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Het is een mooie combinatie van 
stilte en muziek om het verhaal 
van Pasen te beleven met mensen 
van binnen en buiten de kerk. De 
Passionwake vindt altijd buiten 
plaats, bijvoorbeeld op kerkplein 
of dorpsplein, waardoor de wake 
laagdrempelig en voor iedereen 
toegankelijk is. In elke plaats waar 
een Passionwake gevierd wordt, is 

een replica van het witte passionkruis 
(twee bij vier meter) aanwezig als een 
zichtbaar en tastbaar element van het 
lijdensevangelie.

Thema
Er zijn ongeveer veertig artiesten 
met een grote variëteit in muziekstijl 
– zoals Vocaal Theologen Ensemble, 
Lydia en Marcel Zimmer en Kees 

Posthumus – die aan de verschillende 
concerten meewerken. Alle concerten 
zijn opgezet rond het thema van de 
The Passion 2021: #ikbenervoorjou. 
Daarin komt naar voren dat God in 
Jezus tegen de mens zegt: ‘Ik ben er 
voor jou’. En ook de vraag: tegen wie 
zegt u/zeg jij: ‘Ik ben er voor jou'?

Alle Passionwakes en concerten zijn 
onder voorbehoud. De geldende 
coronamaatregelen worden 
gehanteerd.

Voor meer info: 
www.zingenindekerk.nl 

The Passion 2021 komt naar je toe! In aanloop naar de landelijke 

Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk, samen 

met lokale kerken, laagdrempelige Passionwakes en intieme concerten: 

The Passion 40daagse.

The Passion 40daagse
ANITA WINTER
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03 – 3  
inleveren kopij: 8 maart
op de mat: 27 maart

Ontelbaar
Om ons leven te ordenen maken we - vaak 
ongemerkt - gebruik van ontelbaar veel getallen. 
Ook in de Bijbelse verhalen komen getallen voor, 
maar op een heel andere manier. Het leek ons als 
redactie daarom goed getallen te thematiseren. 
Daarom heeft elke Present dit jaar als thema een 
getal. We beginnen met het grootst mogelijke 
‘getal’, ontelbaar. In de Bijbel, zo schrijft Roelien 
Smit in het gastartikel, wordt ontelbaarheid of 
onmeetbaarheid uitgedrukt door grote getallen 
als duizend, tienduizend en miljoen. Dat geldt niet 
alleen voor engelen en mensen, maar ook voor 
Gods trouw aan ieder die hem liefheeft tot in het 
duizendste geslacht. In zijn column legt Gert Jan 
Slump de relatie bloot tussen ontelbare mensen 
en de ene mens die (voor hen) het verschil kan 
maken door in actie te komen en veranderingen 
te realiseren. Op de kunstpagina laat Werner 
Pieterse ons met de tekening ‘Aufmarsch der 
Nullen’ juist zien dat ontelbare mensen geen 
verschil maken, wanneer ze elkaar alleen maar 
napraten. En hoe zit dat met ons? Op de pagina 
van het College van Kerkrentmeesters worden 
we uitgedaagd om in één woord samen te vatten 
welk waarde de kerk voor ons vertegenwoordigt, 
om daarmee een ‘waardenwolk’ van ontelbare 
waarden te maken. Terwijl Ginus Trof ons op de 
pagina van het College van Diakenen wijst op de 
ontelbare dingen die – ondanks alle beperkingen 
van coronamaatregelen – mogelijk zijn om naar 
onze naaste om te zien. 
Ik wens u ontelbare minuten leesplezier met dit 
eerste nummer van Present in 2021! 

Van de redactie

Anita Winter
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Kerkdiensten
ZONDAG 

31 januari

1e collecte: Diaconie, Stoelenproject
2e collecte: Kerk, Landelijk jong Protestant 
‘Sirkelslag’: interactief bijbelspel

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. Maaijen, Zwijndrecht
18.30 uur: prop. H.J. Teeuwissen, Huizen
Pelgrimskerk
Tijdelijk geen dienst

ZONDAG 

07 februari

1e collecte: Diaconie, Werelddiaconaat: 
Bangladesh: beter bestand tegen het water
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk in 
onze gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Klaas Holwerda, Amsterdam 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.J. Barth, Nederlangbroek
18.30 uur: ds. A. Vonk-Noordegraaf, Uddel
Pelgrimskerk
Tijdelijk geen dienst

Vreugdehof
10.30 uur: mw. Ellen Kok
Kapel Vumc
10.00 uur: ds. Benita Spronk
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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



Fe
b

ru
ar

i 2
0

2
1

p
re
se

n
t 1

5

ZONDAG 

14 februari

1e collecte: Diaconie, Kerk in Actie: 
noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië 
2e collectie: Kerk, wijkwerk 

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, Wilnis
16.30 uur: muzikale vesperviering, 
liturg dr. Bettine Siertsema 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
19.30 uur: meditatieve Taizéviering
wo 21.02: 19.30 uur oecumenische 
Aswoensdagviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. ter Maten, Kesteren
18.30 uur: ds. M.B. van den Akker, 
Nieuwerkerk a/d IJssel
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger Prent 
(kerkdienst onder voorbehoud)

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Maria Berends-van Hoek

ZONDAG 

21 februari
BEGIN VEERTIGDAGENTIJD

1e collecte: Diaconie, Werelddiaconaat: 
Moldavië hulp aan kwetsbare mensen
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze de Vries
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
16.00 uur: ds. Sietske van der Hoek, 
themaviering 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk 
18.30 uur: ds. F. van Roest, Zeist 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries 
(kerkdienst onder voorbehoud) 

Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timmermans

ZONDAG 

28 februari

1e collecte: Diaconie, stichting Derde 
Wereldhulp
2e collecte: Kerk, landelijk Missionair werk: 
voor iedereen een kerk.

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser 
(afscheid wegens emeritaat)
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn 
18.30 uur: ds. J. Geene, Katwijk 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Bram Sneep 
(kerkdienst onder voorbehoud)

Data inleveren en verschijnen Present

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

03 – 3  
inleveren kopij: 8 maart
op de mat: 27 maart
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Ontelbaar

Ontelbaar is zo veel dat het niet meer 
te tellen is. Het valt mij op dat het 
woord ontelbaar en ook synoniemen 
als talloos, oneindig, eindeloos en 
onmetelijk allemaal ontkennende 
woorden zijn. 

Tellen 
We hebben getallen nodig om 
aantallen levende wezens en dingen 
om ons heen, tijd en ruimte te 
ordenen. We hebben het in het 
afgelopen jaar gemerkt. Steeds 
weer kregen we de getallen te 
horen van het aantal met Covid-19 
besmette mensen, het aantal dat 
in het ziekenhuis en op de IC werd 
opgenomen, het aantal mensen 
dat overleed. We moeten 1,5 meter 
afstand van elkaar houden. We 
mochten maar met maximaal dertig 
personen in een theater-, concert- 
of kerkzaal bij elkaar zijn. En ook 
bij quarantaine, testcapaciteit en 
vaccinaties wordt gegoocheld met 
getallen. Getallen bepalen het beleid, 
de maatregelen en de tijdsduur om 

het aantal besmette mensen te laten 
dalen. 
Als ik dit bedenk, vind ik het des te 
veelzeggender dat in de Bijbel vanaf 
het begin geteld wordt. De verteller 
laat in zes dagen de wereld ontstaan 
en op de zevende dag is de schepping 
voltooid. Maar al snel duizelt het je. 
God zegent de dieren en de mens en 
zegt tegen alle levende wezens in het 
water, op de aarde en boven de aarde: 
‘Wees vruchtbaar en word talrijk’ 
(Genesis 1: 22, 28). Zegen van God 
gaat gepaard met vrucht dragen en 
overvloedig worden.

Niet te tellen mensen
Het ontelbare, talrijke of overvloedige 
komt meer dan eens voor in de Bijbel. 
Soms schuilt daarin een belofte, die 
als een rode draad door de verhalen 
over de aartsvaders loopt. God belooft 
aan Noach (Genesis 9:1), Abram 
(Genesis 13:16), Isaäk (Genesis 26:4) 
en Jakob (Genesis 35:11) en overigens 
ook aan Hagar (Genesis 16:10) zo veel 
nakomelingen dat ze ontelbaar zijn 

als stofdeeltjes op de aarde, sterren 
aan de hemel of zandkorrels aan de 
zee. Een vergelijkbare bemoediging 
in moeilijke tijden ontvangen Jesaja 
(Jesaja 48:19), Jeremia (Jeremia 
46:22) en Hosea (Hosea 1:10). 
Soms is het overvloedige heel 
concreet een teken van perspectief 
en zekerheid. Bijvoorbeeld als 
Jozef als onderkoning in Egypte 
voedselvoorraden aanlegt: ‘er was 
geen tellen meer aan’ (Genesis 
41:49). Die bestaanszekerheid ervoer 
het volk Israël ook tijdens de tocht 
door de woestijn toen God hen 
voorzag van voedsel (Psalmen 78:27). 
Het ontelbare komen we ook tegen 
als symbool van grote bedreiging 
in de context van oorlog en strijd. 
Ontelbare vijanden (Richteren 7:12; 
Jeremia 46:22; Openbaringen 20:8) 
vormen een existentiële bedreiging. 

Gods overvloedigheid
De waarzegger Bileam beschrijft het 
volk Israël als een ontelbare dichte 
drom (Numeri 23:10) waarmee hij de 
onaantastbaarheid van het volk en 
de trouw van God uitdrukt. Bileam 
was opgetrommeld om het volk te 
vervloeken, maar kan niet anders 
dan een zegen uitspreken. En als 
Johannes de ‘onafzienbare menigte 
die niet te tellen was’ (Openbaringen 
7:9) ziet, roept dat een vergelijkbaar 
beeld op. Er loopt een optocht door 
de tijd van de schepping tot de 

NELLY VERSTEEG

De zesjarige Mark-Jan vroeg aan zijn vader: 

‘Papa, hoeveel is ontelbaar min één?’ Zijn vader 

antwoordde dat dit ook ontelbaar is. Als iets niet 

meer te tellen is, is eentje minder ook niet te 

tellen. Hoeveel ontelbaar is, ontglipt ons begrip. 

Het is geen getal. Het volgt niet op het grootste 

getal dat we ons nog kunnen voorstellen.
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van Vliet), van geloofsgetuigen die 
geschiedenis maakten en bescheiden 
hun leven leefden. 
Het ontelbare geldt ook God zelf. 
Ontelbaar zijn de wonderen die hij 
verricht (Job 5:9). Het getal van zijn 
jaren is ontelbaar (Job 36:26). Talrijk 
zijn zijn werken (Psalmen 104:24) en 
zijn gedachten (Psalmen 139:18).

Grote getallen
In de Bijbel komen we ook 
uitzonderlijk grote getallen tegen. 
Hoe moeten we de hoge leeftijden 
van de aartsvaders opvatten (Genesis 
5)? Het volk Israël dat uit Egypte 
vertrekt is uitzonderlijk groot (Numeri 
1). Is dat mogelijk? Bij de inwijding 
van de tempel door Salomo (2 
Kronieken 7:5) werd een enorme 
hoeveelheid runderen, schapen en 

geiten geslacht. Hoeveel bloed heeft 
er wel niet gevloeid? In Matteüs 18:24 
vertelt Jezus over iemand die een 
schuld heeft van tienduizend talent. 
Het is vertaald alsof het een exact 
geldbedrag is, maar het bedrag is 
zo astronomisch hoog dat alleen de 
allerrijksten zoals de Romeinse keizers 
zo’n bedrag bij elkaar konden krijgen. 

Wat telt
Er is een wonderlijk verband tussen 
het grootse van het ontelbare en 
Gods betrokkenheid bij alles wat 
bestaat tot in het kleinste deeltje. 
Het geheel dat talrijk is, bestaat uit 
ontelbare elementen. Het ontelbare, 
dat óns begrip te boven gaat, telt 
voor God tot in het kleinste element. 
De omzwervingen en de tranen van 
een opgejaagd mens tellen voor God 
(Psalmen 56:9). ‘Bij jullie zijn zelfs alle 

haren op je hoofd geteld’, houdt Jezus 
zijn leerlingen voor (Matteüs 10:30), of 
het nu bruine, rode of grijze haren zijn. 
En dat God het aantal sterren bepaalt 
en bij name roept (Psalmen 147:4), is 
teken van zijn betrokkenheid bij alles 
wat bestaat. 

Meer lezen? 
Ontelbaar! Bijbels dagboek 
over de symboliek van getallen. 
Arjan van den Noort (2014)
Getallen in de Bijbel en hun 
verhaal. L.A. Snijders (1995)
Vertellen met getallen: functie 
en symboliek van getallen 
in de bijbelse oudheid. C.J. 
Labuschange (1992).
Alle genoemde boeken zijn 
alleen nog antiquarisch te koop.
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Van twee of drie tot 
het duizendste geslacht

In de Bijbel komen we veel getallen 
tegen, grote, zoals in het citaat 
hierboven, maar ook heel kleine. In 
geslachtsregisters als het gaat om 
leeftijden, in opsommingen als het 
bijvoorbeeld gaat om hoeveel mensen 
er terugkeren uit de ballingschap, of 
in afmetingen als de nieuwe tempel 
omschreven wordt in het bijbelboek 
Openbaring. Soms zijn het ‘gewoon’ 
getallen, maar in de Bijbel hebben 
getallen vaak ook een bijzondere of 
symbolische betekenis.

Klein kan veel betekenen
In de bijbelse verhalen gaat het 
lang niet altijd om grote getallen. 
Juist kleine getallen als twee of drie 
kunnen veelzeggend zijn. Het getal 
twee heeft een dubbelheid in zich. 
Aan de ene kant is de tweede man 
altijd minder belangrijk dan de eerste 
man. Jozef mag bijvoorbeeld rijden in 
de op een na mooiste wagen. Hij is 

dus niet de allerbelangrijkste man in 
Egypte (Genesis 41:43). Tegelijkertijd 
geef je in de Bijbel met het getal 
twee in de zin van ‘twee keer’ aan dat 
iets het belangrijkste is. Zo krijgt de 
oudste zoon een dubbel deel van de 
erfenis (Genesis 25:30-33). En Elisa 
vraagt om dubbel in de geest van Elia 
te mogen delen (2 Koningen 2:9).
Het getal drie betekent dat iets 
versterkt wordt. Als iets driemaal of 
in drieën gebeurt, is er iets bijzonders 
aan de hand. Zo komen er bij Abraham 
drie mannen op bezoek om hem te 
vertellen dat hij en Sara een zoon 
zullen krijgen. Sara bakt dan brood van 
drie maten fijn meel, een teken van 
grote gastvrijheid (Genesis 18:1-15). 
In het afgelopen jaar hebben we 
zelf misschien ook wel ontdekt wat 
kleine aantallen kunnen betekenen. 
We konden geen grote groepen 
mensen thuis ontvangen, en in de 
kerkdiensten kon ook maar een 

handjevol mensen aanwezig zijn. En 
toch lezen we in de Bijbel: ‘Want waar 
twee of drie mensen in mijn naam 
samen zijn, ben ik in hun midden.’ 
(Matteüs 18:20)

Getallen van volheid
Misschien wel de bekendste bijbelse 
getallen zijn zeven en twaalf. En dat 
is niet zo vreemd, want deze getallen 
hebben een bijzondere betekenis. 
Zeven en twaalf staan in de Bijbel 
symbool voor compleetheid. Ze 
geven aan dat iets af is: iets kan niet 
beter worden dan het is, of juist niet 
erger. Het begint al bij de schepping 
die in zeven dagen gebeurt (Genesis 
1:1-2:4). Andersom geredeneerd is de 
schepping dus alleen compleet met 
de zevende, de rustdag! Of kijk eens 
naar de profetieën in het bijbelboek 
Ezechiël tegen zeven verschillende 
volken (Ezechiël 25-32). Daarmee 
wordt de hele wereld bedoeld.
En dat geldt ook voor twaalf. Iedereen 
kent wel de twaalf zonen van Jakob 
en de twaalf stammen van Israël. 
Maar ook in het verhaal over de 
wonderbare spijziging speelt het getal 
een rol, als er twaalf manden met 
eten overblijven (Matteüs 14:15-21).
Het meest opvallend komen we het 
getal twaalf tegen in het bijbelboek 
Openbaring: bijvoorbeeld bij twaalf 

ROELIEN SMIT, HOOFD COMMUNICATIE BIJ HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

‘Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God 

en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en 

is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet 

wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.’

(Deuteronomium 7:9, Nieuwe Bijbelvertaling)
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sterren in de krans bij de vrouw uit 
Openbaring 12:1 en in de afmetingen 
van het nieuwe Jeruzalem met twaalf 
stadspoorten en twaalf parels in 
Openbaring 21:12-17.
Als u dus volgende keer naar de klok 
met twaalf uren of de kalender met 
een week van zeven dagen of twaalf 
maanden kijkt, denk dan nog eens 

aan al deze verhalen uit de Bijbel. 
Completer en beter wordt het niet!
 
Stilgezet 
Naast zeven en twaalf is ook het getal 
veertig een bijzonder bijbels getal. 
Het komt voor het eerst voor in het 
verhaal over de regen die valt nadat 
Noach een ark bouwt: ‘Veertig dagen 

en veertig nachten lang zou het op de 
aarde stortregenen’ (Genesis 7:12). 
Mozes blijft veertig dagen op de berg 
Sinaï waar hij de tien geboden krijgt 
van God (Exodus 24:18), en Jezus 
vast veertig dagen in de woestijn om 
zich voor te bereiden op zijn openbare 
optreden (Matteüs 4:2).
Een periode van veertig dagen of 
jaren wordt dus gebruikt voor inkeer 
of voorbereiding. En daar kunt u 
aan denken aan het begin van de 
veertigdagentijd op 17 februari.

Ontelbaar
Terug naar het eerste citaat uit dit 
artikel. In de Bijbel komen we op 
verschillende plekken de getallen 
duizend en zelfs tienduizend tegen. 
Deze getallen laten iets zien van de 
onmeetbaarheid van wat er genoemd 
wordt. Zo ziet Daniël in een visioen 
hoe duizenden engelen God dienen, 
en hoe miljoenen engelen voor zijn 
troon staan (Daniël 7:10). 
En hoewel duizend jaar een periode 
is die niet te overzien is (Openbaring 
20:3), toch is duizend jaar voor God 
hetzelfde als één dag (Psalm 40:9). 
En dat kunnen we van deze grote 
getallen leren. Iets kan onmetelijke 
veel, groot of lang zijn: God komt zijn 
beloften na en is trouw aan ieder die 
hem liefheeft, tot in het duizendste 
geslacht (Deuteronomium 7:9). En 
dat mogen we aan het begin van 
het jaar tweeduizendeenentwintig 
meenemen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
deze en meer getallen? Op debijbel.
nl, dé bijbelsite van Nederland en 
Vlaanderen, vindt u een serie blogs 
over bijbelse getallen. Kijk daarvoor op 
debijbel.nl/bijbelse-getallen. 
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Ontelbaar
GINUS TROF

C
o

ll
e

g
e

 v
a

n
 D

ia
ke

n
e

n

Ook dit jaar gaven we als diaconie met 
Kerst de nodige attenties. Kinderen 
van gezinnen die aangewezen zijn 
op de voedselbank kregen een 
presentje verpakt in een tasje. De 
daklozen in Amsterdam kregen 
via het Stoelenproject een tasje 
met toiletartikelen. Uw gaven voor 
de tasjes voor de daklozen en de 
kinderen waren genereus! Dat is 
mooi en straalt warmte voor uw 
medemens uit. In samenspraak met 
onze penningmeester Cees Grootjen 
is besloten om het extra geld dat voor 
de tasjes is binnengekomen op de 
rekeningen van het Stoelenproject 
en de voedselbank te storten. 
Ook werden zo’n 75 gezinnen in 
Amstelveen-Buitenveldert weer verrast 

met een attentie om deze donkere 
dagen een feestelijk tintje te geven. En 
tenslotte collecteerden we via Kerk in 
Actie voor kinderen in Nederland die 
het moeilijk hebben. Ik kan u zeggen, 
met al die acties zijn de glimlachen 
ontelbaar op vele gezichten. 

Dit is zomaar een greep uit hetgeen 
de diaconie heeft gedaan. Bescheiden 
en op de achtergrond, zoals het hoort. 
Maar ook rekening houdend met 
wat vanuit de regelgeving wel of niet 
kan. De dame die door haar moeder 
werd geholpen met de boodschappen 
en daardoor werd gekort op haar 
bijstandsuitkering, staat vast in uw 
geheugen gegrift. Ook wij hebben 
daarmee te maken. Diverse malen zijn 

wij gewezen op eventuele gevolgen 
van onze acties. En toch... wij blijven 
helpen. Dat houdt in dat wij afspraken 
met de burgerlijke gemeente 
proberen te maken en soms via 
andere kanalen iets doen. Want ook 
andere kanalen weten ons te vinden. 
En ik stel u gerust: als diakenen zijn 
wij ons bewust van de regels en de 
grenzen. Die handhaven we ook.

Gelukkig konden we in deze periode 
attenties uitdelen. Maar er is veel 
wat niet kan: geen oudermiddagen, 
geen maaltijden, geen borrel. De 
coronamaatregelen houden de 
wijkgebonden activiteiten behoorlijk 
tegen. Daarom, nogmaals, de oproep 
aan u om aan te geven bij wie of 
waar de diaconie iets kan betekenen. 
Maar ook aan u de oproep om naar 
uw naasten om te zien, in de buurt of 
verder weg. Want dat is de boodschap 
die ons gegeven is in het boek 
Matteüs: omzien naar elkaar! 

Ontelbaar zijn uw gaven waarmee wij, diakenen, 

barmhartig werk kunnen doen. Ontelbaar zijn 

de zegeningen van een glimlach of dankwoord 

van diegene die hulp heeft ontvangen.
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Waarde

Om het tijdens deze Actie Kerkbalans 
niet alleen over getallen en tekorten 
op de jaarrekening te hebben, vragen 
we u dit jaar stil te staan bij de 
betekenis van de kerk voor jou, voor 
u. Dat kunnen heel verschillende 
dingen zijn: een plek van ontmoeting 
met God en mensen, van bezinning 
en rust, van aandacht voor de naasten 
dichtbij en ver weg, van vragen 
stellen. 

Waardenwolk
We dagen u uit om in één woord 
antwoord te geven op de vraag wat 
de kerk voor u betekent. Stuur uw 
reactie naar kerkelijkbureau@pga-b.nl 
of bel 020 – 641 36 48. Of deel 
het via Facebook of Whatsapp. 
Elke week tonen wij u aan het eind 
van de (online)viering onze eigen 
‘PGA-B-waardenwolk’. 

Samen op zoek naar de waarde 
van de kerk
Vindt u het moeilijk om de waarde 
van de kerk voor u in één woord 
samen te vatten? Praat er eens met 
iemand over. Met uw kerkgenoot, uw 
buurman, uw vriendin, uw kleinkind, 
je vader of moeder. En stuur de 
uitkomst naar ons op. Samen laten 
we de waardenwolk groeien.

Geef vandaag voor de kerk van 
morgen!
Op 17 januari is Actie Kerkbalans 
gestart. Heeft u nog geen brief met 
informatie over Actie Kerkbalans 
ontvangen of wilt u informatie 

over geven met een periodieke 
schenkingsovereenkomst? Bel voor 
meer informatie het Kerkelijk Bureau 
020 - 641 36 48 (di t/m do 9.00 – 
12.30 uur) of stuur een e-mail naar 
kerkelijkbureau@pga-b.nl. 

YVONNE TEITSMA

Wat is de kerk u waard? Of... welke waarde(n) vertegenwoordigt de kerk voor u? 

Want bij de vraag ‘wat is de kerk u waard’ gaat het niet alleen om de financiële 

waarde, maar ook om de emotionele waarde: wat betekent de kerk voor u? 
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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

Theaterweekend
Zoals iedereen denk ik wel verwacht, kan ons 
theaterweekend voorlopig niet doorgaan. 
Afhankelijk van de mogelijkheden kijken we of dit 
misschien in het najaar kan. 
Het goede nieuws is dat de door Anko gemaakte 
dvd van het theaterweekend van afgelopen jaar 
klaar is. Als het goed is, hebben alle deelnemers 
deze ondertussen ontvangen. Mocht dat niet 
kloppen: laat het weten, dan regelen we dit alsnog. 

Kinderkerstfeest Paaskerk en Kruiskerk
In een periode waarin veel dingen niet doorgaan, was het heel � jn 
dat ons kinderkerstfeest wel doorging. Geen fysieke viering, maar 
een volledig online-viering, in delen van tevoren opgenomen. Een 
kinderkoor van zeventien kinderen heeft vooraf thuis geoefend en 
in een ochtend alle liedjes gezongen. ’s Middags hebben achttien 
kinderen een rol gespeeld in en rondom de stal. 
De ster, die uit de hemel gevallen was, was heel verdrietig en op zoek 
hoe hij weer omhoog kon. Na meerdere pogingen op verschillende 
locaties in Amstelveen kwam hij, samen met het meisje dat hem hielp, 
aan in de Kruiskerk. Dominee Corine Sloots was net bezig met het 
kerstverhaal. Hier ontdekte de ster waarom hij gevallen was en, nadat 
hij engelen, herders en de wijzen de weg had gewezen, kon hij weer 
opstijgen naar de hemel. 
Alle kinderen hebben het supergoed gedaan. Een heel � jne manier om 
toch iets gezamenlijk te doen in deze tijd. 
Voor wie alsnog deze viering wil zien, dat kan via kerkdienst gemist: 
Kruiskerk, 24 december 16.30 kinderkerstfeest. 



Fe
b

ru
ar

i 2
0

2
1

p
re

se
n

t 1
13

Digitale PJR
Voor zover bij het schrijven van deze kopij bekend is, vinden er voorlopig geen activiteiten 
plaats. Wel is er iedere zondag – in de digitale viering van zowel Kruiskerk als Paaskerk – 
aandacht voor de meekijkende kinderen met een speciaal woord voor hen. 
Tieners en jongeren, als jullie behoefte hebben aan contact: laat het weten. Dat kan via de 
leiding van jullie appgroep, en je mag ook altijd contact met mij (Antoinette) opnemen of met 
onze predikanten. We zijn ons ervan bewust dat vooral voor jullie deze tijd ingewikkeld is. 
Gelukkig komen er lichtpuntjes, nu de vaccinaties op gang komen, maar het duurt nog even 
voordat we elkaar weer volop kunnen ontmoeten. Wij denken aan jullie.
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Ik had vroeger zo’n schoolschriftje waar 
je je naam voorin moest schrijven. 
Misschien herkent u het. Ik schreef 
mijn naam op, gevolgd door adres 
en woonplaats. En dan ging ik los: 
Noord-Holland – Nederland – Europa 
– Wereld – Zonnestelsel – Melkweg 
– Heelal. Ik voelde me heerlijk, zo 
onmetelijk en spannend. Hoe groot 
kun je zijn als klein mens? Tijdens het 
schrijven van het rijtje ontdekte ik het 
mysterie van ontelbare mensen in 
een universum van sterren, zonnen, 
manen, stofdeeltjes en atomen. En 
zittend op mijn stoel achter mijn jaren- 
zeventig-schooltafeltje keerde ik terug 
naar meester Kruger en ‘Geschiedenis 
in onderwerp en opdracht’. En dan 
kwam alles weer neer op hier en nu, 
het schoollokaal, mijn schoolboeken de 
leerstof, mijn vrienden en vriendinnen, 
de knikkerpotjes en ‘hokje gooien’ op 
het schoolplein. De lagere school legde 
de basis voor wie en wat ik nu ben.

Laatst keek ik naar een prachtige film 
met de titel ‘The boy who harnessed 
the wind’ (2019). De film is gemaakt 
door regisseur Chiwetel Ejiofor op 
basis van het gelijknamige boek 
(2009) van William Kamkwamba. Het 
verhaal dat speelt in Malawi laat zich 
vertellen in vijf episodes (Kufesa/
Zaaien; Kukula/Groeien; Kukulola/
Oogsten; Njala/Honger en Mphepo/
Wind). Na een periode van grote 
droogte breekt een hongersnood uit. 
William ontdekt een boek over het 
gebruik van dynamo’s om energie op 
te wekken. Kort en goed: hij bouwt 
van onderdelen op de vuilnisbelt 
en de fiets van zijn vader (de enige 
fiets uit het dorp) een windmolen. 
Daarmee redt de 13-jarige William 
het dorp: met de molen wordt water 
opgepompt om het land te irrigeren 
en zo kan er weer geoogst worden. In 
de onmetelijke en eindeloze droogte 
maakt een mens het verschil. 

Ik voel een soortgelijke sensatie als 
vroeger. Van heelal en Melkweg, 
via wereld en werelddelen, kom ik 
terecht in een verhaal van een jongen 
in een dorp in Afrika die doet wat 
nodig is.

Het verhaal van William toont mij hoe 
onder ontelbare mensen één iemand 
het verschil maakt: niet door te 
wachten maar door te handelen en in 
actie te komen. Hij neemt de ruimte 
en realiseert veranderingen in tijden 
van crisis. Hij zet vandaag stappen op 
weg naar de verandering van morgen.

Er is anno 2021 lef en een droom 
nodig voor die ene beslissende stap. 
Mijn voornemen voor 2021 staat 
vast: ga nu, mens, durf, en leef de 
verandering. Het is de hoogste tijd.

‘I try and I made it’ (William 
Kamkwamba) 

‘Ngati mphep yofika konse / God is 

als de wind die alles aanraakt’

Ga nu
Gert Jan Slump
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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

Kerkenraad
In december is de kerkenraad niet 
in vergadering bijeen geweest. Per 
e-mail hebben we na de verscherpte 
coronamaatregelen van 15 decem-
ber het besluit genomen om alle 
fysieke activiteiten en kerkdiensten te 
schrappen. Na Pasen en Pinksteren 
konden we nu ook het Kerstfeest 
niet gezamenlijk in de kerk vieren. 
Gelukkig hebben we sinds septem-
ber de mogelijkheid diensten en 
eventueel andere bijeenkomsten via 
kerkdienstgemist.nl digitaal uit te zen-
den. Daarvan hebben we rond Kerst 
veelvuldig gebruik gemaakt, voor de 
adventsviering, het kinderkerstfeest, 
de kerstnacht- en morgendienst. Vier 
verschillende diensten, met een eigen 
insteek, waarin op vier verschillende 
manieren de goede boodschap van 
de geboorte van Jezus Christus is 
verkondigd. 
In elk geval tot en met 7 februari zijn 
alle diensten alleen online mee te 
vieren. Op 31 januari nemen we in de 
dienst afscheid van onze jeugdouder-
ling Paula Rose. Vier weken later al, 
op 28 februari, is de afscheidsdienst 
van ds. Sieb Lanser. Omdat hij met 
emeritaat gaat, wordt hij in die dienst 
losgemaakt van de gemeente als wijk-
predikant. In overleg met hem heeft 
de wijkkerkenraad besloten op vrijdag 
25 juni een afscheidsavond te orga-
niseren in de hoop dat het dan weer 
mogelijk is om met meer mensen bij 
elkaar te komen. Een afscheidscom-
missie, bestaande uit Han Jongeneel, 
Tine de Lange, Leni Kieft, Antoinette 

Kamsteeg en Nico Pool, is bezig met 
voorbereidingen voor deze afscheids-
avond. U hoort ongetwijfeld te zijner 
tijd meer van hen. 
Koos en Marijke van Reedt Dortland 
zijn bereid de taak van preekvoor-
ziener op zich te nemen nu Hans 
Reijenga na veertig jaar het stokje 
graag aan iemand anders overdraagt. 
Hans, hartelijk dank voor al die jaren 
waarin je je hebt ingezet om voor 
onze wijkgemeente(n) elke dienst 
een voorganger te vinden! Hans 
draagt zijn taak in februari aan Koos en 
Marijke over.
De beroepingscommissie heeft - zoals 
u waarschijnlijk al via andere kana-
len hebt vernomen - een predikant 
voorgesteld om te beroepen voor de 
Paaskerk, ds. Barbara de Groot. Zij 
heeft inmiddels het beroep aangeno-
men. Helaas kon de beroepingscom-
missie nog geen geschikte kandidaat 
voor de Kruiskerk voorstellen. Dat is 
natuurlijk nogal teleurstellend, omdat 
we eigenlijk al naar een nieuwe predi-
kant uitkijken sinds het vertrek van ds. 
Mirjam Buitenwerf. Maar we kunnen 
de beroepingscommissie alleen maar 
dankbaar zijn, dat ze zorgvuldig te 
werk gaat en niet onder druk van de 
tijd iemand aanbeveelt over wie bij 
de meeste leden twijfel bestaat. Er is 
inmiddels opnieuw een advertentie 
uitgezet. De beroepingscommissie 
- waarin Josje Dijkstra de plaats van 
Sanne Albers heeft ingenomen - gaat 
met goede moed verder met haar 
taak.

Anita Winter
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Heil en Zegen op minstens 
anderhalve meter
Plannen maken en dan weer bijstellen, 
dingen afspreken en weer opschuiven: 
deze tijd dwingt om flexibel te zijn. De 
derde bijeenkomst van de gespreks-
groep in december kon toch weer 
even niet doorgaan. En alle diensten 
moesten weer online. Zo dansen we 
samen de coronadans, maar we zijn 
nu toch wel met het eindspel bezig, 
mag ik hopen. Dus blijf nog even 
voorzichtig allemaal, totdat je het be-
vrijdend serum van de vaccinatienaald 
door d’aderen voelt stromen. Kortom, 
in dit jaar zullen we vast weer opkrab-
belen uit de coronaknevel. Het mag 

natuurlijk niet meer, maar graag wens 
ik ieder een gezond, moedig en in her-
nieuwd vertrouwen geleefd 2021.
Voorlopig ga ik weer met hernieuwde 
intensiteit de telefoon hanteren en 
mensen bellen. U kunt mij natuurlijk 
ook benaderen (06 – 30 34 60 50), 
waarom passief afwachten?! Wat 
betreft bezoek is het beleid weliswaar 
terughoudend, maar als u er prijs op 
stelt, ben ik niet bevreesd om u thuis 
op te zoeken, uiteraard met inachtne-
ming van de gestelde regels. 
Wat betreft de nog steeds ‘lopende’ 
of niet afgesloten gespreksgroep van 
het vorige jaar: zodra er duidelijkheid 
is omtrent mogelijkheid en veiligheid 

om weer bijeen te komen, zal ik 
deelnemers aan de twee december-
bijeenkomsten een nieuwe datum 
voor de derde en laatste bijeenkomst 
voorleggen. 
Wat betreft de tweede groep (zie on-
der), die in januari stond gepland: deze 
zou starten op 19 januari. Inmiddels is 
de lockdown weer verlengd, tot waar-
schijnlijk 9 februari. Dat had de laatste 
of derde bijeenkomst moeten zijn; 
en het lijkt niet waarschijnlijk dat we 
dan kunnen beginnen. Er hebben zich 
al enkelen aangemeld en er zijn nog 
plaatsen over. Dus meld je gerust aan, 
we beginnen pas als het echt kan.

Fokko Omta
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IN MEMORIAM
Karel de Jong
Op zaterdag 28 november is Karel de Jong overleden, 
85 jaar oud. Hij was een meelevend en betrokken 
gemeentelid, enkele decennia in de Bankraskerk, 
waar hij ook nog ouderling is geweest, en daarna in de 
Kruiskerk. Bijna 60 jaar was hij getrouwd met Corry. 
Naast zijn werk bij de Belastingdienst zat hij in het 
bestuur van het volkstuincomplex 'Langs de Akker' en 
stond hij klaar voor mensen die zijn hulp nodig hadden. 
Trots was hij op zijn koninklijke onderscheiding: Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Op de rouwkaart staan 
de woorden ‘Ik heb mijn strijd gestreden met de hoop 
op een eeuwig leven’, naar 1 Timoteüs 6:12. Karel had 
vertrouwen in ‘onze lieve Heer’, maar hij kende ook 
de aanvechting van vragen waarop je geen antwoord 
krijgt. 
De afscheidsplechtigheid vond op 2 december plaats in 
de aula van Zorgvlied. Zelf had Karel – zoals dat bij hem 
paste – alles al vastgelegd voor de uitvaartdienst: de 
liederen die klonken, de tekst voor de overdenking (1 
Korintiërs 13).   

Sieb Lanser

Cornelis Grabijn
Op 30 november overleed Cornelis (Kees) Grabijn, 84 jaar 
oud. Kees was een actief lid van de Pauluskerk en na de 
fusie van de Kruiskerk. Tot het begin van 2020 kwamen 
zijn vrouw Corrie en hij op de fiets vanuit de Westwijk 
naar de Kruiskerk. Hij heeft o.a. de functie van diaken 
bekleed. Hij was ook in hart en nieren hovenier. Eerst bij 
bedrijven in Aalsmeer en bij de Plantsoenendienst van 
de gemeente Amstelveen, later bij het Amsterdamse 
Andreas Ziekenhuis, waar hij het tuinieren koppelde aan 
gesprekken met de ambulante patiënten.

Sinds maart 2020 tobde Kees met zijn gezondheid; 
fietsen ging niet meer omdat hij flauwtes kreeg.
In november verslechterde zijn gezondheid steeds 
sneller. Corrie en Kees hebben hun 60-jarig 
huwelijksjubileum op 15 november gevierd, maar Kees 
was toen opgenomen in het ziekenhuis.
Op 7 december is Kees ten grave gedragen. De 
uitvaartdienst stond in het teken van vertrouwen op 
God. Wij lazen Psalm 23 en in de overweging lag de 
nadruk op het geloof, dat de dood niet het einde is, en 
dat onze God een God van levenden is.

Henk van der Meulen
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Bel voor de laatste ronde
Langzaam maar zeker – nee, het gaat 
eerder snel – komt het moment van 
mijn afscheid dichterbij. Op zondag 28 
februari is mijn afscheidsdienst; een 
dag eerder komt de volgende Present 
uit, daarom schrijf ik er nu maar vast 
over. 
De coronatijd is bijzonder en een 
afscheid in coronatijd is dat ook. Naar 
verwachting duurt de huidige lockdown 
in ieder geval nog tot begin februari. Op 
28 februari zal de situatie natuurlijk nog 
verre van normaal zijn. In het beste ge-
val mogen we, denk ik, weer met dertig 
kerkgangers samenkomen. Als iemand 
mij een jaar geleden had gezegd: ‘naar 
je afscheid zullen zo’n dertig mensen 
komen’, dan had ik zeker gedacht: ‘nou, 
dan heb je het slecht gedaan en veel 
vijanden gemaakt’. Het kan verkeren. 
Na een uitstel van vijf maanden moet 
het er toch echt van komen: eme-
ritaat, losgemaakt worden van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert en van de Kruiskerk in 
het bijzonder. Na een verbintenis van 
meer dan elf jaar voelt het in de huidige 
omstandigheden toch een beetje als 

‘stilletjes er tussenuit knijpen’. De 
afscheidsdienst zal wel online bekeken 
kunnen worden, maar voor een ‘af-
scheidsavond’ is het nu de tijd niet. Met 
de kerkenraad ben ik overeengekomen 
om ons jaarlijkse gemeentefeest in 
juni te combineren met een afscheids-
avond. Daarvoor hebben we de datum 
van vrijdag 25 juni vastgesteld, in de 
hoop en ook de verwachting dat de co-
ronasituatie dan beter zal zijn dan nu en 
we met goed weer ook buiten kunnen 
zijn. Het is wel wat ongewoon dat er 
vier maanden tussen zit, maar in deze 
coronatijden is niets ‘gewoon’. 
Deze verlengingsperiode van vijf 
maanden is tot nu toe een goede tijd 
geweest, om ondanks alle beperkingen 
toch dingen te kunnen afronden en van 
gemeenteleden persoonlijk afscheid te 
nemen. De bel voor de laatste ronde 
heeft nu geslagen. Er resten nog vier 
weken voor afscheidsbezoeken. Ik heb 
het hier vaker geschreven en nu dan 
echt voor de laatste keer: als u een 
afscheidsbezoek van mij op prijs stelt, 
laat het me weten, dan kom ik graag. 
Hierboven schreef ik over ‘stilletjes er 
tussenuit knijpen’. Het voelt wel een 
beetje alsof ik de gemeente in de steek 
laat midden in een grote crisis. De 
kerk heeft heel wat voor haar kiezen 
gekregen gedurende deze coronapan-
demie. Ik weet dat het voor velen van 
u, van jullie, een moeilijke tijd is, en 
het duurt zo lang: afstand houden van 
elkaar, zelfs van je eigen kinderen en 
kleinkinderen, kinderen die niet naar 
school kunnen, studenten met zorgen 
over hun studie en stage, eenzaam-
heid, depressiviteit, zorgen om baan of 
inkomen, een verschraald maatschap-
pelijk en kerkelijk leven. Dat alles legt 
een druk op ons. Tegelijk ben ik onder 
de indruk van de veerkracht van onze 

gemeenteleden, de volharding, het om-
zien naar elkaar, het je niet gewonnen 
geven aan het donker. 
Op de dag dat ik dit stukje schrijf – 
zondag 10 januari – had ik dienst in de 
Kruiskerk. Als slotlied heb ik lied 686 
laten zingen (door de zanggroep). De 
inhoud ontroerde en bemoedigde mij: 
‘De Geest van God bezielt / wie koud 
zijn en versteend / herbouwt wat is 
vernield / maakt één wat is verdeeld.’ 
Dat vertrouwen, dat Gods Geest zal 
herbouwen wat door de coronapande-
mie is vernield. ‘De Geest die ons be-
woont / verzucht en smeekt naar God 
/ dat Hij ons in de Zoon / doet opstaan 
uit de dood. / Opdat ons leven nooit / 
in weer en wind bezwijkt...’. Laten we 
het in 2021 wagen met de Geest van 
God, opdat we staande blijven in weer 
en wind. 

Sieb Lanser

Zie ook de folder ‘Leren en Bezinnen’.
Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld. Alle activiteiten zijn 
onder voorbehoud en aanmelden is verplicht.

Februari
Wo 03 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 10 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 10 19.45 uur Gebedsgroep
Do 11 14.00 uur ‘Vrouw en Geloof’ en Inspiratie
Zo 14 16.30 uur Muzikale Vesper
Ma 15 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 17 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 17 14.30 uur Bijbelkring Matteüs
Wo 24 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Wo 24 19.45 uur Gebedsgroep 

AGENDA



Zonde & samenhangende vragen: 
Wat is dan ‘goed’?
Na de eerdere bijeenkomsten over 
eigentijds zondebegrip, nu een nieuwe 
groep met drie middagsessies over 
samenhangende vragen. Als uitgangs-
punt dient de recente bundeling van 
enkele artikelen van Trouw columnist 
Stevo Akkerman, Wat is dan Goed? 
(2020). De ondertitel speekt voor zich: 
Prangende vragen over goed en kwaad 
en alles daar tussenin. Indien mogelijk 
starten we dinsdagmiddag 9 februari 
om 14.30 uur in de Kruiskerk.

Fokko Omta

Bijbelkring Matteüs
De laatste bijeenkomst van de 
Bijbelkring over het evangelie naar 
Matteüs stond gepland op 16 decem-
ber jl. Een dag eerder werd de nieuwe 
lockdown afgekondigd. Het zou mooi 
zijn om de kring toch nog met elkaar 
te kunnen afronden. Onder voorbe-
houd van nieuwe maatregelen stel ik 
voor: woensdag 17 februari om 14.30 
uur in de Kruiskerk. 

Sieb Lanser
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IN MEMORIAM
Maria Karsdorp
Op 30 december overleed Rie Karsdorp, 94 jaar oud. 
Ze is altijd ongetrouwd gebleven, vond het jammer dat 
ze geen kinderen had gekregen, maar ze vond haar 
levensvervulling in het dienstbaar zijn aan anderen. Vele 
jaren was ze werkzaam in het gezin Van Houten; met 
de familie is altijd een hartelijke band blijven bestaan. 
‘Tante Rie’ was erg geliefd. Op de rouwkaart staat: 
‘Treur niet om mij, maar vier het leven. Ik ben dankbaar 
voor alles wat ik had, denk met een lach aan alle 
herinneringen die ik jullie heb gegeven.’ 

Geloof en kerk betekenden veel voor haar en ze was 
betrokken op de Kruiskerk. Als vrijwilligster assisteerde 
ze jarenlang bij de kerkdiensten in het Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis (AvL). In het laatste jaar 
van haar leven kwam ze daar zelf als patiënt terecht. 
Vanwege de jarenlange betrokkenheid ging ds. Jowien 
van der Zaag, geestelijk verzorger in het AvL, voor in de 
uitvaartdienst op 8 januari in de aula van de Algemene 
Begraafplaats Uithoorn. De woorden op de rouwkaart 
‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’ 
getuigen van haar geloof. 

Sieb Lanser

Van de diaconie
Tel uw zegeningen ondanks 
alle beperkingen, maar blijf 
desondanks hopen op een 
betere situatie, hier en in de 
rest van de wereld! 
De geslaagde acties in 
december 2020 en de mooie 
kerstvieringen, waaronder die 
van de kinderen, en samen 
met de andere kerken geven 
ons moed. 
Eind december hebben 
we weliswaar afscheid 
genomen van Tine de 
Lange en Leni Kieft, na 
jarenlange dienst, maar we 
mochten Herma Hemminga 
verwelkomen als diaconaal 
medewerker. We hopen echter nog enkele mensen te kunnen 
verwelkomen als diaken binnen ons team en in de kerkenraad. 
Ook zoeken we iemand die de organisatie van SAM’s-kledingactie van 
Mareke Kniep wil overnemen, evenals iemand voor de coördinatie van de 
autodienst. Schroom niet om u door ons hierover te laten informeren. Nu 
bereiden we ons voor op de veertigdagentijd en de activiteiten daaromtrent. 

Lamkje Sminia
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Verhalen van David
Nu we de pandemie maar niet onder 
controle lijken te krijgen, blijven de 
beperkingen op de kerkdiensten en 
andere kerkelijke activiteiten nog 
even bestaan. Heel jammer. Graag 
had ik bijvoorbeeld in wat kleinere 
kring een aantal zondagse teksten 
voorbereid (18 februari, 4 en 18 maart 
staan ervoor gereserveerd). Wie weet 
kan het nog – we hebben inmiddels 
afgeleerd om voorspellingen 
te doen. Dat geldt ook voor de 
ontmoetingsbijeenkomsten in de 
Kastanjeflat, Middenhof, Dignahoeve 
en de Bolder.

De weken tot Aswoensdag staan in de 
kerk bekend als de weken van Epifanie, 
'verschijning'. Er horen traditioneel 
de verhalen van het eerste optreden 
van Jezus bij, zoals de bruiloft te Kana 
en de roeping van de discipelen. Ik 
heb er dit jaar voor gekozen om het 
traditionele leesrooster even te laten 
en fragmenten uit de Davidverhalen 
gekozen. Altijd lastig om een keuze te 

bepalen. Het verhaal moet eigenlijk in 
zijn geheel worden gelezen, want alles 
hangt nu eenmaal met alles samen. 
Absalom leek me bij die verhalen 
horen die enerzijds bekend zijn (wie 
heeft geen beeld bij Absalom met zijn 
haar aan de takken van een boom), 
maar anderzijds toch ook nieuw en 
onbekend. In ieder geval worden ze 
zelden bepreekt. 

Op 17 februari is het alweer 
Aswoensdag. Veertig dagen dan 
nog tot het Paasfeest, dit jaar op 
4 april. In dat licht is het misschien 
goed aan de traditie te herinneren 
die de laatste hoofdstukken van 
de Davidgeschiedenis leest als de 
'lijdensgeschiedenis van David'. 
De koning zelf gaat in ballingschap. 
Misschien hebben de evangelisten 
daar toch ook even aan gedacht toen 
ze de verhalen van Jezus opschreven. 
We zullen het nooit weten. Verbanden 
als deze zijn vooral associatief; er zijn 
evenveel verschillen. Wat in ieder 
geval uit alle verhalen van Israëls 
koningen duidelijk is, en niet in de 
laatste plaats in de Davidcyclus: 
Israël spaart de eigen leiders niet. 

Echte 'helden' komen in de Bijbel niet 
voor. De daden van mensen kunnen 
goed zijn, het leven van de mens zelf 
is nu eenmaal veel te ingewikkeld 
om alleen maar goed te worden 
genoemd. En dat geldt al helemaal 
voor wie zich, als een koning, in het 
centrum van de macht bevindt.

Ds. Werner Pieterse

Vanuit de wijkkerkenraad
Zoals u zult begrijpen, zijn er in 
december en januari geen fysieke 
kerkenraadsvergaderingen geweest 
in verband met de strenge lockdown. 
Overleg over zaken die geen uitstel 
dulden, vindt plaats in het moderamen. 
Aan kerkenraadsleden wordt per mail 
gevraagd hun mening te geven over 
bepaalde voorstellen. Daarom niet echt 
nieuws vanuit de kerkenraad, maar 
twee onderwerpen waar we u graag 
deelgenoot van willen maken. 

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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Beroep aangenomen
Tot onze vreugde heeft ds. Barbara 
de Groot het op haar uitgebrachte 
beroep op 30 december aanvaard, u 
heeft het vast al gehoord. De brief 
van aanneming, zoals dat offi cieel 
heet, is bij haar thuis ondertekend. 
Zij gaf mij een brief mee voor alle 
gemeenteleden van de Paaskerk 
die in de dienst van 3 januari is 
voorgelezen. In de brief schrijft zij 
dat zij het beroep van harte en met 
vreugde heeft aangenomen, dat zij 
ernaar uitziet om met haar gezin 
naar Amstelveen te komen en daar 
binnen het team van predikanten en 
kerkelijk werkers mee te werken aan 
de opbouw van de gemeente van 
Christus. Het begin van 2021 zal voor 

haar in het teken staan van afscheid 
nemen van haar huidige gemeente. 
Tevens bedankt zij in de brief de 
leden van de beroepingscommissie 

voor hun zorgvuldige en transparante 
manier van werken. Bij dit bedankje 
sluiten wij ons als kerkenraad graag 
van harte aan. 

IN MEMORIAM
Abraham Anthonij Vis
Bram Vis werd in 1929 geboren in Zeeland, maar 
verhuisde nog voor zijn twintigste jaar naar het westen 
van het land. In 1949 ontmoette hij Anga van Breda, 
met wie hij in 1953 in het huwelijk trad. Samen kregen 
zij twee zonen, die beiden de liefde voor techniek van 
hun vader erfden. Bram Vis werkte tot zijn pensioen 
met veel plezier bij KLM. Samen met zijn echtgenote 
woonde hij aan de William Boothlaan, maar zij verbleven 
sinds enige tijd beiden in het Huis aan de Poel. 
Op 13 december overleed Bram Vis na een korte 
periode van ziek zijn. Op 18 december vond de 
crematieplechtigheid plaats in crematorium Bouwens, 
waar de kinderen en kleinkinderen hun vader en opa 
herdachten als een liefdevolle, betrokken man. Er 
was dankbaarheid voor een lang en goed huwelijk. 
We baden om Gods steun voor mw. Vis, die na 67 
jaar huwelijk haar man erg zal missen. Dat de vele 
herinneringen de familie tot steun mogen zijn. 

Trudy Joosse-Ridder

Margreet van Leeuwen - Huisman
Op 12 december overleed Margreet van Leeuwen, 
voluit Margaretha Jacoba van Leeuwen - Huisman op 
86-jarige leeftijd. Haar hele lange leven was Margreet 
een trouw kerkgangster. Ze groeide op in een 
traditioneel gereformeerd gezin waar het Ontwijfelbare 
Christelijke Geloof als enige Waarheid gold. Toen 
de fundamenten van die Waarheid begonnen te af 
te brokkelen, bleef Margreet de kerk trouw zonder 
in het verleden te blijven staan. Geloven werd een 
zoekontwerp, maar met een kern van vertrouwen 
dat haar tot het laatste toe kracht gaf. Dat sprak ook 
uit de dienst die in het teken stond van Psalm 4. Die 
manier van geloven, openheid om te zoeken, zonder 
zeker te weten, de goede werken en de zorg voor 
de ander heeft ze doorgegeven aan haar kinderen 
en kleinkinderen. We wensen Kees, de kinderen, 
kleinkinderen en allen die Margreet missen veel 
sterkte toe.  

Ds. Werner Pieterse
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Resultaten enquête
Half november is er per e-mail een 
enquête gestuurd omdat we als 
kerkenraad graag wilden weten 
wat de beweegredenen zijn van 
onze gemeenteleden om wel of 
juist niet naar de fysieke kerkdienst 
in coronatijd te gaan. De enquête 
bestond uit twee korte vragen: 
waarom u tijdens corona ervoor 
kiest om wel of niet naar de kerk 
te komen en een open gedeelte 
waarin u nog opmerkingen kwijt kon 
over kerkdiensten in coronatijd. We 
hebben van 122 gemeenteleden een 
antwoord ontvangen, waar we heel 
blij mee zijn. 
Van de respondenten geeft 49% geen 
reden om in coronatijd naar de kerk te 
gaan. Daaruit mogen we voorzichtig 
concluderen dat ca. de helft van de 
gemeenteleden in de afgelopen 
tijd niet naar de fysieke diensten 
kwam. Als belangrijkste reden om 
niet te komen wordt aangegeven 
dat mensen hun plek graag afstaan 
aan iemand anders (42%). Ook 
wordt aangegeven dat mensen de 
kans op besmetting te groot vinden 
(34%) en dat de samenzang en het 
sociale contact erg gemist worden 
(respectievelijk 17% en 18%). Als 
reden om wel naar de kerk te komen, 
wordt genoemd dat het risico op 
besmetting niet zo groot wordt geacht 
(27%). Verder willen mensen graag 
komen omdat het voor hun geloof 
belangrijk is (18%) en omdat er al 
zoveel afgezegd wordt (11%). 
Graag noem ik u tot slot nog 
enkele van de ‘losse’ opmerkingen 
die gemaakt zijn. De meeste 
gemeenteleden die de kerkdiensten 
met dertig gemeenteleden 
bezochten, voelden zich er veilig 

en vonden dat de regels goed 
opgevolgd werden. Ook waren er 
veel complimenten voor de opnames 
voor kerkdienst gemist, waarvan 
beeld en geluid steeds beter werden. 
Natuurlijk waren er ook wat kritische 
geluiden die ik u graag noem. Zo 
was er iemand die vindt dat de kerk 
een voorbeeldfunctie moet hebben 
en we de diensten uitsluitend online 
zouden moeten uitzenden. Een ander 
merkt op dat er toch weleens storing 
is tijdens de onlineverbinding en nog 
iemand anders zou graag iets meer 
aandacht voor de collectes zien. 
Als kerkenraad zijn we blij met de 
uitslag van deze enquête en met al 

uw opmerkingen. Of het nu positieve 
of negatieve zijn, we kunnen ervan 
leren. 
Nu ik dit stukje schrijf, zijn er alleen 
onlinediensten en de berichten over 
‘de cijfers’ zijn zodanig dat ik vrees 
dat daar niet heel snel verandering 
in komt. Daarom hierbij nogmaals 
de oproep, laat u ons alstublieft 
weten als u moeite heeft met de 
ontvangst van de onlinediensten. Er 
zijn mensen beschikbaar die u graag 
helpen om te kijken of daar een 
oplossing voor te vinden is. U kunt 
zich melden bij onze scriba, Kees 
Elfferich tel. 020 – 641 63 95. 

Elly Merckel-Timmer
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Tasjesactie voor de kinderen 
van de Voedselbank
Helaas blijken er ook in 
Amstelveen steeds meer 
gezinnen afhankelijk te zijn 
van de Voedselbank. Voor de 
kinderen van die gezinnen 
organiseerden de protestante 
kerken van Amstelveen en 
Amsterdam-Buitenveldert een 
tasjesactie. Door de COVID-19 
maatregelen was het dit jaar 
niet mogelijk om kerkgangers 
zelf een tasje te laten vullen. 
De cadeautjes werden met 
uw bijdrage ingekocht door 
leden van de diaconie. Zo’n 
110 kinderen tussen 6 en 12 
jaar ontvingen in de week 
voor Kerstmis een vrolijk 
tasje met een leuk cadeau, 
een geldbedragje wat de 
kinderen naar eigen inzicht 
kunnen besteden en ook een 
knutselkaart met een kerstgroet.
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Na de dienst 
op zondag 3 

januari was er 
een ZOOM-

moment met 
break-outrooms 

om elkaar 
vanuit onze 
huiskamers 

een goed 
nieuw jaar te 

wensen. 

Ook dit jaar werden er in de 
verschillende protestante kerken 
van Amstelveen en Amsterdam-
Buitenveldert toiletartikelen 
ingezameld. Ze waren bestemd 
voor de pakjesactie voor de dak- en 
thuislozen van inloophuis Makom in 
Amsterdam. Vrijwilligers konden meer 
dan honderd tasjes vullen met kleine 
toiletartikelen, chocolade en een 
tegoedbon. De toiletartikelen waren 
deels door u ingebracht en deels 
aangeschaft met de fi nanciële bijdrage 
van gemeenteleden die niet zelf naar 
de kerk konden komen. En ook al is 
de inhoud van het tasje misschien 
bescheiden, het is een teken dat de 
bezoekers van inloophuishuis Makom 
niet worden vergeten.

Advent�pakjesactie



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 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

Heil en zegen
Dat wensen we elkaar meestal toe 
aan het begin van een nieuw jaar. 
Dit jaar is door alle restricties de 
mogelijkheid daartoe zeer beperkt 
gebleven. Desalniettemin heb ik 
van velen van u goede wensen 
ontvangen. Ook van mijn kant wens 
ik u van harte het goede toe. Niet in 
het minst de innerlijke kracht om het 
vol te houden en waar het nodig is 
discipline te blijven betrachten, en 
hopelijk in de loop van het jaar weer 
een zo normaal mogelijk leven en 
samenleven.

Bij de diensten
De kerkdiensten in de Pelgrimskerk 
zijn enkele weken stopgezet. Als de 
lockdown niet gecontinueerd wordt, 
hopen we zondag 14 februari weer 
in kleine bezetting (maximaal dertig 
kerkgangers) samen te komen. De 
viering op deze zondag zal nog in 
het teken staan van Jezus’ eerste 
daden volgend op zijn verschijning 
(epifanie) op aarde. Vanaf 17 februari 
(Aswoensdag) gaat het roer om en 
beginnen we ons voor te bereiden op 
de grote gebeurtenissen van Jezus’ 
arrestatie, kruisiging, begrafenis en 
wederopstanding.

Zondag 21 februari, de eerste zondag 
van de veertigdagentijd, willen we 
markeren met muziek en solozang. 
Uitgevoerd wordt de solocantate 
van G.F. Telemann ‘Fleuch der Lüste 
Zauberauen’ (TWV 1:550), die voor 
deze zondag geschreven is.

Bijbelkring
Nu de stillegging van het maatschap-
pelijk leven van regeringswege 
verlengd is tot 9 februari, komen we, 
als alles goed gaat, voor het eerst 
in het nieuwe jaar weer samen op 
woensdag 10 februari (aanvang 14.00 
uur). Ik stel voor dat we verdergaan 
waar we gebleven waren, voordat 
de kring werd stopgezet. Het 
leesmateriaal zal dan zijn Johannes 
4:4-30 en 8:2-11 (thema: twee dubieus 
geachte vrouwen). Woensdag 24 
februari hopen we opnieuw samen te 
komen. We lezen dan Johannes 9:1-41 
(blind en ziende). De kring is alleen 
toegankelijk voor wie zich daarvoor 
eerder hebben opgegeven.

Ds. De Vries

Pastorpraat
Ontelbaar zijn de verhalen die op je 
afkomen uit alle werelddelen, overal 
corona! Via media, kranten, spontaan 
op straat zomaar in een gesprek. Hoe 
gingen we ermee om in 2020 en nu 
in 2021. Wat gebeurt er veel elke 
dag! Ook lichtpuntjes? Wat beleefde 
u dichtbij? Ouderen doet het soms 
denken aan vroeger, vlak na de oorlog. 

Toevallig sprak ik iemand die 55 jaar 
geleden van ds. Buskes dezelfde 
kerstpreek als ik had gehoord. Een 
arm, zeer bejaard echtpaar – wonende 
driehoog-achter in de Pijp – had van de 
kerstgift van de Oranjekerkgemeente 
een fles advocaat gekocht. Om 
daar feestelijk kerstavond mee te 
vieren samen met de buren van 

driehoog-voor. Kaars aan, Bijbel open 
bij Lucas 2. Toen de dominee ze nog 
even belde op de gangtelefoon zeiden 
ze ‘dominee ga er niet uit, het is 
ijskoud en glad buiten. Wij bewaren 
een glaasje voor u.’ Lovend zei ds. 
Buskus ‘zij vierden echt kerstfeest.’ 
Enkele gemeenteleden dachten daar 
anders over.

En een Amsterdams straatschoffie, 
nu een man van 56 jaar. Hij was 
in zijn jeugd ernstig verwaarloosd 
door zijn moeder. Traditiegetrouw 
belt hij mij begin januari op. Hij wil 
echt iets kwijt: ‘Hoe vind je dat van 
die moeder met die uitkering die 
elke week boodschappen van haar 
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moeder kreeg? Ik bedoel, had ik maar 
zo’n moeder gehad! Maar ik heb 
zo’n buurvrouw, weet je, die doet 
boodschappen: twee voor de prijs van 
één. Tweede gratis en die krijg ik dan 
van haar, tof he?! ‘Hier omdat je geen 
echte moeder gehad hebt’, zegt ze dan 
altijd. Nou ja, ze is maar tien jaar ouder, 
wel AOW nu. Als ik veel van hetzelfde 
krijg, ruil ik het met vrienden uit de 
buurt voor iets wat hij gekregen heeft 
en niet lust of kan verdragen. Ik zit 
nooit meer krap: gelukkig nieuwjaar!’ 

Onze lichtpuntjes. De prachtige 
kunst-kerst-kaart van de diaconie en 
adventscommissie mèt een heus 
kerstverhaal, van iemand met een 
warm hart voor onze gemeente. 
Onze zorgvuldig opgebouwde 
liturgieën, elke zondag weer, muziek, 
zang, soms ook de tweede stem of 
met instrumentalisten! Wie willen we 
niet allemaal bedanken hiervoor. 

We hoeven niet alles online te volgen, 
maar kunnen met coronaregels toch 
diensten bijwonen! Dank voor de vele 
zorgzame mensen om ons heen en 
voor de achter-de-schermen-werkers!
Zondag 10 januari zijn er weer 
twee ouderlingen en een diaken 
herbevestigd, feestelijk!

Allen, ook de aan huis gebondenen: 
houd goede moed!

Wil Kruijswijk
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Speciaal voor kerst maakte Gina Visser en haar zus deze liturgische bloemschikking
Speciaal voor kerst maakte Gina Visser en haar zus deze liturgische bloemschikking
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Muziekagenda
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Muziek in de Kruiskerk
Jammer genoeg konden in januari de 
geplande muzikale evenementen niet 
doorgaan. Een muzikale vesper (10 
januari) en een zondagmiddagconcert 
(17 januari) zijn voorlopig afgelast. We 
hopen deze nog voor de zomer alsnog 
te laten plaatsvinden. Op het moment 
dat dit stukje geschreven werd, 
was niet duidelijk hoelang het nog 
voortduurt dat alle Kruiskerkactiviteiten 
alleen online zijn bij te wonen. 

De muzikale vesper die voor 
14 februari gepland staat, gaat in ieder 
geval door, maar we doen wel een 
aanpassing. Het wordt een vesper 
zonder vespercantorij omdat we geen 

mogelijkheid zagen een cantate voor 
te bereiden. Henk Trommel heeft 
een solocantate van Georg Philipp 
Telemann uitgekozen, die door 
één solist, begeleid door viool en 
continuo, gezongen wordt. Enkele 
vaste zangers uit de vespercantorij 
verzorgen de gemeentezang. Liturg is 
dr. Bettine Siertsema, neerlandica en 
fi losoof. Zij omlijst haar overweging 
met gedichten. 

De Matthäus Passion die eind februari 
geprogrammeerd is, kan dit jaar niet 
doorgaan. We verwachten op zondag 
28 februari met iets anders te kunnen 
komen. In de volgende Present 
berichten we hierover. 

Als de wijkkerkenraad het toestaat dat 
er weer kerkgangers naar de diensten 
kunnen, kunt u op 14 februari vanaf 
16.30 uur ook de vesper weer mee-
maken. Houdt u de Kruiskerkwebsite 
in de gaten. 

Ongetwijfeld is het voorlopig nodig dat 
u alleen na aanmelding kunt komen 
(cantate@kruiskerk-amstelveen.nl). 
U krijgt dan altijd een reactie of er 
plaats voor u is of niet. 

Zo niet, dan kunt u thuis naar de 
livestream kijken die te volgen is op 
kerkdienstgemist.nl (zoektermen: 
Amstelveen, Kruiskerk). 

Aart Appelhof
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GroeneKerken organiseert dit jaar 
webinars over duurzaamheid in de 
kerk. Hiermee inspireert GroeneKerken 
(aankomende) groene kerken om 
duurzame stappen te zetten, door het 
delen van kennis en ervaringen. 

18 februari: Verduurzamen: 
hoe krijg ik mijn kerk mee?
Sprekers: Johan van Dalen 
(beleidsadviseur en weet hoe lastig 
het is om plannen in de praktijk te 
brengen) en Gees Hummel, zij vertelt 
hoe verduurzaming in haar kerk van de 
grond kwam.

18 maart: 
Maak je kerkgebouw duurzaam
Spreker: Teus van Eck, hij heeft veertig 
jaar ervaring in de wereld van energie 
en milieu en werkte mee aan de toolkit 
van de landelijke GroeneKerken. 

15 april: God in de supermarkt: 
over bewust inkopen als kerk
Spreker: Alfred Slomp, hij is bekend van 
'God in de supermarkt' en zet mensen 
aan het denken over de mogelijkheden 
om bewust inkopen te doen.
Meer info en aanmelden: 
groenekerken.nl/webinars. U kunt de 
webinars via Zoom volgen. Na opgave 
ontvangt u een link. De webinars 
starten om 19:45 uur en duren tot 
21:30 uur.

Webinars 
Groene
Kerken

De veertigdagentijdkalender neemt u mee op weg naar Pasen. Voor iedere 
dag vindt u rond het thema ‘Ik ben er voor jou’ een bijbeltekst, een vraag 
om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld 
met een vastentip, gedicht, lied of quote. Zo komt u iedere dag een stapje 
dichter bij het paasfeest. De kalender is gratis te bestellen via: 
petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender.

Veertigdagenkalender
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Laten we elkaar een hart onder de riem steken nu 
we elke vorm van steun en verbondenheid kunnen 
gebruiken. Het is eenvoudig: u/je maakt een hart, 
schrijft er iets aardigs bij en bezorgt het bij iemand van 
wie u/je denkt dat hij of zij het goed kan gebruiken. Het 
mag gewoon in de brievenbus, afgeven mag natuurlijk 
ook. 
Er zijn allerlei mogelijkheden: een kaart met een hart, 
een gehaakt of geborduurd hartje. Of een collage in de 
vorm van een hart van gekleurde afbeeldingen. Laat de 
verbeelding spreken, en maak iemand blij! Misschien 
deed u al iets dergelijks, heel mooi! Wellicht kan er nóg 
wel iemand een hart onder de riem gebruiken. 
Het zou leuk zijn als u een foto opstuurt naar 
ouderenpastor@pga-b.nl. Dan kunnen we de resultaten 
delen op de website of in een volgende Present. 
Veel plezier!!

Een hart 
onder de riem

De gratis cd van Daarom Pasen 
2021 staat in het teken van The 
Passion. Er staan zes liederen 
op die ook gezongen worden 
tijdens het landelijke event van 
The Passion. Een prachtige cd 
met inspirerende en verrassende 
muziek. U kunt de cd bestellen 
via daarompasen.nl.

Paas-cd 

Maak kennis met het leven in een klooster. Hoe kan deze levenswijze ons in de 
21e eeuw nog inspireren? Beleef en ervaar het mee in het voorjaar van 2021 (met 
een slag om de arm natuurlijk in deze tijd). 

Er is een kloosterweekend gepland bij de Franciscanen in Megen van 28 t/m 
30 mei. Daarbij wordt deelgenomen aan de korte vieringen en is er ruimte voor 
ontmoeting met de broeders en met elkaar. We zullen met elkaar spreken over 
geloofsthema’s, over onze favoriete bijbelteksten en liederen en de dienst van 
de zondagochtend voorbereiden. Wellicht wonen we ook een dienst bij van de 
Franciscanessen.

Iedereen is welkom mits u in staat bent om trappen te lopen: het klooster is oud 
en heeft geen lift. De mooie omgeving nodigt uit tot wandelen en de kloostertuin, 
de zogenaamde ‘Hof van lof', zal er tegen die tijd prachtig bijliggen.

Aankomst vrijdag 28 mei ongeveer 16.00 uur tot vertrek zondag 30 mei om 
ongeveer 14.00 uur. Verdere informatie volgt nog, maar het is fi jn als u zich nu 
al opgeeft, als u erover denkt mee te gaan. Josje Dijkstra, 06 – 53 72 15 10, 
josjedijkstra@ziggo.nl

Kloosterweekend bij 
de Fransiscanen 

TRUDY JOOSSE



Massa's verdrongen zich ooit 
met spandoeken en vlaggen 
zwart-wit, rood, bruin. 
De pleinen zijn leeg, 
de steden spokerig
met woedende slogans 
twitteren we elkaar toe
zwart-wit, rood, bruin.

Werner Pieterse

Een tekening van Werner Heldt (1904 - 1954) uit 1933/5: 'Aufmarsch der Nullen' (parade of the zeros / opmars van de 'nullen')


