amstelveen
2e collecte: Kerk, 
kerkenwerk totaal in onze 
gemeente

Paaskerk
19.30 uur: ds. Coosje Verkerk
Pauluskerk
19.00 uur: ds. J. Prins, Ede
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Data inleveren en verschijnen Present

01 - Ontelbaar
inleveren kopij: 11 januari
op de mat: 30 januari

02 - 40  
inleveren kopij: 8 februari
op de mat: 27 februari
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VRIJDAG

1 januari 
2021

Pauluskerk
10.30 uur: ds. H. 
Schipaanboord, Rotterdam

ZONDAG

3 januari 
2021

1e collecte: Diaconie, 
zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, 
eredienst & pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Anita 
Winter
Paaskerk
10.00 uur: drs. Renger 
Prent
Pauluskerk
10.00 uur: ds. T.J. Maas, 
Vinkeveen 
18.30 uur: ds. L.M. 
Jongejan, Ede
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jaap 
Doolaard, Odijk

ZONDAG

10 januari 

1e collecte: Diaconie, 
stichting Voedselbank
2e collecte: Kerk, 
wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
16.30 uur: muzikale 
vesperviering, liturg: 
ds. Mirjam Buitenwerf, 
Leiderdorp 
Paaskerk
10.00 uur: mw. Trudy 
Joosse-Ridder
19.30 uur: meditatieve 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. 
Aangeenbrug, Apeldoorn
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, 
Noordwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries

Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Kapel VUmc
10.30 uur: drs. Bram 
Oudenampsen

ZONDAG

17 januari 

1e collecte: Diaconie, 
Kairos Sabeel Nederland
2e collecte: Kerk, landelijke 
ondersteuning gemeenten: 
goed toegerust aan de slag 
in de kerk

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger 
Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
16.00 uur: themaviering, 
ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogen-
doorn, Lelystad
18.30 uur: ds. M. van de 
Ruitenbeek, Wilnis
Pelgrimskerk
10.30 uur: de heer Chr. 
Koldewijn, Badhoevedorp

ZONDAG

24 januari 

1e collecte: Diaconie, 
drugspastoraat 
Amsterdam
2e collecte: Kerk, landelijk 
missionair werk: een kerk 
van betekenis

Kruiskerk
10.00 uur: dr. Bettina 
Siertsema 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.C. 
Schuurman, Capelle a.d. 
IJssel
18.30 uur: dr. J.B. ten 
Hove, Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries

Vreugdehof
10.30 uur: pastor Uschi 
Janssen

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

Andere bezorgdag?
Krijgt u Present regelmatig op een 
andere dag in de brievenbus dan op 
vrijdag of zaterdag? Dat is niet de 
bedoeling. Als dat zo is, horen we dat 
graag, zodat we er mogelijk iets aan 
kunnen doen. Bel of e-mail naar het 
kerkelijk bureau: 020 – 641 3648 of 
kerkelijkbureau@pga-b.nl. Bedankt!
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Licht of donker

Leve het licht
Wie mag kiezen gaat voor het licht, 
want het donker, de nacht houd je 
liever op afstand. Dat geldt zeker voor 
de Schepper die direct in Genesis 
begint met het wegduwen van 
duisternis: Er zij licht! En het laatste 
bijbelwoord zegt over de nieuwe, 
ons zo vreemde wereld van God: 
‘Daar zal geen nacht meer zijn, en 
zon en maan zijn niet meer nodig, 
want God, de Heer zal hun licht zijn’ 
(Openbaring 22,5). Eén en al licht is 

het in de Schrift, het Woord van God 
is dan ook een lamp op mijn pad. 
Jesaja voorziet een tijd waarin alle 
mensen ‘wandelen in het licht van 
de Heer’ met vrede onder de volken 
als resultaat. En op weg naar Kerst, 
verwachten wij voorgoed het licht van 
God dat komende was in de wereld. 
Volgens Johannes belichaamt Jezus 
het ware licht, dat ieder mens verlicht 
en waarin ieder opnieuw geboren kan 
worden, een nieuw mens. Dus licht 
moet het wel wezen!

Nachtdieren
Toch geldt dat niet voor iedereen. 
In het programma Nachtdieren gaat 
Ryanne van Dorst op zoek naar het 
mysterie van de nacht. Er zijn altijd 
mensen die niet kúnnen slapen 
en ook die niet wíllen slapen. Ze 
ontmoet biologen die vleermuizen 
spotten, een kunstenaar van 
Graffity Art, en deelnemers aan 
een psychonautisch experiment 
met behulp van geestverruimende 
truffels. Waarom in de nacht? Omdat 
het dan rustiger is, het verkeer ligt 
stil, je eigen energie komt op een 
lagere stand en dat is goed voor de 
overgave. 
Maar wat is ‘donker’ eigenlijk? 
Je kunt denken aan schemer of 

FOKKO F. OMTA

Het Licht van God is in de wereld gekomen, 

het ware licht dat ieder mens verlicht, 

waarin ieder opnieuw geboren kan worden 

als mens helemaal nieuw.
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schaduw, daar valt nog wel bij te 
leven, dat kan zelfs beschutting 
geven. Maar het kan ook neigen naar 
diepe nacht of absolute duisternis. 
Dan wordt ‘donker’ een beeld van 
echt ‘kwaad’ of ‘boos’. 

Schaduw of diepzwart
Sprekend over donker en ‘kwaad’ in 
onze wereld, maakte Karl Barth het 
onderscheid tussen de ‘schaduwkant’ 
(Schattenseite) van het leven en het 
echte ‘kwaad’ (het Nichtige). Wat 
valt onder de schaduwkant is niet 
altijd prettig of gemakkelijk, je kunt 
het missen als kiespijn of corona. 
Maar het hoort er eenvoudig bij. Zelfs 
onze eindigheid en sterfelijkheid, 
ook al probeer je die zolang mogelijk 

uit te stellen, zijn volgens Barth 
onderdeel van de beoogde, goede 
schepping. Allerlei schaduwkanten 
worden tegenwoordig zelfs positief 
gewaardeerd. Denk maar aan 
vele dagelijkse hindernissen of 
tegenslagen, die je geacht wordt te 
herinterpreteren - tot je er bijkans bij 
neervalt! - als ‘uitdaging’. 
Heel anders is het zogenaamde 
echte of absolute ‘kwaad’. Dat lijkt 
niet alleen onvermijdelijk, maar is 
vooral onbegrijpelijk. Het hoort in 
de schepping niet thuis, is nooit de 
bedoeling geweest, niet van God. 
En naar je mag hopen ook niet van 
mensen en toch is het er. Niet te 
bevatten. En wat meer is: als ‘kwaad’ 
zich eenmaal ergens heeft gevestigd, 
lijkt het wel ieder in zijn greep te 
hebben en te verlammen. Niemand 
die het echt onder ogen durft te zien. 
Hoezo?! Waarom?! 

In de greep van het kwaad
De recente docufilm The Death of 
Antonio Sánchez Lomas gaat over 
het collectieve trauma van een 
klein dorp in Spanje dat nog steeds 
gebukt gaat onder de naschokken 
van de dictatuur in de Francotijd. De 
laatste fascistische burgemeester 
leeft er nog, net als de mannen en 
vrouwen die vaders, broers en zussen 
verloren. Nooit is er rekenschap 
afgelegd, op nationaal niveau niet, en 
op dorpsniveau waar iedereen elkaar 
kent, ligt dat nog veel ingewikkelder. 
De documakers spreken met mensen 
aan beide kanten. Maar ze zien 
ook hoe mensen verdwijnen in de 
deuropening omdat ze niet willen 
herinneren. De ex-burgemeester 
blijft hangen in algemeenheden, 
om maar niet over zijn persoonlijke 

betrokkenheid te hoeven praten. 
De diep-donkere complexiteit van de 
situatie is deze: de ene helft van het 
dorp wil gehoord worden, de andere 
helft wil niet luisteren. En ergens 
daartussen smeult sinister het kwaad. 

Angst voor het licht
De ene kant voelt het als nimmer 
erkende verwonding, pijn; en koestert 
de wrok al veel te lang. De andere 
helft is voorgoed gestagneerd door 
een kwaad geweten, is als de dood 
om het eigen verleden onder ogen 
te zien. Alles beter dan wat gebeurd 
is aan het ‘licht’ te laten komen. Zo 
houdt het oude ‘zeer’ hen allen in een 
nacht gevangen; licht dat opklaring 
zou kunnen brengen wordt gevoeld 
als regelrechte bedreiging. Het oude 
‘kwaad’ drijft mensen zo uitéén, dat 
ze met verstand en redelijkheid, 
en zelfs met de meest invoelende 
psychologie geen steek opschieten. 
Een dieper medicijn is hier van node. 

Vergeef ons onze schulden gelijk 
wij vergeven onze schuldenaars.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 

Het Licht dat vrijmaakt
De nadering van ‘licht’, zo bleek, kan 
ook schrik aanjagen, zelfs afkeer 
en angst. Het eerste woord van 
de engel in de Kerstnacht is heel 
zorgvuldig gekozen: ‘Vreest niet’. 
Wees niet bang voor het ware licht 
dat ieder mens verlicht, gij dader én 
slachtoffer. Omarm het licht dat niet 
is gekomen om te verblinden, maar 
om onder ogen te durven zien, zodat 
het kwaad niet tot in eeuwigheid blijft 
doorvreten. Maar wij ervan worden 
bevrijd. 
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Licht in alle kleuren 
van de regenboog

Eenmaal binnen kom je eerst in de 
kaarsenwinkel terecht. Daarachter 
ligt de kaarsenmakerij, en daar weer 
achter de fietsenmakerij van de 
Regenbooggroep. ‘Fietsen die bij 
de universiteit blijven staan worden 
gebracht, worden hier weer op-
geknapt en voor € 40 aan minima 
verkocht. Soms wordt er van drie 
fietsen één nieuwe fiets gemaakt’, 
vertelt coördinator Mieke Appelman. 
‘In de kaarsenmakerij werken normaal 
gesproken zo’n acht mensen, maar 
nu, door corona kunnen het er niet 
meer dan twee zijn. Ook het met 
elkaar eten aan de grote tafel aan het 
eind van de dag zit er dit jaar jammer 
genoeg niet in.’ 

Werken in de kaarsenmakerij
De kaarsenmakerij is al vele jaren 
een project voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, zoals 
mensen met psychische beperkingen, 
die door de Regenbooggroep worden 
begeleid. De kaarsen worden met 
liefde en op maat gemaakt en vooral 
de kerken zijn een grote afnemer. 
De mensen die in de kaarsenmakerij 
werken hebben veelal een uitkering 
en krijgen een kleine vergoeding van 
€ 4 per dagdeel. Het werken in de 
kaarsenmakerij geeft ze structuur en 
voldoening. 

Hemelsblauwe hemelpoort
Een van hen is Arthur, die dit werk 

al dertien jaar met plezier doet. In 
deze decembermaand wordt hij extra 
ingeschakeld omdat hij zulke mooie 
kaarsen maakt. Arthur legt uit hoe 
het werkt. ‘Eerst moet je parafine 
smelten en op de juiste temperatuur 
brengen’, waarbij hij naar de grote 
zakken in de hoek wijst. ‘Dan moet 
je een kleur kiezen uit een van de 
grote potten in de kast. Daarna moet 
je een mal uitzoeken, en een lont van 
de juiste dikte.’ Een favoriet ontwerp 
is de kaars ‘de hemelpoort’, die hij nu 
aan het maken is. In hemelsblauw.

Colors in de toekomst
Helaas zijn er dit jaar vanwege de be-
perkte oplage geen kaarsen te koop. 
Nu maar hopen dat dat volgend jaar 
wel kan. Dat is nog even afwachten, 
want op de locatie Bilderdijkstraat zal 
een wasserette komen voor daklozen. 
Ook een welkome voorziening, want 
daklozen trekken na het wassen van 
hun kleding droge kleding van een 
ander aan. Hoe goed is het voor je 
eigenwaarde om na het wassen je 
éigen kleding aan te kunnen trekken. 
Wellicht blijft de kaarsenmakerij in 
afgeslankte vorm bestaan. 

WILLEKE KOOPS

De kleine etalage van Colors, de winkel van 

de Regenbooggroep in Oud-West, straalt veel 

vrolijkheid uit. Achter het raam staat het vol 

met bontgekleurde kaarsen, waarvan er geen 

hetzelfde is. Unieke exemplaren, gemaakt 

door unieke mensen. Daarboven, op de gevel, 

springen de grote gekleurde letters COLORS je 

met enthousiasme tegemoet. 
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Het raam liet je nadenkend staan,
licht van liefdespel?
Kom dichterbij, kom dicht bij mij,
en dan en dan?
Wel duizend kleuren voor je voeten 
neergelegd.
Zij vielen op de trap uiteen,
steeds dichterbij, kom dicht bij mij.

Wie durft de trap van licht te gaan?
Verwondering leest een gezicht,
was het er ooit, nog nooit gezien!
Vreugde voeten, dankbaarheid,
vol verwachting, welke tijd?
Uitgesleten, niet vergeten,
kleuren worden een gedicht.

Kijk het raam, lees een naam,
een naam op wie wij blijven hopen.

STIJNI STOECKART

Trap 
van licht
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Vergaderen in coronatijd

Nelly Versteeg, voorzitter van de 
Algemene Kerkenraad, opende 
de vergadering. Er stonden drie 
onderwerpen op de agenda: de 
jaarstukken 2019 van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
(PGA-B); het jaarverslag 2019 van 
de diaconie van de PGA-B; en het 
verkoopproces van de Pelgrimskerk. 

Jaarstukken 2019
Andries Smeding, penningmeester van 
het CvK, lichtte de jaarstukken 2019 
toe. De meeste uitkomsten kwamen 
overeen met de verwachtingen, met 
uitzondering van het vastgoed. Hierbij 
vond een herwaardering plaats van 2,8 
miljoen, omdat binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland vastgoed sinds 2019 
gewaardeerd wordt op basis van de 
WOZ-waarde. 
De verschillen tussen de wijkkas en het 
bestemmingsfonds werden uitgelegd. 
Het bestemmingsfonds is bestemd voor 
uitgaven binnen een wijk voor vieringen, 
vorming en toerusting, vergaderingen 

en wijk-gerelateerde administratie 
en communicatie. Het geld voor het 
bestemmingsfonds komt binnen via 
aparte collectes tijdens vieringen en 
via giften, legaten of schenkingen. 
Het is een afgezonderd deel van het 
eigen vermogen, omdat daaraan een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is 
gegeven dan de doelstelling van onze 
kerk zou toestaan. 
De wijkkas betreft het deel van het 
bestemmingsfonds dat in liquide 
middelen wordt aangehouden. De 
wijkkerkenraad beslist over de uitgaven.

Ginus Trof, voorzitter, lichtte het 
jaarverslag van het CvD toe. 
Ook hier waren de financiële 
uitkomsten in overeenstemming 
met de verwachtingen. Nergens is 
de samenwerking tussen de drie 
wijkgemeenten en ook met instanties 
buiten de kerk zo intensief als binnen 
de diaconie. De diaconie toont ons 
de kracht en de effectiviteit van deze 
samenwerking.

Verkoop Pelgrimskerk
Wilm Merckel, lid van het CvK, 
lichtte het verkoopproces van de 
Pelgrimskerk toe. In november is een 
verkoopovereenkomst getekend met 
een koper. Belangrijke afspraken zijn: 
(i) tot de start van de sloop van het 
kerkgebouw huren we de tuinzaal, 
een spreekkamer en enkele algemene 
ruimten; (ii) vanaf de sloop regelt de 
koper de tijdelijke huisvesting voor de 
wijkgemeente; (iii) in de nieuwbouw 
huren we tweehonderd vierkante 
meter, zodat de wijkgemeente haar 
activiteiten in Buitenveldert kan 
voortzetten. Al met al een goed 
eindresultaat. 
Verkoop en sloop van een kerkgebouw 
blijft voor gemeenteleden een 
ingrijpend en emotioneel gebeuren, 
hoewel de wijkgemeente bij het 
verkoopproces betrokken is en ermee 
ingestemd heeft.
De overdracht vindt uiterlijk plaats op 
1 juli 2022.

Zolang het moet, vergaderen we 
als gemeente op deze manier, via 
kerkdienstgemist.nl met vooraf 
gestelde vragen en via Teams met 
de mogelijkheid om vragen te stellen 
tijdens de vergadering. 
Een goede Kerst en een gezegend 
2021 toegewenst!  

PIETER LICHT, SCRIBA AK
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Hoe doe je dat? Een gemeentevergadering 

organiseren voor de gehele gemeente in 

coronatijd? De oplossing was een combinatie 

van kerkdienstgemist.nl en het vergadersysteem 

Teams. Het resultaat was een soepel lopende 

vergadering van vijftig minuten.
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Dansen met het virus

En toen kwam corona.
Terwijl het applaus voor de zorg allang 
verstomd is, zijn op het moment 
van schrijven duizenden van mijn 
collega’s druk met de tweede golf. 
Wist u dat de beveiliging in de meeste 
zorginstellingen in onze regio is 
opgevoerd en dat veel instellingen 
inmiddels kogelwerend glas hebben?

Frontsoldaten
De militaire termen vliegen mij 
tijdens deze pandemie om de oren. 
Kogels gelukkig nog niet. Ik dacht 
dat ik psycholoog was, gericht op de 
ontwikkeling van de gezonde kant 
van mensen. Hoofdbehandelaar voor 
enkele honderden kwetsbare cliënten, 
inhoudelijk eindverantwoordelijk voor 
de kwaliteit van hun psychische zorg. 
Nu ben ik volgens de media een 
‘frontsoldaat’.
Zo voelt het vaak ook: meevechten 
in een oorlog met meerdere fronten: 
de ziekte zelf, de bange of boze 
familie, de ‘gewone’ zorg die door 
moet gaan, het personeelsgebrek, 

de overspannenheid, de 
motivatieproblemen, om er maar 
een paar te noemen. Ja, we staan 
aan het front. Mijn collega’s aan 
het bed nog veel meer dan ik. Ik zie 
angst, moedeloosheid, depressie en 
trauma. Maar ook vastberadenheid en 
saamhorigheid. Ondanks alles was het 
nooit een grotere eer om in de zorg te 
werken dan nu.

Do the most...
Wie denkt dat ons land niet was 
voorbereid op een pandemie, kan 
ik deels geruststellen. Het klopt dat 
onze achtereenvolgende regeringen 
gekozen hebben voor het lelijke begrip 
‘zorgoptimalisatie’.
Concreet houdt dat in, dat er in de 
meeste zorginstellingen voor maximaal 
een week beschermende kleding 
aanwezig was, vaak over de datum, 
voor het verzorgen van slechts een 
paar zieken. En dit nog afgezien van het 
totale gebrek aan bedden en handen, 
veroorzaakt door slechte salarissen en 
jarenlang kijken hoe het nog goedkoper 

kan. Overigens was dit allang bekend: 
een grote gewone griepgolf en 
daarbij tegelijkertijd bijvoorbeeld een 
vliegramp kunnen we al jaren niet aan. 
Laat staan dit.

Voor mijn eigen werkplek waren 
er vanwege dit beleid nog tot ver 
in de eerste golf te weinig spullen 
beschikbaar en tot op de dag van 
vandaag komen we mensen tekort. 
Eind april, zeven weken na de uitbraak 
van de eerste golf, moest ik bepalen 
wie onder mijn verantwoordelijkheid 
wel en niet met beschermende kleding 
verzorgd zou worden. Wie zou leven en 
wie niet. Dit noemen we: code zwart.

En toch. Er was al veel kennis en 
inmiddels weten we nog meer. Wat we 
vanaf het begin gedaan hebben, is het 
toepassen van eeuwenoude inzichten 
uit de tropen- en oorlogsgeneeskunde. 
Dat houdt in: ‘Do the most for the 
most’. Ofwel: laat zoveel mogelijk 
mensen met zo weinig mogelijk 
schade uit de strijd komen. Ook code 
zwart is daarop gebaseerd: het doel 
blijft het laten overleven van een zo 
groot mogelijke groep. En dat doen 
we gelukkig niet alleen door die code 
te definiëren, maar ook door het 
scheiden van zieken en gezonden, het 
vormen van ‘cellen’, het houden van 
afstand, het wassen van onze handen, 
gezond leven en het dragen van een 
mondkapje. Dit alles weten we al 

GEERT-JAAP WELSING

Na vijftien jaar werken in de geestelijke gezondheidszorg, het speciaal 

onderwijs en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

dacht ik alles in mijn vakgebied wel gezien te hebben. Mensen die 

sterven aan zeldzame syndromen, rare en nare ziektes. Mensen die 

sterven aan het leven dat ze moesten leven. Alcohol, drugs, prostitutie, 

mensenhandel, kindermishandeling, verwaarlozing, zelfbeschadiging 

en de geestelijke en lichamelijke gevolgen daarvan.
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eeuwen en passen we opnieuw toe. 
Het is niet nieuw, we hadden het al en 
wisten het al.

Solidariteit
Het applaus is verstomd. ‘Er vallen 
weer klappen in de zorg, in plaats van 
klappen voor de zorg’, las ik online. Dat 
kogelwerende glas is er niet voor niets, 
helaas.
Ook door het gedrag in verschillende 
kerken ervaart men op de werkvloer 
helaas niet al te veel solidariteit. 
‘Waarom kunnen de kerken niet 
gewoon normaal doen?’ vroeg men 
mij naar aanleiding van massale 
gemeentezang her en der in het land. 
Wat moet ik dan antwoorden?

Recentelijk werd in dit blad nog een 
zingende Staphorster aangehaald, 
die aangaf dat we niet bang hoeven 

te zijn voor het virus omdat we op 
God mogen vertrouwen. Dus massaal 
zingen kon wel, vond hij. Als wij ziek 
worden, kunnen we zelf hopelijk 
overleven maar anderen dodelijk ziek 
maken. Direct, door corona zelf, of 
indirect, omdat andere zorg langer blijft 
stilliggen. Vanwaar dan die neiging 
om voorzichtigheid te vervangen door 
naïviteit of hoogmoed? En dat met als 
motief nota bene het vertrouwen op 
God!
Nog erger waren voor mijzelf de 
theologen die aan het begin van 
de eerste golf al schreven dat 
zorgpersoneel dankbaar mag zijn om zo 
nodig te mogen sterven voor de goede 
zaak...
De kerken zijn helaas opnieuw een 
bron van ergernis. En hoe pijnlijk ook, 
dat heeft wel redenen. Wat doen we 
daaraan?

Een dans
Als u dit leest, is het bijna Kerst. 
Misschien is er al een vaccin, 
misschien begint door Kerst nog een 
derde golf, zoals in Canada gebeurd 
is met Thanksgiving. Wie zal het 
zeggen?

We missen het zingen, het samen 
zijn, zeker ook in de kerk. Ik ook.
In de zorg is de zang vervangen 
door een dans. Veilig uiteraard, 
coronaproof. Misschien heeft u 
al beelden gezien: er wordt flink 
gedanst op de Zuid-Afrikaanse hit 
‘Jerusalema’, waarin de hoop op het 
nieuwe Jeruzalem, de stad van vrede, 
wordt bezongen. Die dans brengt nu 
al licht, vrede, vreugde, juist in de 
donkerste dagen. Als zingen dubbel 
bidden is, dan mag dansen dat nu ook 
zijn. Danst u mee? 
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De Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 
maakte een digitale 
adventskalender voor de 27 
dagen tot kerst vanaf de eerste 
adventszondag. Elke dag een 
vakje om te kunnen openen en 
verwachtingsvol uit te kunnen 
zien naar Kerst. Elke dag een 
vakje met bemoedigende of 
verdiepende tekst, een gedicht, 
muziek of een activiteit. Om 
op weg te gaan naar het feest 
van het licht, naar de geboorte, 
naar een nieuw begin. Ga 
naar www.pga-b.nl en laat je 
verwonderen.

Advent is de Latijnse 

naam voor de vier weken 

voor Kerst. Het betekent 

wachten, uitkijken naar, 

verlangen...

Advent
kalender 
2020
Laat 
je licht 
schijnen
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Drukke tijden
GINUS TROF
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Diaconie van oudsher 
Vroeger gingen diakenen eropuit om 
extra hulp te bieden aan gezinnen die 
dat nodig hadden. Zeker in december 
was die hulpvraag groter, vanwege de 
koude dagen die voor de deur stonden. 
Menigeen kreeg voedselbonnen of 
droeg schoeisel of kleding verstrekt 
door de diaconie. 
De huidige tijden zijn wat dat betreft 
beter. Hoewel er ook nu nog mensen 
zijn die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. 

De diaconie helpt waar nodig
Wij bereiken mensen die bekend 
zijn bij de wijkcoaches, de 
schuldhulpverlening, de voedselbank 
of het welzijnswerk. En ook daklozen 
in Amsterdam, bekend bij inloophuis 
Makom, krijgen weer een tasje met 
handige spulletjes die van pas komen 
bij het leven op straat. 

Geld schenken is traditie
Al jaren is het een traditie om 
organisaties die zich bezighouden 

met de zwakkeren in de samenleving 
te voorzien van een signifi cant 
geldbedrag. Daarmee kunnen zij 
hun doelgroep iets extra’s bieden. 
Ieder jaar kiezen de diakenen van 
de drie kerken een of meerdere 
instellingen uit. Per kerk is er € 1.500, 
- te besteden. Dit jaar gaan de extra 
bijdragen naar:
Pro Bambini in Kabul, Afghanistan 
Pro Bambini is een project dat zich inzet 
voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar 
oud met een ontwikkelingsachterstand 
en/of verstandelijke beperking. 
Because we Carry, een stichting die 
wekelijks vrijwilligers naar Lesbos 
stuurt om daar de vele vluchtelingen 
te ondersteunen en inzamelingen 
houdt van praktische spullen, zoals 
slaapzakken en verzorgingsartikelen 
voor baby’s.
Stichting Kika fi nanciert onderzoeken 
naar kinderkanker om de behandelingen 
te verbeteren.
Stichting Kansarme Kinderen in 
Nederland ondersteunt zoveel mogelijk 
gezinnen in Nederland die in armoede 

moeten leven. Er zijn kinderen die met 
honger naar bed gaan, geen speelgoed 
hebben, geen kleren kunnen kopen 
of nooit naar een attractiepark zijn 
geweest. Dat moet veranderen. 
Kinderen mogen niet de dupe zijn van 
de schulden van hun ouders. 

We doen het samen!
De diakenen kunnen dit belangrijke 
werk blijven doen door hulp van u. Veel 
dank aan de vrijwilligers die in deze 
drukke tijd de handen uit de mouwen 
steken. En ook veel dank aan allen die 
een bijdrage hebben overgemaakt. 

U allen een goede en gezegende kerst 
en een gezond 2021 toegewenst. 

Elk jaar helpen vrijwilligers de diakenen bij 

het vullen van de tasjes voor de daklozen. 

We schrijven samen de kaarten en maken 

verrassingstasjes voor de kinderen waarvan de 

ouders naar de voedselbank gaan. Geweldige 

handen die laten zien dat wij het met elkaar doen! 

Correctie e-mailadres 
Gastvrije Hoeve
Las u in de vorige Present het 
interview met Marten Verdenius 
en de Gastvrije Hoeve De Meent? 
In het e-mailadres is een foutje 
geslopen. Het juiste adres is: 
m.verdenius@diaconie.org.
Hier kunt u zich aanmelden als 
vrijwilliger voor de Gastvrije Hoeve.
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Geef vandaag voor 
de kerk van morgen!

Als Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert willen 
we waardevolle plekken behouden. 
Daarvoor start op zondag 17 januari 
weer de Actie Kerkbalans. De actie 
waarbij we u om uw vaste vrijwillige 
bijdrage vragen. 
Deze keer gaat het net even anders. 
Doordat we niet allemaal meer naar 
de kerk kunnen, wordt het verspreiden 
van de enveloppen lastiger. Daarom 

is besloten om dit jaar de enveloppen 
niet door vrijwilligers, maar door de 
postbode te laten bezorgen. Houd uw 
brievenbus eind januari dus goed in de 
gaten.

Voor morgen!
We hopen dat u ook in 2021 uw 
gemeente fi nancieel ondersteunt met 
een bijdrage. Om zo met elkaar te 
zorgen dat we een plek van betekenis 

zijn en blijven voor mensen in 
Amstelveen en Buitenveldert. Nu en 
in de toekomst!

Wilt u voor dit jaar nog een bijdrage 
overmaken, dan kan dat natuurlijk. 
U kunt uw bijdrage overboeken naar 
NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. 

Opbrengst Kerkbalans 
t/m oktober
Gewenst bedrag: 
€ 450.000
Toegezegd t/m oktober: 
€ 317.817
Spontane bijdrage t/m oktober: 
€ 95.204
Totaal ontvangen t/m oktober: 
€ 365.713

YVONNE TEITSMA

Wat betekent de kerk voor jou, voor u? De antwoorden kunnen heel 

verschillend zijn. Een plek van ontmoeting met God en mensen. Een 

plek van bezinning en rust. Een plek van aandacht voor de naasten 

dichtbij en ver weg. Een plek van vragen stellen. Steeds komt naar voren 

hoe waardevol de kerk is voor iedereen!
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Scholen in de kerk
Scholen weten hun weg naar de kerk ook deze Kerst goed te 
vinden. We waren even bang dat veel niet door zou gaan, maar 
gelukkig blijven de scholen open! De kinderen van groep 3 en 
groep 7 van de Willem Alexanderschool volgen de ster, in een 
grootse viering in de Paaskerk. Ook de kinderen van het Palet 
maken een tocht, maar die begint op school en leidt de kinderen 
groepsgewijs richting de stal die in de Paaskerk op hen wacht. 
Daar wordt het kerstverhaal verteld, natuurlijk met orgelmuziek. 
Kerk zonder 'opa Leo (Kramer)' op het orgel is voor de kinderen 
van het Palet sowieso niet mogelijk, laat staan met Kerst. 
In de weken voor Kerst komen de tweede klassen van het 
Hermann Wesselink College. Ze krijgen een rondleiding langs 
o.a. het orgel en de doopvont en tot slot is er een moment van 
verstilling en bezinning, waarbij ieder die dat wil een kaarsje kan 
aansteken. De Roelof Venema viert Kerst met alle groepen 3 in 
de Kruiskerk. Al deze vieringen zijn samen met de teams van de 
scholen voorbereid. Mooi om dat zo te doen!

Graag nodigde ik u uit om mee te kijken, maar vanwege regel-
geving omtrent privacy is die mogelijkheid waarschijnlijk beperkt. 
Niet iedereen wil nu eenmaal voor heel de wereld in beeld.

DS. WERNER PIETERSE

Kerk in de stad
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Gebed voor Kerst

Nu alles al gezegd is en eindeloos herhaald;
de angst ons al tijden op afstand houdt
en we met mondkapjes hopen op vaccins 
is het toch maar weer Kerst geworden.

De handen gewassen, de boom opgericht, 
de stal uitgepakt en ze toen toch maar 
- het was al donker - 
gevouwen en oude woorden gezegd:
'Gods stralend licht zal over ons opgaan,
verschijnen aan ieder die leeft in de duisternis 
en wie verblijft in de schaduw van de dood, 
zodat onze voeten de weg van de vrede gaan.'

(geïnspireerd door het 
Bijbelboek Lukas 1:78 en 79)
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Antoinette Kamsteeg
Contactgegevens

kliederkerk@pga-b.nl, 

djk@kruiskerk-amstelveen 

of app naar 06 - 16 15 06 57.

www.pjramstelveen.nl

Sirkelslag kids
Vrijdagavond 20 november was Sirkelslag kids. Als 
KruisPaasers deden kinderen uit onze gemeente 
mee. Hier het verslag van Jonathan (8 jaar).
‘Met Sirkelslag waren we met zeven kinderen uit 
de Kruiskerk en de Paaskerk. We deden allemaal 
spelletjes: foto’s maken, een parcours, muziek. Het 
verhaal ging over Paulus. Het leukst vond ik het 
parcours. Het was heel gezellig!’

Kinderkerstfeest
De ster is gevallen en wil 
weer omhoog naar de andere 
sterren, maar ook omdat er 
een bijzonder verhaal komt. 
Wil je hier meer over horen, 
kerstliedjes zingen en een stal 
met Jozef en Maria zien? 
Kijk naar het Kinderkerstfeest 
van Paaskerk en Kruiskerk, via 
kerkdienst gemist Kruiskerk. 
De viering is dit jaar volledig 
digitaal. De uitzending is 24 
december om 16.30 uur, maar je 
kunt ook ‘s avonds of de dagen 
erna kijken via dezelfde link. 
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Advents
kransen

Op zaterdag 

29 november 

maakten kinderen 

adventskransen in de 

Kruiskerk. De krans 

met vier kaarsen, 

die ons voorbereidt 

op de geboorte van 

Jezus, door elke week 

een extra kaarsje aan 

te steken. Zo is ook 

de afgelopen weken 

elke zondag in de 

viering in onze kerken 

een volgend kaarsje 

aangestoken.

Vrijwilligers bedankt
Het is een heel bijzonder jaar geworden, 2020. Het leek wel of alles anders was. Wat niet 
anders was is de grote betrokkenheid van alle vrijwilligers bij het jeugd- en jongerenwerk. 
Elke keer was het zoeken wat er mogelijk was, maar iedereen dacht steeds mee en zocht 
mogelijkheden. Kinderen en jongeren werden thuis bezocht, kaarten werden gestuurd, 
en natuurlijk werd er veel geappt. En gelukkig konden er weer diensten plaatsvinden met 
kinderdienst en tienerdienst. Heel veel dank voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

adventskransen in de 

Kruiskerk. De krans 

met vier kaarsen, 

die ons voorbereidt 

op de geboorte van 

Jezus, door elke week 

een extra kaarsje aan 

te steken. Zo is ook 

de afgelopen weken 

elke zondag in de 

viering in onze kerken 

een volgend kaarsje 

aangestoken.
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Zo zat ik op een avond met een 
opgefokte vader bij de politie. Hij 
was woedend op een jongen die 
naaktfoto’s van zijn dochter via een 
smartphone had verspreid. Aan 
de andere kant van de tafel zat de 
schuldbewuste moeder van die 
jongen. Tussen hen in nam een 
mediator plaats om te bemiddelen. 
Beide partijen raakten in gesprek. 
Samen kwamen ze tot een vergelijk: 
de moeder betaalde namens 
haar zoon een compensatie voor 
het toegebrachte leed. Redelijk 
ontspannen gingen we uit elkaar. 

Herstelrecht
Bovenstaand voorbeeld uit dit project 
valt onder ‘herstelrecht’. Herstelrecht 
vat conflicten en criminaliteit niet 
alleen op in termen van straf. Natuurlijk 

kan straf wel belangrijk zijn, maar er 
is meer aan de hand. Ook menselijke 
relaties hebben een knauw gekregen. 
Daders hebben slachtoffer gemaakt, er 
heerst verdriet, iemands vertrouwen 
in de mensheid is ondermijnd, en 
noem maar op. Herstelrecht probeert 
die schade te verzachten en als 
het lukt op te lossen. Liefst doen 
mensen dat samen, als het moet met 
een mediator, maar zonder directe 
inmenging van politie en justitie. De 
politie reikte ons enkel de zaken aan.

Theologische thema’s
Waarom ik zo enthousiast ben over 
ons project? We hebben hier samen 
niet uitgebreid over gesproken, maar 
iemand vroeg laatst of herstelrecht iets 
te maken heeft met christelijk geloof. 
Dat is geen rare vraag. Herstelrecht 

staat bol van de theologische 
thema’s. Het gaat om vrede, 
verantwoordelijkheid, verzoening, het 
helen van gebrokenheid, gemeenschap 
en rechtvaardigheid. Je zou er 
makkelijk een seizoen bijbelstudie mee 
kunnen vullen! Zowel in het Oude 
als in het Nieuwe Testament staan 
er genoeg citaten die gespreksstof 
opleveren. 

In deze tijd van het jaar denk ik vooral 
aan de geboorte van een kind, aan 
een sprankje licht en hoop. Aan het 
verzachten van hardheid, aan mensen 
die de strijdbijl begraven, aan een 
flonkering van herkenning in de ander, 
hoe verschrikkelijk die ander ook mag 
zijn. 
Ik wens u fijne kerstdagen en een 
gelukkig nieuw jaar. 

Afgelopen jaar draaiden Gert Jan Slump en ik een 

project met de politie. We hebben ons ingezet voor 

het oplossen van conflicten. Het doel was om mensen 

nader tot elkaar te brengen, zodat er geen vervolgactie 

door politie en justitie meer nodig was. We kwamen in 

onverkwikkelijke, maar vooral ook ontroerende, situaties 

terecht. Waar kerkelijke contacten al niet goed voor zijn. 

Een sprankje 
licht

Ronald van Steden
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ouderenpastor Trudy Joosse, 
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Rusten in vrede
Voor de derde keer in veertig jaar 
hoef ik met Kerst niet voor te gaan. 
De eerste keer was wegens ziekte 
(1984), de tweede keer wegens verblijf 
in de Verenigde Staten (2010) en dan 
nu wegens ‘verondersteld emeritaat’. 
Het voelt wel een beetje gek als nog 
dienstdoend predikant, maar volgens 
de oorspronkelijke planning had ik al 
met emeritaat zullen zijn en was ik dus 
‘afgeschreven’ voor de kerstvieringen. 
Waar de periode van Kerst en jaarwis-
seling vroeger – met meer kerkdien-
sten dan tegenwoordig – wel eens ‘de 
tiendaagse veldtocht’ werd genoemd, 
mag ik nu rusten in vrede. Kerst is toch 
ook het feest van vrede op aarde. En 
van licht. Over het feest vallen nu ook 
de schaduwen van corona.  
Het wordt noodgedwongen een 
heel andere Kerst dan we tot nu toe 
hebben meegemaakt. Hoe dat in de 
Kruiskerk gestalte krijgt, daar zullen 
anderen nog wel over schrijven. 
Als gemeente van Christus weten we 
waar het met Kerst echt om gaat en 
blijven we onze feesten vieren. Zoals 
we ook op 22 november (de dag dat 
ik dit stukje schrijf) onze overleden 
gemeenteleden hebben herdacht. 
Weliswaar in iets aangepaste vorm, 
maar niet minder waardevol. Zowel 
op de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar als op de eerste adventszondag 
wordt vaak uit Jezus’ rede over de 
‘laatste dingen’ gelezen. Advent 
betekent komst en omsluit zowel de 
eerste als de tweede of wederkomst 
van de Messias. Ik bleef haken bij het 
beeld van de vijgenboom in Matteüs 
24. Waar alles doods en donker lijkt in 
de wereld, zien we in geloof tekenen 
van toekomst en leven, zoals aan een 
schijnbaar dode vijgenboom nieuwe 
knoppen komen. Het slotlied op de 
Voleindingszondag, lied 462, maakte 
al de overgang naar advent. Ik citeer 
de laatste twee coupletten:
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon des mensen komen
die de boom des levens is.
 
Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Ik wens ons allen een verwach-
tingsvolle adventstijd en gezegende 
kerstdagen; met of zonder rust: vrede 
en licht!

Sieb Lanser

De kerkenraad
Veel van onze vergadertijd wordt 
besteed aan het spreken, overleggen 

en besluiten over wat de telkens 
veranderende coronamaatregelen 
betekenen voor ons als kerk. Om dit 
een beetje te voorkomen, hebben 
we gesproken over de mogelijk-
heid voor onszelf een routekaart te 
maken, zodat duidelijk is welke regels 
er op welk moment van kracht zijn. 
Vanwege de steeds veranderende p
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Aanmelden voor de kerkdiensten kan
• via de website (kruiskerk-amstelveen.nl). 
• per e-mail: aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl tot vrijdag 16.00 uur. 
• telefonisch op donderdag van 10.00-16.00 uur bij de koster: 020 – 641 38 26.
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regels van de overheid die niet (altijd) 
in lijn zijn met de routekaart van de 
overheid, hebben we uiteindelijk be-
sloten zelf geen routekaart te maken. 
Om zoveel mogelijk mensen de 
gelegenheid te bieden met Kerst naar 
de kerk te gaan, hebben we besloten 
op kerstmorgen twee diensten te 
houden, om 10.00 en 12.00 uur. Ds. 
Fokko Omta is bereid in beide dien-
sten voor te gaan en Henk Trommel 
speelt in beide diensten. Op kerst-
avond is één dienst om 22.00 uur, 
waarin de cantorij in afgeslankte vorm 
zingt. In beide ochtenddiensten zingt 
een (project)zanggroep. Uiteraard zijn 
alle diensten ook online te volgen. 
Het kinderkerstfeest is dit jaar alleen 
online en wordt op 24 december om 
16.30 uur uitgezonden, maar is natuur-
lijk ook later nog te bekijken.
Al eerder meldde ik dat tot onze 
vreugde Herma Hemminga bereid 
is diaconaal medewerker te worden. 
Omdat ze ook in de vieringen dienst 
gaat doen, wordt zij in een dienst 
benoemd als diaconaal medewer-
ker, waarschijnlijk in het nieuwe jaar. 
Lamkje Sminia is bereid nog één jaar 

door te gaan als diaken, waarmee we 
erg blij zijn. In januari neemt Paula 
Rose afscheid als jeugdouderling. 
We danken haar voor haar kritische 
houding die ons scherp hield en haar 
grote inzet in de kerkenraad en in vele 
adhoc-commissies waarin ze voor de 
wijkkerkenraad uiteenlopende punten 
onderzocht en met voorstellen kwam. 
De functie van jeugdouderling is dus 
binnenkort vacant.
U allen - ondanks alle beperkingen 
- goede kerstdagen en de beste wen-
sen voor 2021!

Anita Winter

Adventsvieringen op 
15 en 17 december
In de Kruiskerk werd altijd een gezel-
lige adventsmiddag georganiseerd, 
maar u zult begrijpen dat dat dit jaar 
niet kan. Om toch iets aan te bieden 
ontvangen alle senioren een zoge-
naamde advent-attentie. Als het goed 
is heeft u die inmiddels ontvangen, of 
anders krijgt u deze zeer binnenkort. 
Binnen de coronamaatregelen is 
het gelukkig wel mogelijk om een 
adventsviering te houden en dat doen 

we dan ook. Om zoveel mogelijk 
mensen de kans te geven zo’n viering 
bij te wonen zijn er twee: op dinsdag 
15 december en op donderdag  
17 december, beide keren om  
14.30 uur in de Kruiskerk. 
Henk Trommel zorgt voor de 
muzikale invulling, voorganger is 
ondergetekende.
Meldt u zich van tevoren aan via de 
gebruikelijke weg: stuur een mail naar 
aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl 
of bel 020- 641 38 26.

Trudy Joosse

Twee Kerstdiensten op Kerst-
morgen – 10.00 uur & 12.00 uur
Vanwege het kleine aantal toegestane 
kerkgangers zijn er twee vieringen op 
kerstmorgen. Als kerstlezing staat in 
beide diensten Johannes 1 centraal, 
de komst van het ware licht dat ieder 
mens verlicht. Ik ga evenwel niet 
tweemaal hetzelfde verhaal houden. 
Thema in de eerste dienst – althans 
van de overdenking - is: Hij kwam tot 
het Zijne. Het thema in de tweede is: 
Dansen op de vulkaan. Samen met 
de Kinderdienst commissie, Henk 
Trommel, gastmusici, verschillende 
jongeren en ouderen wordt het een 
uitdagende tweetrapsviering. In 
beide diensten is iedereen, zolang er 
plaatsen beschikbaar zijn, welkom. 
De tweede dienst is meer gericht op 
jongeren en jonge gezinnen. 

ds. Fokko Omta

Open Huis 
Hoewel het jammer is dat er in het 
najaar geen Open Huis is geweest, 
denk ik dat het wel een verstandig 
besluit was om het niet door te laten 
gaan. Hoe de situatie in januari zal 
zijn is nog geheel onduidelijk, daarom 
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kunnen we geen toezeggingen doen. 
Houdt u de Kruispuntjes in de gaten. 
Een telefoontje naar Anita of Trudy kan 
natuurlijk ook altijd! 

Anita Pfauth: 06 14612726, 
Trudy Joosse: 06 83354924

Van uitstel komt doorgaan
Dat is het geval met de gespreks-
groep over het begrip zonde. Deze 
zou eerst begin oktober van start 
gaan, toen begin november, maar 
beide opties werden verzwolgen door 
de golven en golfjes van het coronavi-
rus. Maar eind november zijn we toch 
echt begonnen. Was de aanmelding 
aanvankelijk mondjesmaat, na twee 
maal uitstel zijn we begonnen met het 
maximale aantal aanmeldingen, zodat 
de tien tafels rondom in de Johannes-, 
Petrus- of Pauluszaal – ik vergeet de 
precieze naam steeds, maar bedoel 
de zaal bij de keuken – juist allemaal 
werden bezet. Dat is op het nippertje 
van dit bizarre jaar, want in januari 
staat de volgende miniserie op de rol, 
onder de titel Wat is dan goed (zie 
pagina leren en bezinnen).

ds. Fokko Omta

Van de diaconie
In deze maand geeft de diaconie 
mensen die het extra moeilijk heb-
ben een steuntje in de rug. De ruim 
100 kinderen van de Voedselbank 
krijgen komende week een tasje met 
cadeautjes, geheel door gemeente-
leden gesponsord. Daarin zit ook een 
geldbedragje van het College van 
Diakenen, dat ze naar eigen wens 
kunnen besteden, met een leuke 
kerstkaart. 
Voor het Stoelenproject hebben 
we de afgelopen tijd in de kerken 
al reguliere collectes gehouden. 
Voor inloophuis Makom hebben we, 
ondanks de huidige beperkingen, 
weer de benodigde toiletartikelen 
kunnen inzamelen. Deze hebben we 
in cadeautasjes verpakt en die wor-
den daar met Kerst aan de dak- en 
thuislozen uitgedeeld. Ter aanvulling: 
Deze acties worden uitgevoerd in 
goede samenwerking met de diake-
nen van de Paas- en Pelgrimskerk. 
Een opmaat voor 2021! De collecte 
met Kerst is voor de vluchtelingen-
kinderen in Griekenland, en de 
wijkdoelcollecte op 27 december 
is ten bate van de kinderen van de 
Rudolphstichting/De Glind; aan-
beveling overbodig. Gezegende 
kerstdagen!

Lamkje Sminia

Geen kerstdiner in de Paaskerk
Het traditionele jaarlijkse kerstdiner op 
tweede kerstdag in de Paaskerk kan 
niet doorgaan. Het is helaas onmoge-
lijk om binnen de huidige coronamaat-
regelen dit kerstdiner te organiseren. 
We wensen u allen goede feestda-
gen toe en hopen u in 2021 weer te 
ontmoeten.

Yvonne Licht en Lucy van Leeuwen

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

December
Zo 13 16.30 uur Muzikale Vesper
Ma 14 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Di 15 14.30 uur Adventsviering
Wo 16 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 16 14.30 uur Bijbelkring Matteüs
Do 17 14.30 uur Adventsviering
Wo 23 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Do 24 16.30 uur Kinderkerstfeest online
  22.00 uur Kerstnachtviering
Vr 25 10.00 uur Eerste kerstmorgenviering
  12.00 uur Tweede kerstmorgenviering
Wo 30 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)

Januari 2021
Wo 06 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Zo 10 16.30 uur Muzikale Vesper
Wo 13 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 13 19.15 uur Gebedsgroep
  20.00 uur Cursus Religieuze Kunst,  

o.l.v. Anique de Kruijf  
(zie ook p. leren en bezinnen)

Do 14 14.00 uur Kring ‘Vrouw en Geloof’
Ma 18 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Di 19 14.30 uur Kring ‘Wat is dan goed’  

o.l.v. ds. Fokko Omta
Wo 20 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Do 21 14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst
Zo 24 16.00 uur Verhaal in de Kruiskerk
Di 26 14.30 uur Kring ‘Wat is dan goed’  

o.l.v. ds. Fokko Omta
Wo 27 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep
  20.00 uur Cursus Religieuze Kunst, 
   o.l.v. Anique de Kruijf

AGENDA
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predikanten ds. Werner Pieterse, 
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Alles is anders
Het refrein 'alles is anders!' zal tijdens 
de kerstdagen waarschijnlijk overal 
klinken. Hoe anders het zal zijn, 
kunnen we nog niet zeggen, maar 
vrije kerkgang is in ieder geval niet 
mogelijk, massale kerstzang evenmin. 
Allerhande kerstbijeenkomsten, 
kerkelijk en andere, zijn afgezegd. Zo 
ook het bijzondere kerstdiner waar 
zovelen iedere tweede kerstdag van 
genoten. 
Graag vieren we het kerstfeest op een 
manier dat zoveel mogelijk mensen 
het feest van Jezus geboorte kunnen 
meevieren. Daarom zijn er ook dit 
jaar drie diensten die ieder op heel 
eigen manier zijn vormgegeven. In 
de nachtdienst zal een kwartet van 
professionele zangers klassieke 
kerstliederen voor ons zingen. Een 
aantal van de liederen is overbekend, 
zoals dat hoort bij deze nacht. Een 
aantal heeft een meer internationaal 
karakter, net als het kwartet dat 
bestaat uit zangers die zijn geboren 
in Portugal, Noorwegen, Duitsland 
en Nederland. Klassieke lezingen, 
een korte overdenking en gebeden 
wisselen de liederen af. Zo brengen we 
het 'mooiste uit de kerkelijke traditie' 
ten gehore, ook voor ieder die thuis is 
en op een scherm meekijkt en viert. 

De eerste dienst op kerstochtend 
zal het karakter hebben van een 
zondagse ochtenddienst. Liederen 
uit het liedboek, met orgel of vleugel, 
zoals we gewend zijn. 

De tweede dienst is weer heel 
anders. In lijn met voorgaande jaren 
is het een dienst voor jong en oud. 
Dit jaar komen de Andersons met 
een aantal liedjes een eigentijdse 
interpretatie van het aloude verhaal 
geven. Niet alles is anders: ook de 
klassieke liederen en lezingen komen 
aan bod. Ook deze viering is thuis met 
(klein)kinderen mee te vieren of mee 
te kijken. 

We doen er alles aan om het beperkte 
aantal plaatsen goed te 'verdelen' 
onder wie zich aanmeldt. Meldt u zich 
vooral aan voor die dienst die het best 
bij uw Kerst past.

Ik weet hoe niet hoe het u vergaat, 
maar ik ervaar de kleinere, intiemere 
diensten niet per se als 'minder' 
dan grote massale. Van het kleinere 
gezelschap gaat een heel eigen sfeer 
en kracht uit. Ook is het goed te 
weten dat velen van u van afstand 
meevieren. Jammer blijft het natuurlijk 
wel, maar tegelijkertijd is het mooi 

dat het zo kan in deze lastige tijden. Ik 
wens u allen een goede Kerst toe. In 
goede gezondheid en met wie u lief 
zijn. 

Ds. Werner Pieterse

Vanuit de kerkenraad
Geen woorden over regels en 
gebruiksplan deze keer, maar 
een meer inhoudelijk bijdrage. In 
november was er een vergadering van 
de kerkenraad, die grotendeels was 
gewijd aan het thema Op weg naar 
advent. Ds. Werner Pieterse gaf een 
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Welkom in de kerk!
U bent van harte welkom om de diensten in de Paaskerk mee te vieren. Wel 
even van tevoren opgeven. Dat kan op twee manieren:
• Per mail voor donderdag 21.00 uur, koster@paaskerk-amstelveen.nl
• Per telefoon op maandag tussen 10.00 en 21.00 uur, tel.: 06 - 82 40 91 28
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uiteenzetting. Hij legde uit dat er drie 
stemmen spreken over of wijzen op 
advent. De stem van de profeet, de 
stem uit het evangelie van Lucas en 
de persoonlijke stem. Een impressie 
van deze uitleg.
Met de profeet is Jesaja bedoeld. 
Jesaja 60 spreekt over ‘Sta op en 
schitter, je licht is gekomen’. Tegen de 
achtergrond van duisternis, de diepe 
ellende van de ballingschap van het 
joodse volk, kijkt de profeet naar de 
toekomst. Tegenover de donkerte van 
de naties wordt God vergeleken met 
het licht. Er is hoop, een nieuw begin. 
En dat doet weer denken aan het 
begin van het scheppingsverhaal: ‘En 

er was licht’.
De tweede stem is die van Zacharias 
in het evangelie van Lucas. Twee 
stokoude mensen krijgen een zoon en 
Zacharias spreekt over de liefdevolle 
barmhartigheid van onze God en het 
stralende licht dat uit de hemel over 
ons is opgegaan. Het is de priester 
die teruggrijpt op de woorden van 
Jesaja. Daarbij gaat het niet over grote 
zaken als de naties, maar over het 
kleine, een kind. Een nieuw begin. 

En dan de derde stem. Die van 
onszelf persoonlijk. Kunnen wij in 
onze duisternis zingen als Zacharias. 
Zien wij kans op een toekomst. Ds. 

Pieterse toonde wat beelden om ons 
te stimuleren hierover na te denken. 
Het eerste beeld was een ‘druksel’ 
van de Groningse kunstenaar 
Werkman. Het is naar een 
chassidische legende getiteld De 
verwachting van de Messias. Drie 
figuren op een stoel, wachtend, 
waarvan één die half opstaat. Die 
figuur, roodgekleurd, lijkt iets te 
ontwaren, te zien, te horen. 
Het tweede beeld stond op de 
achterzijde van de vorige Present. 
Het schilderij De Verwachting uit de 
nazitijd van de Duitse schilder Oelze. 
Velen kijken vooruit naar de duisternis. 
Slecht enkele kijken achterom waar 
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IN MEMORIAM
Wouter Foppen
Op 30 oktober overleed Wout Foppen. Een markant 
mens. Velen in en rond de Paaskerk kenden de oud-
politieagent. De laatste tijd kon hij niet meer naar de 
kerk komen. Jaren was hij, ook toen hij ziek werd, 
een trouw bezoeker, ook van de bijeenkomsten in 
de Middenhof. Wout groeide op in Harderwijk in 
een kerkelijk gezin waar weinig ruimte was voor de 
vrolijkere kanten van het geloof en het leven. Al jong 
vertrok hij naar Nieuw-Guinea, één van de 'Overzeesche 
Gebiedsdelen'. Voor hem waren het ervaringen die een 
leven lang meegingen. 
Na terugkeer woonde Wout met zijn gezin lange tijd in 
Ouderkerk, waar hij politieagent was. Waakzaamheid 
(naar de oude spreuk van de Rijkspolitie waakzaam 
en dienstbaar) was een belangrijk thema in de 
afscheidsdienst op woensdag 4 november. Wout 
waakte over zijn vrouw, kinderen en als 'blokhoofd' 
over de 'Klipper' waar hij later woonde. Bij het 
afscheid hebben we Psalm 130 gelezen, een lied van 
waakzaamheid en verlangen. 

Ds. Werner Pieterse

Wim de Graaff 
Op woensdag 4 november overleed Wim de Graaff. 
Alle kinderen en kleinkinderen hadden de gelegenheid 
gevonden om afscheid van hem te nemen. Zij herinneren 
hem als een trouwe, lieve en creatieve vader. 
Geboren in Rotterdam, kwam hij in zijn jeugd in 
Zeeland terecht. Na zijn HTS-diploma vertrok hij naar 
Amstelveen waar hij een plek vond bij Fokker.
Wim was een muzikaal mens, een man die ervan hield 
om te dichten. Ook in de Handwegkerk en later de 
Paaskerk kenden mensen hem van de muziek. Hij speelde 
orgel en piano en begeleidde mensen bij het zingen. 
Toen zijn vrouw Ina zes jaar geleden overleed, brak 
er een moeilijke tijd aan. Aandacht van zijn liefdevolle 
omgeving bracht hem er weer bovenop. De laatste 
maanden liep zijn gezondheid terug. Een paar dagen 
voor zijn overlijden werd hij omvergewaaid. De 
verwondingen daarvan luidden een kort ziekbed in. Hij 
overleed op 89 jarige leeftijd. 
Boven de kaart stond: Ken hem in al uw wegen, dan zal 
Hij uw paden recht maken (Spreuken 36)
Een tekst uit de wijsheidsliteratuur die wonderwel 
paste bij deze filosofisch gestemde man.

Bara van Pelt
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het licht dat schijnt. Is advent niet 
vooral een richting waarheen we 
kijken? En ook een zich omdraaien 
naar het licht? 
Het tweede plaatje betrof Maria, 
een jong meisje, onderdeel van een 
Italiaans fresco. Devoot, misschien 
zelfs onaards. Contrasteert dat beeld 
van Maria niet met de rauwe herders? 
Het zijn maar gedachten. 

Het derde beeld was een foto van 
een meisje en een jongen. Was dit 
meisje ook een Mariafiguur? In ieder 
geval heel anders dan in het vorige 
beeld. 
En als laatste beeld een schildering 
van de anonieme kunstenaar Banksy 
in Jeruzalem. Tegen de achtergrond 
van een schutting is er een kerststal 
getekend. Zie de achterkant van deze 

Present waar ds. Pieterse dit beeld 
verder toelicht.
Met deze inspirerende toelichting 
zijn we als kerkenraadsleden aan het 
denken gezet. Waar gaat het bij advent 
om? Wat voor een toekomst zien we 
en welke invalshoeken spelen daarbij 
een rol? Namens de kerkenraad wens 
ik u gezegende kerstdagen.

Kees Elfferich

IN MEMORIAM
Mensje Kapteyn
In het oude dorp van Amstelveen kende iedereen haar: 
Mennie Kapteyn, in 1925 gedoopt met de prachtige naam: 
Mensje Kapteyn. Zij was een van de drie zusjes Kapteyn 
die in de zestiger jaren de kruidenierzaak van hun vader 
overnamen. Trouw gemeentelid van de Handwegkerk 
waar ze met haar mooie stem het koor verrijkte. Nadat de 
winkel werd gesloten en het pand werd gesloopt, vertrok 
ze met haar twee zusters Heiltje en Nel naar een woning 
in Amstelveen. Na de sluiting van de Handwegkerk werd 
ze een trouw bezoekster van de Paaskerk.
Toen het voor de zussen steeds moeilijker werd om voor 
elkaar te zorgen werd er voor alle drie een plek gevonden 
in Huis aan de Poel. Daar is ze toch vrij onverwachts op 5 
november overleden. 
Boven haar kaart stond: Loof de Heer want hij is goed, 
eeuwig duurt zijn trouw. In die rotsvaste overtuiging 
dat de Heer haar waar zij ook gaat, niet zal verlaten, zo 
eindigde haar leven.

Bara van Pelt

Janny Saathof-Heijtmeijer
Nadat zij een paar weken eerder een herseninfarct kreeg, 
overleed Janny Saathof-Heijtmeijer op 10 november. Zij 
woonde samen met haar man Joop op Grote Beer 127. 
Janny werd 87 jaar. In een select gezelschap namen we 
op 17 november in de Paaskerk afscheid van haar en 
noemden haar liefde, tomeloze inzet, haar betrokkenheid, 
haar aandacht voor anderen. 

Voordat Janny in 1953 belijdenis deed, had zij een 
godservaring, die haar hele leven verder getekend heeft. 
De tekst die zij vervolgens meekreeg bij die belijdenis, 
had een plek in de afscheidsdienst: ‘Mijn genade is 
genoeg voor jou, want Mijn kracht wordt in zwakheid 
volbracht’, 2 Kor. 12 vers 9. 
Deze bijzondere vrouw zal node gemist worden door 
Joop, zijn kinderen en kleinkinderen. We baden om Gods 
nabijheid en hopen dat de vele goede herinneringen aan 
Janny hun tot troost mogen zijn. 

Trudy Joosse-Ridder

Wil Munniksma
Op donderdag 19 november overleed Wil Munniksma, zij 
werd 90 jaar. Wil genoot van het leven en was dankbaar 
voor wat zij daarin als goed heeft ervaren. Zij was een 
diepgelovige vrouw en een trouwe kerkganger. Zij hield 
van een sobere eredienst, maar was ook vertrouwd 
met die van de Paaskerk. Zo lang zij kon, is zij de 
kerkdiensten en andere bijeenkomsten blijven bezoeken, 
de ontmoeting met andere mensen was daarbij 
voor haar heel belangrijk. De laatste jaren werd haar 
gezondheid minder en kreeg zij veel last van doofheid 
en moeite met lopen. Zij verhuisde naar een flat aan de 
Klaasje Zevensterstraat en in augustus van dit jaar naar 
zorgcentrum De Luwte. De dankdienst voor haar leven 
vond in besloten kring plaats in de aula van begraafplaats 
Zorgvlied, daar is zij ook begraven bij haar man.

Renger Prent
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Jongerendienst 12 plus
Dag allemaal! De afgelopen maanden 
vierden we weer een aantal 12+ 
diensten in de kerk. Vanaf de 
herfstvakantie deden we dat samen 
met de jongeren van de Kruiskerk en 
Paaskerk. 

In november hadden we het twee 
zondagen over stilte. We begonnen 
met het lied 'Sound of Silence' in een 
cover van de Pantatonics (https://youtu.
be/gdVjVtpr55M). Het lied gaf ons stof 
tot nadenken: wanneer ervaren we 
stilte? Is er alleen stilte als er geen 
geluid is, of kan stilte ook iets anders 
betekenen, zoals 'geen drukte'? 
Het fi lmpje Happiness (https://
youtu.be/e9dZQelULDk) zette ons 

aan het denken over de drukte die 
de maatschappij ons kan geven. 
Jullie kwamen met heel mooie 
opmerkingen en observaties! In 
de Bijbel lazen we een mooie tekst 
(Matteüs 6:19-37) over waar we ons 
nou wel druk over zouden moeten 
maken en waarover juist niet. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar pakten we het thema 'stilte' 
weer op. We spraken over de drukte 
die jullie ervaren op school. Ook 
werden we stil bij het aansteken 
van de gedachteniskaarsen in de 
kerk en spraken we over het gemis 
van overleden gemeenteleden. Op 
6 december zagen we elkaar in de 
Paaskerk, waar we na de dienst 
hielpen met de Pakjesactie. Het 

waren fi jne bijeenkomsten met een 
leuke groep jongeren.

Ook de komende maanden vieren 
we om de week een 12+ dienst; de 
ene keer in de Paaskerk en de andere 
week in de Kruiskerk. 

Rianne Clerq

Geen kerstdiner dit jaar
Het traditionele jaarlijkse kerstdiner 
op tweede kerstdag in de Paaskerk 
kan niet doorgaan. Het is helaas 
onmogelijk om binnen de huidige 
coronamaatregelen dit kerstdiner 
te organiseren. We wensen u allen 
goede feestdagen toe en hopen u in 
2021 weer te ontmoeten.

Yvonne Licht en Lucy van Leeuwen

Ooit was Corona vooral een biermerk
Ooit was Corona vooral een biermerk met een schijfje 
citroen als bekroning. Of een poëtisch woord voor de 
stralenkrans om de zon, de halo boven de heilige. 
Maar nu? Een traag zwevend bolletje dat het met zijn 
zeemonstertentakeltjes op onze cellen heeft gemunt. 
Traag en dreigend zweeft het anti-stressballetje 
over onze televisie-journaal-landschappen, over het 
wereldwijde spinnenweb vol feiten, complottheorieen 
en fake news. Corona, niemand heeft het ooit gezien, 
maar het is als oude goden alomaanwezig – dansend 
op de noodlottige aerosolen vindt het zijn ongekende 
gang door hemelse sferen – en dwingt stille straten en 
rust af. 

Voor kenners wás corona altijd al een rustpunt. Een 
soort pauzeteken in de partituur van de Italiaanse 
opera. De fermate of corona in het Italiaans is al 
eeuwen het zonnetje boven de notenbalk. Het teken 
dat de laatste noot laat uitklinken om op adem te 
komen, stil te zetten tot de muziek weer verdergaat. 
Corona als pauzeteken, zoals ooit de rabbi's in de 
Hebreeuwse Bijbel hun pauzetekens in de tekst 

hebben gezet. Het eerste al heel snel: na de eerste 
dag van de schepping. Rust is immers nodig wisten 
zij om het goede begin van de wereld te zien. Stilte 
van de witregels in het gedicht om de woorden echt 
te laten klinken. De corona, fermate, pauzeteken, 
witregel. 

Zullen we corona niet alleen het angstbolletje laten 
zijn dat ons leven verziekt, maar ook het pauzeteken 
dat ons jakkerende bestaan tot bezinning roept? Want 
dat balletje blijft nog wel even stuiteren en wie weet 
waarheen hij gaat? 

Zullen we in de coronadagen de fermate laten klinken
de witregels van de tijd zoeken
en dan verstillen, bezinnen

nu advent en kerst
feest van nieuw begin en licht
dichterbij komen... 
En laten we dan in die stilte elkaar vasthouden.
Zelden was het zo nodig als nu.

Werner Pieterse



Bij de diensten
Zondag 20 december heeft de dienst 
het karakter van een ‘Ceremony of 
Lessons and Carols’, een aan de 
anglicaanse traditie ontleende viering 
met adventslezingen en daarbij 
passende liederen. Omdat lezingen en 
liederen hun eigen verhaal vertellen, 
wordt in deze dienst niet gepreekt.
In de avond van donderdag 24 
december, kerstavond, wordt dit jaar 
niet, zoals we dat de laatste jaren 
gewend waren, een Taizéviering 
gehouden, maar een kerstnachtdienst. 
Om gemeenteleden voor wie een later 
tijdstip op de avond bezwaarlijk zou 
kunnen zijn tegemoet te komen, begint 
de dienst om 20.00 uur. Mocht u in de 
kerstmorgendienst niet terecht kunnen, 
dan is deze kerstavonddienst wellicht 
een alternatief voor u.
Vrijdag 25 december, eerste kerstdag, 
komen we om 10.30 uur samen om 
de komst van Jezus als het Licht der 
wereld te vieren. Aan de dienst zullen 
enkele instrumentalisten meewerken. 
Donderdag 31 december is er om 19.30 
uur een oudjaarsviering in de Paaskerk.

Zondag 10 januari vindt de 
herbevestiging plaats van enkele 
ambtsdragers, namelijk van mevrouw 
Meyer (ouderling), de heer MacIntosh 
(ouderling Vreugdehof), de heer Oud 

(ouderling, voorzitter kerkenraad) en 
de heer Haalebos (diaken). We zijn blij 
dat zij allen een nieuwe termijn voor 
hun rekening willen nemen. We nemen 
tevens afscheid van de heer Lodder, 
die drie termijnen lang de gemeente 
als ouderling-scriba gediend heeft. We 
zijn hem zeer erkentelijk voor wat hij in 
deze functie voor de kerkenraad en de 
gemeente betekend heeft. Ook nemen 
we afscheid van mw. Felser-Schults, 
die in de afgelopen jaren met inzet haar 
taken als ouderling in De Buitenhof 
verricht heeft, maar mede vanwege het 
ten einde komen van de diensten aldaar 
de tijd rijp acht haar ouderlingschap te 
beëindigen.

Ds. De Vries

Bijbelkring
De eerstvolgende bijeenkomsten van 
de bijbelstudiekring over het evangelie 
naar Johannes staan gepland voor 
woensdag 16 december (Johannes 4 
en 8: twee dubieus geachte vrouwen) 
en woensdag 27 januari (Johannes 9: 
het vijfde van de zeven tekens: blind en 
ziende). Aanvang: 14.00 uur.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Er kwam nieuwe informatie over dhr. 
MacIntosch, die al jaren als ouderling 
dienstdoet in de Vreugdehof. Hij is 

bereid om in januari herbevestigd te 
worden. 
De voorzitter deelt mee dat hij een mail 
gekregen heeft van communicatie-
adviseur Yvonne Teitsma over de brief 
voor Kerkbalans 2021. Zij bereidt dat 
elk jaar zorgvuldig voor en vraagt om 
eventuele aanpassingen. Er waren 
geen onvolkomenheden, dus heeft de 
voorzitter het afgehandeld.
Een overleg tussen Ds. De Vries en mw. 
Felser-Schults van onze kant, deken E. 
Jongerden van de Goede Herder en de 
locatiemanager van de Buitenhof werd 

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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Aanmelden voor kerkdiensten
Aanmelden voor de kerkdienst op 20 en 25 december bij mw. Brita Veldhuizen, 
telefoonnummer: 020 - 642 4425 of email: brita.veldhuizen@hetnet.nl. 
U kunt u tot uiterlijk 19 / 24 dec. 12.00 aanmelden en weet dan of er plek is. w
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voor de tweede helft van november in 
het vooruitzicht gesteld. Buitenhof wil 
de kerkdiensten niet langer voortzetten. 
De Pelgrimskerk oppert om diensten 
te houden op hoogtijdagen als Kerst en 
Pasen in de Buitenhof zelf. Wellicht in 
samenwerking met de Goede Herder.
Aan de orde was ook de publiciteit 
rondom de kerstdienst. Als er 
meer mensen willen komen dan 
op dat moment volgens de regels 
is toegestaan, kan er uitgeweken 
worden naar de kerstavonddienst. Deze 
krijgt een andere (meer traditionele) 
uitstraling dan de gebruikelijke 
Taizéviering en begint om 20.00 uur. 
In de nieuwsbrief die 18 december 
verschijnt wordt eraan herinnerd dat je 
je moet aanmelden voor de Kerstdienst.
De vraag was hoe we aankijken 
tegen de thema-avonden, die destijds 
zijn bedacht voor 30- tot 60-jarigen. 
Aankondigingen in het wijkblad en 
persoonlijke uitnodigingen hadden niet 
het bedoelde effect. De oorspronkelijke 
opzet had een missionaire visie. Nu is de 
visie om de avonden te laten gelden als 
een algemeen opbouwende activiteit. 
De avonden worden voortgezet!
Wat de toekomst van de Pelgrimskerk 
betreft, op 4 november is de 
verkoopovereenkomst getekend. De 
koper wil helpen met het faciliteren 
van een nieuwe tijdelijke plek 
medio 2022. In januari is er een 
afspraak met de Goede Herder over 
locatiemogelijkheden aldaar. Er is 
ook geopperd de gymnastiekzaal te 
gebruiken verbonden aan de school 
‘de Ark’. Belangrijk is om in de zorgen 
van mensen mee te gaan, die het erg 
vinden dat er van locatie gewisseld gaat 
worden. Dit kan veel emoties met zich 
meebrengen.

Adri Lodder

Pastorpraat
Thema: licht en donker. Gaan we 
niet van het donker naar het licht? In 
november, december is het wel vroeg 
donker, maar soms in de herfstzon 
schieten de paddenstoelen uit de 
grond: heksenkringen! Vanaf 1200 
gaf men ze al namen in sprookjes en 
verhalen, velen waren eetbaar maar 
sommigen giftig. Hoe wist je dat 
eigenlijk? Ach ja de duivel moest toch 
ook eten, beweerde men. 
Nu zijn er zorgen over het virus en 
het klimaat. Vanaf 10 april tot eind 
november is weer het ene na het 
andere record verbroken. Het was 
steeds boven de tien graden in de 
herfst. We konden wandelen in de 
zon en genieten van de kleurige 
bladeren. Als u aan huis gebonden 
bent, zijn die prachtige zonsopkomst 
en -ondergangen u vast niet ontgaan. 
Schitterende luchten! Er was veel 
anders deze herfst. Toch gaan we 
naar het licht, al zullen we straks 
de kerstdagen zowel thuis als in de 
Pelgrimskerk maar in kleine kring 
vieren. Horen we van u als het echt te 
stil wordt om u heen? 

Dan nog een bericht van Selma, ze 
woont vlakbij de kerk en is trouw 
bezoekster van Kannen & Kruiken. Ze 
vroeg mij dit aan u door te geven: 
1. wie heeft er behoefte aan een 

puzzel? 
2. wie wil er wat kerstkaarten, nieuwe 

of oude om mee te knutselen? 
3. wie wil op woensdagmiddag een 

poosje voorgelezen worden? Je mag 
zelf iets voorstellen, bijvoorbeeld: 
uit de Bijbel, maar ook kranten of 
gewoon een boek. 

Voor en met dit alles wil Selma bij u 
langskomen, bijvoorbeeld met tien 

puzzels. U zoekt er twee uit of tien 
kerstkaarten om te versturen en dan 
nog wat oude kaarten om mee te 
knippen en plakken. Kortom: maak een 
afspraak en bel Selma, tel. 020 – 642 
59 36. Succes! Wat een mooi aanbod! 

Wij wensen elkaar een gezegende 
tijd toe, vrede en alle goeds voor 
de kerstdagen met zo hier en daar 
echte ontmoetingen. Zondags met de 
gemeente in gebed verbonden. 

Wil Kruijswijk

December 
Wo  16  14.00  Bijbelkring Johannesevangelie, 

leiding ds. De Vries.
Wo  23  14.30  Gespreksbijeenkomst over het 

thema ‘dromen’, leiding Nelly 
Versteeg. Droomt u wel eens 
’s nachts of overdag? En wat 
betekent dat voor u? 

Januari 
Wo  06  14.30  Gespreksbijeenkomst over 

het thema ‘geluk’. We wensen 
elkaar zo gemakkelijk ‘gelukkig 
nieuwjaar’. Wat is geluk voor u? 
Leiding Nelly Versteeg.

Wo  20  14.30  Gespreksbijeenkomst over het 
thema ‘wijze woorden’. Wat 
maakt woorden wijs? De wijze 
mens die ze uitspreekt? De 
inhoud van de woorden? De 
manier waarop ze overgedragen 
worden? Wat de hoorder ermee 
kan doen, het effect? Leiding 
Nelly Versteeg.

Wo  27 14.00 Bijbelkring Johannesevangelie, 
leiding ds. De Vries. 

AGENDA

29
D

e
c

e
m

b
e

r 
2

0
2

0
p

re
se

n
t 9



30

Muziekagenda

Gevarieerd muziek-
programma in de Kruiskerk
Op zondag 13 december om 16.30 uur, 
houden we de laatste muzikale vesper 
van 2020. De Vesperscantorij zingt ook 
nu weer vanwege ‘de beperkingen’ in 
een kleine bezetting. 

Op deze derde adventzondag klinkt het 
Magnificat in Bes-groot van Francesco 
Durante, een Italiaans tijdgenoot van 
Bach. Durantes Magnificat is een 
prachtig polyfoon werk, waarin alle 
onderdelen van Maria’s dank en lof 
voor de Eeuwige muzikaal uitgebeeld 
worden. Een barokorkest begeleidt de 
zang, Henk Trommel heeft de muzikale 
leiding en ds. Fokko Omta is liturg.  

Kort na de jaarwisseling, op zondag 
10 januari, is er weer een muzikale 
vesper. Bert ’t Hart verzorgt dan 
het muzikale deel met orkest en 
koor (Linguae atque cordis) in kleine 
bezetting. Onder enig voorbehoud 
wordt de cantate Liebster Jesu, mein 
Verlangen (BWV 32) uitgevoerd, 
geschreven voor de eerste zondag na 
Epifanie. Henk Trommel is organist en 
ds. Mirjam Buitenwerf liturg. 
Een week later, zondag 17 januari, 

volgt het eerste zondagmiddagconcert 
van 2021. Voor onze serie Bach solo  
hebben we celliste Irene Kok en 
organist / pianist Laurens de Man 
uitgenodigd. Beide zijn graag geziene 
musici in de Kruiskerk. Irene speelt 
solo de Derde Suite voor Cello-
solo (BWV 1009) van Bach, een 
‘open’, optimistisch, soms zelfs 
onstuimig werk dat jonge musici vol 
zelfvertrouwen op het lijf geschreven 
is. Wat Laurens zal spelen is nog niet 
bekend evenmin als hun gezamenlijk 
stuk. 

Aanmelden en digitaal meekijken
Het aantal beschikbare plaatsen bij 
kerkelijke activiteiten is beperkt, zoals 
u inmiddels weet, en als u wilt komen, 
meldt u zich aan met een e-mail naar 
cantate@kruiskerk-amstelveen.nl. U 
krijgt een reactie of u kunt komen of 
niet. 
Zo niet, dan kunt u thuis de livestream 
volgen die te zien en te horen zal zijn 
op kerkdienstgemist.nl (zoektermen: 
Amstelveen, Kruiskerk). Op de geheel 
opnieuw gebouwde Kruiskerkwebsite 
wordt u daar gemakkelijk naartoe 
geleid.

Aart Appelhof

Sing-in wordt kerstconcert 
in de Paaskerk 
Na een steeds groeiend aantal 
bezoekers (vorig jaar driehonderd!), 
zal de sing-in dit jaar helaas anders 
zijn. Ook wij ontkomen niet aan de 
coronamaatregelen. Dertig bezoekers 
mogen wij maximaal binnen laten. Ook 
voor deze dertig bezoekers laten wij 
graag de sing-in doorgaan, maar ook 
koor Anthem kon tijdelijk niet repeteren 
en zich voorbereiden op de sing-in.
Daarom bieden wij u graag een 
alternatief. Dit jaar geeft organist Dirk 
Out een kerstconcert. Hij werkte alle 
jaren mee aan de sing-in. U wordt 
verrast met passende gedichten.
Op zondag 13 december van 14.30 – 
15.30 uur in de Paaskerk. 
(Deze keer geen pauze en geen 
glühwein.)

Aanmelden en digitaal meekijken
De bezoekers worden verzocht zich 
vooraf aan te melden via koster@
paaskerk-amstelveen.nl
Het concert kan ook gevolgd worden 
via kerkdienstgemist Paaskerk 
Amstelveen.
U bent van harte welkom in de kerk of 
via de uitzending.
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Bijbelkring
Bijbelstudiekring over het evangelie naar Johannes. 
Johannes 4 en 8: twee dubieus geachte vrouwen.) en 
woensdag (Johannes 9: het vijfde van de zeven tekens: 
blind en ziende). 
Locatie Pelgrimskerk
Datum woensdag 16 december en 27 januari
Tijd 14.00 uur
Leiding Ds. De Vries
Opgave ds. Harmen de Vries, 020 – 686 91 41, 
predikant@pelgrimskerk.nu

Gespreksbijeenkomsten
Gespreksbijeenkomst over een wisselend thema.
Locatie Pelgrimskerk
Datum woensdag 23-12, 06-01, 20-01
Tijd 14.30 uur
Leiding Nelly Versteeg
Opgave 06 - 401 34 035, pjversteeg@tiscali.nl

Cursus Religieuze kunst
Dr. Anique de Kruijf verzorgt op boeiende wijze enkele 
avonden over uiteenlopende thema’s:
• Op weg naar de Vrede van Utrecht: religie en tolerantie 

in de 17e eeuw
• Op pelgrimage naar de St. Servaasbasiliek in 

Maastricht en de Dom van Aken
• Topstukken uit het oeuvre van Jeroen Bosch

Verder wordt tijdens een bonusavond een dvd vertoond 
met ‘De zeven zonden’ van Jeroen Bosch als thema.
Locatie Kruiskerk
Datum woensdag 13 en 27 januari, 
 10 en 24 februari 2021
Tijd 20.00 – 21.30 uur
Leiding Anique de Kruijf
Opgave Renger Prent, 020 - 643 94 18, 
 rengerprent@gmail.com
Kosten deelname voor vier avonden € 20,-, ter plaatse te 
voldoen.

Wat is dan goed? 
Goede voornemens in het nieuwe jaar
In drie middagsessies praten we met elkaar over zonde 
en samenhangende vragen. De recente bundeling van 
enkele artikelen van Trouw columnist Stevo Akkerman, 
Wat is dan Goed? (2020) is het uitgangspunt. De 
ondertitel spreekt voor zich: Prangende vragen over goed 
en kwaad en alles daar tussenin. De eerste keer geef 
ik een inleiding en we bespreken enkele artikelen. Het 
boekje is nog verkrijgbaar en zo nodig zorg ik voor wat 
kopietjes. 
Locatie Kruiskerk
Datum dinsdag 19 en 26 januari, 9 februari
Tijd 14.30 – 16.00 uur
Leiding ds. Fokko F. Omta, 06 - 303 46 050, 
 f.omta@protestantsekerk.nl

Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerk

Leren en bezinnen
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Hotel Bethlehem 
geboorte bij de muur 
die volkeren scheidt

ster als lidteken van oorlogen
engelwoorden als grafitty
 
de profetische os en ezel 
eeuwenlang door kerkvaders 
anti-Joods geduid.

Geboorte als nieuw begin?

Werner Pieterse

The scar of Bethlehem - Het lidteken van Bethlehem (2019) kunstwerk van de anonieme Britse kunstenaar Bansky 
Zie Jesaja 1:2,3 - vanaf kerkvader origines (185-254) wordt deze tekst anti-Joods gelezen. Os en ezel komen in het kerstevangelie niet voor. 


