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Voor mij is de veertigdagentijd een tijd 
waarin ik refl ecteer en mijzelf bezin. 
Een tijd waarin ik ruimte wil maken 
voor God. Door bepaalde dingen 
te laten of door juist iets extra’s te 
doen voor mijn medemens. Omdat 
ik in deze tijd vol beperkingen het 
contact met mijn medekerkgenoten 
erg mis, zocht ik vanuit mijn eigen 
kerkelijke rol naar activiteiten die wél 

mogelijk zijn. Om elkaar wél te zien, 
te inspireren en vast te houden. Ook 
al kan dat op dit moment alleen nog 
digitaal of op afstand. Zo ontstond 
het veertigdagentijdprogramma (zie 
pagina 11). Anne Marie Dees heeft 
hierin meegedacht en de pastores 
hebben er hun eigen draai aan 
gegeven. Ik hoop en wens dat dit 
aanspreekt. 

Vastenkaart
Misschien wil jij ook deze weken 
gebruiken voor bezinning en wat 
afstand nemen van zaken die je 
daarin mogelijk belemmeren. Er kan 
dan meer ruimte komen voor God, 
voor je omgeving of voor de ander en 
daarmee voor jezelf. 
De vastenkaart geeft houvast voor de 
komende weken. Of het inspireert 
je tot een zelfgekozen onderwerp 
dat beter bij je past. De kaart is 
meegestuurd met deze Present. En 
er is elke week een vastentip op 
Facebook en op onze kerkenwebsites, 
waaronder pga-b.nl. 

De veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Samen met de 

pastores van onze kerken is hiervoor een programma samengesteld. 

Binnen de mogelijkheden die de huidige tijd ons biedt. Om samen op 

weg te gaan van donker naar licht, op weg naar Pasen. 

Ruimte voor God
YVONNE TEITSMA
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Veertig
In de veertigdagentijd – geënt op de veertig dagen 
van Jezus’ verzoeking in de woestijn – kunnen we 
in onze themareeks over getallen natuurlijk niet om 
het getal 40 heen. Wanneer in de Bijbel gesproken 
wordt over veertig dagen of jaren, gaat het niet om 
een exacte tijdsaanduiding. Wilt u weten waarom 
het wel gaat? Lees het hoofdartikel van Sieb 
Lanser. Verschillende periodes van veertig dagen 
of jaren in de Bijbel spelen zich in de woestijn af. 
Sandra Verbeek organiseert woestijntochten in 
de Sahara en vertelt in het gastartikel hoe zo’n 
woestijnervaring mensen uitnodigt tot bezinning. 
Volgens columniste Bettine Siertsema nodigt ook 
veertig worden uit tot bezinning en het opmaken 
van een (tussen)balans. Sieb Lanser maakt in zijn 
artikel ‘Bevrijd in een bevrijdende gemeenschap’ 
de balans op, als hij terugblikt op veertig jaar 
predikantschap, nu hij met emeritaat gaat. Omdat 
het God om het welzijn van mensen gaat, zou 
het ons daar ook om moeten gaan, schrijft hij. In 
‘Doen en laten in de veertigdagentijd’ vertellen 
en paar gemeenteleden hoe ze hieraan gestalte 
proberen te geven als een vorm van ‘vasten’ in en 
buiten de veertigdagentijd. Ook het gezamenlijke 
programma voor de veertigdagentijd, ‘Ik ben er 
voor jou’, speelt hierop in aan de hand van de 
zeven werken van barmhartigheid.
Veertig jaar lang schreef Wil Kruijswijk op 
onnavolgbare wijze ‘Pastorpraat’. Nu ze de twee 
maal veertig is gepasseerd, draagt ze het stokje 
over aan Nelly Versteeg. Hartelijke dank, Wil, voor 
je inzet en trouw! We hopen dat deze Present 
bijdraagt aan een bezinnende veertigdagentijd! 

Van de redactie

Anita Winter
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Kerkdiensten
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:  geen dienst. Zie Kruiskerk.
Pauluskerk
10.00 uur:  ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn 
18.30 uur:  ds. J. Geene, Katwijk 
Pelgrimskerk
10.30 uur:  geen dienst. Zie Kruiskerk

ZONDAG 

7 maart

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, KiA Zending: werk 
Jeannet Bierman, theologiedocent in 
Colombia

Kruiskerk
10.00 uur:  ds. Fokko Omta
Paaskerk
10.00 uur:  ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur:  ds. G. Lugthart, Katwijk
18.30 uur:  ds. prop. A.M. van Mourik, 
 Driebruggen
Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. Harmen de Vries

Vreugdehof
10.30 uur:  ds. Bram Sneep 
Kapel Vumc
10.00 uur:  dr. Femke Stock
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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
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ZONDAG 
14 maart

1e collecte: Diaconie, KiA: binnenlands 
diaconaat: ondersteuning diaconaat in arme 
regio’s
2e collecte: Kerk, wijkwerk 

Kruiskerk
10.00 uur:  ds. Frans Breukelman, 
 Terschelling West 
Paaskerk
10.00 uur:  ds. Werner Pieterse
19.30 uur:  meditatieve Taizéviering 
Pauluskerk
10.00 uur:  ds. P. Veerman, Katwijk
18.30 uur:  ds. A. Simons, Montfoort
Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. Warners, Utrecht

ZONDAG

21 maart

1e collecte: Diaconie, Werelddiaconaat: 
beter inkomen Javaanse boeren 
2e collectie: Kerk, eredienst & pastoraat in 
onze gemeente 

Kruiskerk
10.00 uur:  dr. Hanna Rijken, Utrecht
Paaskerk
10.00 uur:  ds. Werner Pieterse
16.00 uur:  ds. Arianne Geudeke, 
 themaviering
Pauluskerk
10.00 uur:  ds. R.W. de Koeijer, 
 Waddinxveen
18.30 uur:  ds. A.D. Goijert, Nijkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. Harmen de Vries

Vreugdehof
10.30 uur:  pastor Uschi Janssen

ZONDAG

28 maart
PALMZONDAG

1e collecte: Diaconie, stichting De 
Regenboog
2e collecte: Kerk, jong Protestant: 
Paaschallenge: Ontdekken wat Pasen is.

Kruiskerk
10.00 uur:  ds. Corine Sloots
Paaskerk
10.00 uur:  ds. Bara van Pelt
Pauluskerk
10.00 uur:  ds. J.P. Nap, Hoevelaken 
18.30 uur:  ds. A.A. Floor, Barendrecht 
Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. Dirk Wolse, Lelystad

Data inleveren en verschijnen Present

03 - 3
inleveren kopij: 8 maart
op de mat: 27 maart

04 - 9
inleveren kopij: 19 april
op de mat: 8 mei
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Veertig

Waarom juist het getal veertig zo vaak 
voorkomt, daarover verschillen de 
meningen (is het omdat de duur van de 
zwangerschap vaak op veertig weken, 
gerekend vanaf de eerste dag van de 
laatste menstruatie, wordt gesteld?). 
Sommigen verklaren het uit vier en 
tien. Het getal vier zou verwijzen 
naar de totaliteit van de geschapen 
wereld (de vier windstreken). Tien kan 
verwijzen naar de volle maat (de tien 
scheppingswoorden, de tien plagen 
in Egypte, de tien geboden) of naar 
de menselijke verantwoordelijkheid 
(tien vingers, tien tenen, onze 
handel en wandel – tien geboden). 
Het getal veertig zou dan de verant-
woordelijkheid van het schepsel 
tegenover de Schepper uitdrukken. 
Hoe het ook zij, het gaat mij in dit 
artikel vooral om de betekenis van het 
getal 40. 

Veertigdagentijd
Het getal veertig past helemaal bij 
deze maand, want we zitten midden 
in de veertigdagentijd, de periode 

waarin we ons voorbereiden op het 
paasfeest. Waarom bestaat deze 
voorbereidingstijd uit veertig dagen 
en klopt dit aantal wel? Om met het 
laatste te beginnen: wanneer we 
tellen vanaf Aswoensdag tot en met 
paaszaterdag komen we uit op 46 
dagen. De zondagen tellen niet mee; 
dat zijn geen vastendagen. Iedere 
zondag vieren we de opstanding van 
Christus. 
Dat het veertig dagen zijn heeft 
alles te maken met de symbolische 
betekenis van het getal veertig in 
de joodse en christelijke traditie. 
Daarvoor kijken we allereerst naar de 
rol van het getal veertig in de Bijbel. 

Veertig in de Bijbel 
De duur van een mensengeneratie 
wordt gesteld op veertig jaar. Zie bijv. 
Numeri 32:13, waar gezegd wordt 
dat God de Israëlieten veertig jaar in 
de woestijn liet rondzwerven, totdat 
die hele generatie, die gedaan had 
wat slecht is in de ogen van de Heer, 
gestorven was. 

Meerdere malen komt een periode 
van veertig dagen of veertig jaar voor. 
De stortregens van de zondvloed 
duren veertig dagen en veertig 
nachten (Genesis 7:12). 
De Israëlieten trekken veertig jaar 
onder leiding van Mozes – zijn leven 
wordt geschetst in drie leeftijdsfasen 
van telkens veertig jaar – door 
de woestijn (Exodus, Numeri, 
Deuteronomium).
Mozes blijft veertig dagen en veertig 
nachten op de berg van God, Sinai 
(Exodus 24:18). 
De verspieders verkennen in veertig 
dagen het beloofde land (Numeri 
13:25). 
Na het optreden van verschillende 
rechters heeft Israël veertig jaar rust 
(Rechters 3:11, 5:31, 8:28).
Goliat daagt de Israëlieten veertig 
dagen lang uit voordat David hem 
gaat bevechten (1 Samuël 17:16).
De beste koningen van Israël en Juda 
– David, Salomo en Joas – regeren 
veertig jaar (2 Samuël 5:4; 1 Koningen 
11:42; 2 Koningen 12:1). 
Elia loopt veertig dagen en veertig 
nachten door de woestijn tot aan 
de berg Horeb, als hij op de vlucht 
is voor koningin Izebel (1 Koningen 
19:8). 
De stad Nineve krijgt de boodschap 
dat ze over veertig dagen zal worden 
weggevaagd, maar ze keert zich om 
van haar levenswandel en wordt 
gespaard (Jona 3).

SIEB LANSER 

Van de meeste lezers van Present zal hun 

leven zijn begonnen. Want het leven begint 

bij veertig, althans volgens een gangbare 

uitdrukking. We kennen in de muziek een 

Top40. Ons woord quarantaine gaat terug op 

een periode van veertig dagen. Ook in de Bijbel 

komt het getal veel voor. 
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Jezus verblijft – voorafgaand aan zijn 
openbare optreden - veertig dagen 
in de woestijn, waar hij vast en 
vervolgens door de duivel op de proef 
wordt gesteld (Marcus 1:13; Matteüs 
4:2; Lucas 4:1). 
Na zijn opstanding verschijnt Jezus 
gedurende veertig dagen aan zijn 
leerlingen – tot hij in de hemel wordt 
opgenomen – om hen voor te bereiden 
op hun taak (Handelingen 1:3). Daarom 
duurt de periode van Pasen tot 
Hemelvaartsdag veertig dagen. 

Voorbereiding of proeftijd
Het moge duidelijk zijn dat het in 
bovenstaande situaties niet gaat om 
een historisch accurate beschrijving. 
Het getal veertig heeft een 
symbolische betekenis, waarmee de 
Bijbelschrijvers een boodschap willen 
overbrengen. 
De periode van veertig dagen 
of veertig jaren is vooral een 

overgangstijd, als voorbereiding op 
een nieuw bestaan. Dat geeft zo’n 
periode vaak het karakter van een 
proeftijd of een leertijd. Het volk Israël 
bijvoorbeeld moet – ook innerlijk – 
afscheid nemen van de slavernij in 
Egypte. Gedurende de veertig jaren 
in de woestijn moet het volk zich 
voorbereiden op een nieuw bestaan 
als vrij volk in een nieuw land, moet 
het leren volgens Gods aanwijzingen 
te leven. 
Bepalend voor ‘onze’ veertigdagentijd 
is het verhaal van Jezus’ verzoeking 
in de woestijn. Van oudsher wordt dit 
verhaal gelezen op de eerste zondag 
van de veertigdagentijd. Ook voor 
Jezus is het een voorbereidingstijd. 
Meteen na zijn doop door Johannes 
moet hij zich voorbereiden op 
zijn openbare optreden, natuurlijk 
gedurende veertig dagen en nachten. 
Wat betekent het om mens van God 
te zijn? Wat is de weg die ik moet 

gaan? Het is ook een proefperiode, 
een test. Het verhaal vertelt hoe de 
duivel hem in verwarring probeert te 
brengen, misschien een verbeelding 
van een innerlijk gevecht. Om duidelijk 
te krijgen welke weg God wil dat hij zal 
gaan, moet hij zich verdiepen in de Tora 
en hij vindt het antwoord in het boek 
Deuteronomium. 

Veertigdagentijd als concentratie
In de vroege kerk was de veertig-
dagentijd een tijd van concentratie 
op wat wezenlijk is. Het was een 
leerschool, waarin de geloofsleerlingen 
zich voorbereidden op hun doop in de 
paasnacht. Vasten of een verandering 
in de manier van leven kan aan die 
concentratie dienstbaar zijn. 
Misschien begint het leven inderdaad 
bij veertig, bij de veertigdagentijd, als 
ik me afvraag wie ik ben en waarom 
het gaat in mijn leven. In het voetspoor 
van Israël en Jezus. 
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Woestijnervaring

De woestijn komt veelvuldig voor in 
de Bijbel. Niet zo verwonderlijk. In die 
tijd waren er veel nomaden. Maar er 
verbleven ook veel mensen bewust in 
de woestijn. Denk aan Johannes de 
Doper, Mozes en Jezus. Geleid door 
de Geest zwierf Jezus veertig dagen 
rond in de woestijn, waar hij door de 
duivel op de proef werd gesteld.

Het ritme van de karavaan
Met Sisters Travel verblijven we 
een korte periode in de woestijn, 
begeleid door lokale nomaden die 
voor een goede bedding zorgen. Met 
vrouwen werken we aan persoonlijke 
en geestelijke groei. Het vasten is 
hedendaags vertaald door afwezigheid 
van wifi. Er is leegte, er is stilte en het 
ritme van de karavaan. Op deze manier 
word je op de proef gesteld.
In mijn praktijk merk ik dat veel 
mensen de huidige coronatijd als een 
woestijn ervaren. Het ontbreken van 
duidelijkheid is voor veel mensen lastig 
en frustrerend. Maar wat als God, onze 
aarde of het universum hier een goede 

bedoeling mee heeft? Het helpt om 
deze periode te gebruiken om even 
stil te staan en te reflecteren op jezelf. 
Wat voel ik? Wie ben ik? En wat wil ik? 

De woestijntochten zijn een aaneen-
gesloten periode van reflectie. Sisters 
helpen elkaar liefdevol in hun eigen 
zoektocht. Mensen gaan mee op reis 
om zich terug te trekken uit de waan 
van de dag. Een bijzondere manier om 
tot jezelf te komen en jezelf weer op 
te laden. De mensen die meegaan, 
komen vaak met hoge verwachtingen 
over zichzelf en over de omgeving. 
Maar hoe harder je zoekt, des te 
minder je vindt. Je hebt het niet in de 
hand. De kunst is om te vertrouwen. 
Vertrouwen dat wat op je pad komt, 
precies is wat je nodig hebt. 

Reiservaringen
Een vrouw die zich goed had 
voorbereid, droeg heel veel spullen 
bij zich en had hooggespannen 
verwachtingen over de sterrenhemel. 
In de woestijn zijn namelijk meer 

sterren te zien en ze zijn helderder 
dan je voor mogelijk houdt. 
Haar eerste nacht onder de sterren-
hemel was in een omgeving omringd 
door zandduinen, zover je kon kijken. 
De angst greep de vrouw naar de keel. 
Ze verstarde volkomen. Ze voelde zich 
verloren. Wat geeft je nog houvast op 
zo’n moment? In tranen uitgebarsten 
drong langzaam tot haar door dat al die 
spullen in ieder geval niet hielpen. Ze 
voelde zich klein en nederig. Ze ervoer 
wat die angst met haar deed. Juist 
in die leegte voelde ze dat er genoeg 
was voor haar. Met dat vertrouwen kon 
ze ontspannen. Ze keek de angst aan. 
Daarna voelde zij zich verbonden met 
alles. Juist in alle eenvoud en leegte.

Tijdens een andere reis was er een 
sportieve fitte vrouw, die graag 
vooropliep. Op gegeven moment 
was duidelijk dat haar tempo afnam. 
Ik gaf aan dat het mogelijk was om 
een tijdje op een kameel te zitten. 
Om je te laten dragen. Dat vond zij 
niet nodig. Die avond in het kamp 
zag ik dat haar voeten nare blaren 
hadden. De volgende dag liep zij weer 
voor de troepen uit. Elke dag werd 
haar de kameel aangeboden. Door 
patronen uit haar opvoeding schoof 
zij de kameel terzijde. De laatste 
ochtend voor vertrek uit de woestijn, 
nam zij de kameel. Ze ervoer een 
enorme verlichting. Fysiek, maar vooral 
mentaal. Ze mocht eraan toegeven 

SANDRA VERBEEK, BEGELEIDT STILTEWANDELINGEN EN REIZEN DOOR DE SAHARA MET SISTERS TRAVEL

Met Sisters Travel verzorg ik wandelcoaching 

en mini-retraites in Nederland met als ultiem 

verlengstuk woestijntochten in de Sahara. De 

meeste mensen boeken een reis in de woestijn 

voor een unieke ervaring en dat is die ook, 

al is die ervaring vaak anders dan dat zij op 

voorhand dachten. 
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van zichzelf. Het hielp haar dat ze in 
de woestijn niemand iets hoefde te 
bewijzen. 

Een andere vrouw had zich 
voorgenomen haar altijd volle hoofd 
leeg te maken. Ze had reuze zin in het 
wandelen in het mooie landschap. Ze 
verzamelde afval en zeulde de hele 
dag met plastic flessen. Haar oog 
bleef vallen op de halfvergane flessen 
die her en der verspreid lagen in het 
zand. Ze stoorde zich hier enorm aan. 
Waarom lieten mensen in godsnaam 

dat plastic hier achter? Ze bleef maar 
sjouwen. En toen ze letterlijk haar 
handen vol had, wilde ze dat anderen 
haar hielpen. Sommigen deden dat, 
anderen bleven bij zichzelf. De vrouw 
nam de hele wereld op haar schouders 
en kwam totaal uitgeput aan in het 
kamp. Later bij het kampvuur in de 
avond bespraken we de dag. Deze 
vrouw kreeg het inzicht dat elke 
handeling van haar effect heeft op 
anderen. En dat als zij de hele wereld 
op haar schouders neemt, zij er zelf 
aan ten onder gaat. 

God in de woestijn
De woestijn heeft vaak onvergetelijke 
momenten in petto. Ze zijn anders 
dan je op voorhand verwacht. De 
kunst is deze te omarmen en te 
onderzoeken. Voor mij is dat tijd met 
God doorbrengen. Mijn ervaring 
is dat je God niet letterlijk in de 
woestijn hoeft te zoeken. Heb geen 
verwachtingen of doelen, ze komen 
vanzelf naar je toe. Ga mee op reis. 
God vindt jou en geeft je inzichten 
die je meeneemt in het dagelijkse 
leven. 
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Foto: Sandra Verbeek
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Samenwerken
NELLY VERSTEEG

In het proces van het beroepingswerk 
is er samenwerking gegroeid. Een 
samenwerking tussen leden van 
de wijkgemeenten zoals in het 
College van Kerkrentmeesters en 
het College van Diakenen al bestaat 
willen we nu ook realiseren in een 
Taakgroep jeugd- en jongerenwerk/ 
vernieuwing. Deze taakgroep krijgt 
wat ons betreft de vorm van een 
netwerk of een platform waarin 
de jongerenwerker, de werkers 
van Ziel & Zaligheid/De Kas en 
vrijwiligers uit de wijkgemeenten 
elkaar treffen. Het streven is dat eind 
2021 de Protestantse JeugdRaad is 
‘opgegaan’ in dit platform voor de 
jongere generatie én vernieuwing van 
het kerkelijk leven.

Al sinds jaar en dag verricht Hans 
Reijenga een aantal coördinerende 

taken voor het geheel van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert rond de preekvoorziening 
en het collecterooster. Hij zet achter 
dit werk nu een komma, zoals hij zelf 
schrijft, om het binnenkort over te 
dragen aan Pieter Licht. We danken 
Hans heel hartelijk voor de lange tijd 
en de zorgvuldigheid waarmee hij dit 
werk gedaan heeft. Fijn dat Pieter het 
wil overnemen. 
Deze overdracht bepaalde ons bij de 
vraag hoe we willen omgaan met 
het voornemen dat wijkpredikanten 
ook in de andere wijkgemeenten 
voorgaan. Hoe vaak? Hoe voorkom 
je dat iemand gastpredikant is in 
een andere wijkgemeente? Hoe 
draagt de uitwisseling bij aan de 
samenwerking? Dan moeten we dus 
eerst nadenken wat we willen met 
de vieringen, met de behoefte aan 

zowel gezamenlijkheid als diversiteit. 
We besloten dat het moderamen van 
de AK voorstellen voor het gesprek 
hierover in de wijkkerkenraden 
maakt. Samenwerking vergroten op 
het gebied van vieringen wordt ons 
tweede speerpunt. 

Het derde speerpunt ligt op het 
gebied van pastoraat. Ook hierin 
denken we dat uitwisseling van 
ervaringen, van belemmeringen en 
van mogelijke vernieuwingen tussen 
de ouderenpastor en vrijwilligers 
uit de wijkgemeenten stimulerend 
en motiverend kan werken. 
Samenwerken: niet als een doel op 
zichzelf, maar als een attitude. Zo 
willen we er de komende jaren mee 
bezig zijn.

Op verzoek van het College van 
Kerkrentmeesters besloten we 
unaniem tot aanpassing van de 
verdeling van beleggingen in aandelen 
en obligaties zoals beschreven in ons 
beleggingsstatuut. De aanpassing is 
nodig vanwege de huidige negatieve 
rente en de voorziene aankoop van 
pastorieën. 

Op 26 januari vergaderden de leden van de 

Algemene Kerkenraad vanuit hun huis via 

een digitale verbinding. Het meest uitgebreid 

spraken we over de beleidsplannen in de jaren 

2021-2022. Daarin staat samenwerking centraal. 
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Ik ben er voor jou

De Veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Om 
samen de weg te gaan van donker naar licht, op weg naar 
Pasen. Het landelijke thema voor deze veertigdagentijd is ‘Ik 
ben er voor jou’. Er wordt stilgestaan bij het leven van Jezus 
aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid: de 
hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten 
kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken 
verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. 
Voor de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
is een gezamenlijk programma samengesteld waarbij dit 
thema de rode draad is.

YVONNE TEITSMA

Gezamenlijk programma voor de veertigdagentijd vanuit de Kruiskerk, Paaskerk 

en Pelgrimskerk aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid

Digitale ontmoetingen: 
zeven werken van Barmhartigheid 

Iedere donderdagavond in de veertigdagentijd staan we 
stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat 
barmhartigheid is. Zo inspireert Hij ons tot op de dag 
van vandaag. 
Tijdens een korte digitale ontmoeting licht bij toerbeurt 
één van onze pastores één van de werken van 
barmhartigheid toe. De ontmoeting start met een korte 

introductie op een van de werken. Daarna wordt u in 
een groepje ingedeeld om met elkaar van gedachten te 
wisselen aan de hand van een meegegeven vraag. 

Waar: op de website vindt u een knop waarmee u 
vanaf tien minuten voor aanvang toegang krijgt tot 
de ontmoeting. Nodig is een computer of laptop mét 
camera en geluid of een tablet of iPad.
Wanneer: donderdag 25 februari t/m donderdag 25 
maart om 20.00 uur.barmhartigheid toe. De ontmoeting start met een korte maart om 20.00 uur.
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Digitale gesprekken over 
‘Wat is dan goed?’

In de week van 22 februari start ds. Fokko Omta met een 
aantal kleine Zoomsessies (50 minuten) aan de hand van 
het boek Wat is dan goed? van Trouw-columnist Stevo 
Akkerman. Elke keer staat op zichzelf en gaat over een 
interview van Akkerman met een bekende schrijver of 
denker zoals Arnon Grunberg, Marilynne Robinson, Naomi 
Ellemers, Jan Keij en Christiane Tietz. Het boekje is te 
bestellen bij Boekhandel Venstra (€ 14,99). Vooraf per 
e-mail een scan ontvangen van het betreffende hoofdstuk 
is ook mogelijk. 

Wanneer: in eerste instantie dinsdagmiddag 15.00 uur 
en woensdagavond 20.00 uur. De sessies zijn in kleine 
groepen van maximaal zes personen. Bij voldoende 
aanmelding is een ander tijdstip ook mogelijk. 
Waar: digitaal. Na aanmelding wordt u een link 
toegestuurd. Nodig is een computer of laptop mét camera 
en geluid of een tablet of iPad.

U kunt zich opgeven via e-mail bij ds. 
Fokko Omta, f.omta@protestantsekerk.nl. 
Graag bij opgave uw naam en telefoon-
nummer vermelden en het gewenste 
tijdstip.

Hoe weten we of we ‘het goede’ doen? Deze vraag staat centraal in Wat is dan 
goed? van journalist Stevo Akkerman. Hoe herkennen we het verschil tussen 
goed en kwaad, nu kerken en andere instituten zoveel terrein hebben verloren?
In zijn eerdere boek Het klopt wel, maar het deugt niet (2016) betoogt 
Akkerman dat de moraal terug moet in de maatschappij en het bedrijfsleven. 
Maar hoe vind je die moraal dan? Wat is ‘het goede’? Zit dit in de mens zelf? Of 
moeten we hiervoor toch een beroep doen op hogere machten?

Op zoek naar antwoorden gaat Stevo Akkerman te rade bij schrijvers, fi losofen, 
theologen en psychologen. Bestaat er wel zoiets als ‘goed’ en ‘kwaad’? Is het 
goede doen een kwestie van welbegrepen eigenbelang, of is het goede een 
principe waar we als mens nauwelijks bij kunnen, maar wel naar blijven reiken? 
Welke rol speelt schaamte? En hoe zit het met het geweten?

Passiemuziek

Al eeuwenlang wordt het lijden van Jezus Christus 
uitgedrukt in passiemuziek. Wie aan passiemuziek denkt, 
denkt ongetwijfeld in ieder geval aan de Matthäus Passion 
van Johann Sebastiaan Bach. De gezongen recitatieven (de 
verhaallijn volgens het evangelie van Matteüs), de koralen, 
de aria’s en de koorgedeeltes hebben allemaal hun eigen 
karakter en betekenis. En hoe zit dat met de muziek? 
Waarom is de muziek geschreven zoals ze geschreven is? 
Henk Trommel geeft u vanaf vrijdag 26 februari t/m vrijdag 

26 maart korte uitleg over een vijftal onderdelen uit de 
Matthäus Passion. Om daarna een door hem uitgekozen 
opname te beluisteren. Laat u verrassen en hoor de 
passiemuziek met andere oren.

Waar: op de websites van 
onze kerken en www.pga-b.nl
Wanneer: vanaf vrijdag 26 
februari t/m vrijdag 26 maart 
elke vrijdagmiddag om 17.00 
uur.

opname te beluisteren. Laat u verrassen en hoor de 
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Open Kruiskerk

Op woensdagmiddag is de Kruiskerk 
open. U kunt binnenlopen om een 
kaars te branden of gewoon even 
tot rust te komen en stil te zijn. 
Eén van de pastores is aanwezig 
voor een gebed of een pastoraal 
gesprek. Uiteraard worden de 
coronamaatregelen in acht genomen.

Waar: Kruiskerk
Wanneer: woensdag 24 februari 
t/m woensdag 24 maart 
11.00 – 16.00 uur

Podcast Marcus: 
Het oudste verhaal over Jezus

In deze veertigdagentijd leest ds. Werner Pieterse het 
oudste, meest sobere verhaal over Jezus voor. In tien 
afl everingen leest hij ter inspiratie het Marcusevangelie. 
Om bij te verstillen of gewoon te beluisteren. Iedere 
zondag, vanaf 21 februari, staat vanaf 17.00 uur een 
nieuwe afl evering klaar. Om direct of op een later tijdstip 
te beluisteren. Te beluisteren via de website pga-b.nl en 
de kerkenwebsites en wernerpieterse.nl. 

Waar: op de websites 
van onze kerken en 
www.pga-b.nl
Wanneer: vanaf 
zondag 21 februari 
t/m zondag 28 maart 
elke zondag en op 
donderdag 1 april, 
vrijdag 2 april en 
zaterdag 3 april, om 
17.00 uur.

Veertigdagenkaart

Voor iedereen die het niet prettig vindt om alles via de 
laptop of computer te ontvangen en te bekijken, maakten 
we een veertigdagenkaart op papier. Op deze kaart 
staat voor elke week een kleine handreiking. Om stil te 
staan bij het leven van Jezus en de zeven werken van 

barmhartigheid. Bij gemeenteleden ouder dan tachtig 
jaar wordt deze kaart bezorgd. Mocht u ook interesse 
hebben, schroom niet en vraag de kaart aan bij het kerkelijk 
bureau, telefoon 020 – 641 36 48, kerkelijkbureau@pga-b.
nl of bekijk de kaart digitaal op de website www.pga-b.nl. 
Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met de 
diaconie.

Paasgroetenactie gedetineerden

Jaarlijks organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie 
een actie om gedetineerden een bemoediging te sturen 
met Pasen. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren 
zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die 
zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap 

van Pasen ieder jaar weer door te geven. De kaarten 
worden onder leiding van een justitiepredikant ontworpen 
door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van 
het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in 
Actie een beeld ontworpen. De Kruiskerk, Paaskerk en de 
Pelgrimskerk doen mee aan deze actie. Via de websites en 
de wijknieuwsbrieven ontvangt u hierover meer informatie.

Vastenkaart: 
Bewust de veertigdagentijd door

Bij deze Present ontvangt u de Vastenkaart. 
Meer hierover vindt u op pagina 2.
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Doen en laten in 
de veertigdagentijd
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen 

en daarom vanouds een vastentijd. Dat vasten niet per se betekent minder 

of niet eten, laten Esther Velten, Nelly Versteeg en Anita Winter zien. 

Esther Velten organiseert vanuit 
de Community, een geloofskring 
verbonden aan de Paaskerk, een 
actie om een aantal exemplaren 
van de veertigdagenkalender van de 
protestantse kerk uit te delen. Een 
kalender om met een bijbeltekst, 
vraag, oproep of tip elke dag een 
stukje dichter bij Pasen te komen. 
Bladerend door de kalender: ‘Er staat 
van alles en nog wat in. Op deze 
pagina staat bijvoorbeeld een recept 
van fl apjacks met havermout, kokos 
en honing. En hier staat een heel 
mooi citaat: ‘Geen mens kan iedereen 
helpen, maar iedereen kan iemand 
helpen’. Dat vonden we een mooi 
gegeven. In de veertigdagentijd kun 
je vasten, iets minder drinken, minder 

eten of minder televisiekijken. Vanuit 
onze kring dachten we: we kunnen 
ook proberen naar de ander tóe te 
gaan. Dat past ook bij de titel van de 
kalender, ‘Ik ben er voor jou’. 

Daarom brengen we kalenders rond, 
als vriendschapsgebaar en om mee 
aan de slag te gaan.’ 

Kalender als vriendschapsgebaar

Esther 
Velten
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Nelly Versteeg vult de veertigdagentijd 
met het dagelijks versturen van 
kaartjes: ‘Ik wil in elk geval elke dag 

een kaartje versturen, soms meer als 
mensen iets te vieren hebben of iets 
te gedenken. Maar ik ben ook van plan 
kaartjes te sturen aan mensen aan 
wie ik denk zonder aanleiding. Deze 
periode doe ik dus iets extra’s met de 
achterliggende gedachte dat ik iemand 
ook wil laten weten dat hij of zij in 
mijn gedachten is en waarom. Ik wil 
niet zozeer iemand een hart onder de 
riem steken. In een tijd die anders en 
voor velen onzeker en vervelend is, wil 
ik iets delen in de hoop dat dit onze 
verbondenheid vergroot en ons geloof 
verdiept. Ik verwoord in de kaartjes 
daarom niet wat ik de ander toewens, 
maar wat ik zelf ervaar als moeilijk en 
bemoedigend, wat mij uitdaagt en 

stimuleert. Natuurlijk verbind ik dat 
met de situatie van de ander. Ik laat 
me o.a. inspireren door de teksten 
op websites als www.tuimeltekst.nl, 
www.verlieskunst.nl en www.plint.nl. 

Door zo mijn gedachten te delen, 
kom ik ook dichter bij de kern waar ik 
voor wil staan. Zo voed ik mijn eigen 
levenshouding en geloof.’
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‘Onze neef Laurens is momenteel 
dakloos en is op zoek naar een 
(tijdelijk) onderkomen. Weet één van 
jullie misschien iets?’, las ik eind 2020 
in een e-mail gericht aan mijn hele 
familie. Ik had Laurens alleen als kind 
een enkele keer ontmoet, maar in 
feite was hij een onbekende voor me’, 
vertelt Anita Winter. ‘Ongetwijfeld had 
hij meer connectie met de wat oudere 
neven en nichten. Verschillende neven 
en nichten reageerden. Ze wilden 
graag helpen en kwamen met tips 
en het aanbod elke maand € 25,- 
bij te dragen, zodat Laurens meer 
mogelijkheden had om iets te huren. 
Heel lief natuurlijk, maar ik merkte dat 
het me ergerde. Was Laurens hiermee 
nu echt geholpen? Waarom was er 
niemand die hem in zijn/haar eigen huis 
onderdak kon bieden? De vraag kaatste 

onherroepelijk naar mezelf terug. 
Waarom kon ík, konden wij hem geen 
onderdak bieden? We wonen weliswaar 
al met zes mensen in huis, maar we 
hadden nog een kamertje min of meer 
vrij. ’s Avonds besprak ik de kwestie 
aan tafel. Iedereen had er grote moeite 
mee als er een vreemde in ons huis 
zou komen wonen, om ruimte en een 
stuk privacy in te moeten leveren. Ik 
hield hen – en vooral mezelf – voor, dat 
God juist dit van ons vraagt, meer dan 
kerkbezoek en godsdienstige rituelen, 
dat we bereid zijn van iets voor onszelf 
af te zien, om onze naaste daarmee te 
helpen.

Is dit niet het vasten dat ik verkies:
je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,

je bekommeren om je medemensen?
(Jesaja 58: 6a en 7)

Vasten in de zin van tijdelijk elk jaar 
in de veertigdagentijd minder te eten 
gedurende een vaste(n) periode is 
niets voor mij. Maar aan onderdak 
bieden aan een arme zonder huis 
op het moment dat deze op mijn 
pad komt, kan en wil ik me niet 
onttrekken. 
Laurens blijkt een bescheiden 
huisgenoot te zijn.’ 

Zeggen en schrijven wat je denkt

Nelly 
Versteeg

Ruimte en privacy

Anita 
Winter
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Bevrijd in een bevrijdende 
gemeenschap

In het christelijk geloof gaat het voor 
mij allereerst om bevrijding. Dat is 
geen vanzelfsprekendheid, omdat ik 
in mijn jeugd en ook in mijn latere 
werk als predikant vaak genoeg ook 
de niet-bevrijdende, de knechtende en 
neerdrukkende kanten van het geloof 
heb gezien. 

Ik geloof dat Christus mij heeft 
vrijgemaakt, mij in een nieuwe vrijheid 
heeft gezet. In hem ontmoet ik God, 
met zijn onvoorwaardelijke liefde en 
aanvaarding, met zijn beloften en 
geboden. Ik weet mij een koninklijk 
kind, door de Vader bemind en tot 
geluk geschapen. Ik hoef mij geen 
slavenjuk te laten opleggen, niet door 
mensen, niet door maatschappelijke 
verwachtingen, niet door wat dan ook. 
De Tien Geboden, de Tien Woorden, 
maar eigenlijk heel de Bijbel zou je 
kunnen samenvatten met: Blijf bij je 
Bevrijder.

Dat wil ik ook met hart en ziel, bij mijn 
Bevrijder blijven. Maar dat kan ik niet 
alleen, daar heb ik andere mensen 
voor nodig. Daarom is de gemeente 
voor mij zo belangrijk. Geloven is geen 
eenzaam avontuur, maar dat doe ik 
samen met anderen. 
Tegenwoordig spreken we vaak over 
een open en gastvrije gemeente. 
Allereerst mogen we onszelf daar 
thuis voelen. Het is van belang dat een 
gemeente ook bevrijdend is voor haar 
leden. De ander en ook ikzelf mag er 
zijn, voluit aanvaard worden. Laten 
we geen dwang uitoefenen, anderen 
niet de maat nemen en desgewenst 
afschrijven. We bepalen elkaar bij 
de vrijheid van Gods kinderen. We 
dragen elkaar in onze gebeden en met 
praktische aandacht en hulp. Natuurlijk 
weet ik ook wel dat de praktijk vaak 
weerbarstiger is, maar dit is in ieder 
geval mijn ideaal van gemeente-zijn. 
Zelf zeg ik: ‘wat fijn dat ik daarbij hoor’. 

Maar dat is natuurlijk nog maar 
de helft van het verhaal. Bevrijd in 
een bevrijdende gemeenschap heb 
ik als titel boven dit stukje gezet. 
Bevrijdend zijn we niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor anderen. Het 
gaat God om het heil, het geluk, 
het welzijn van de mensen, van de 
wereld. En dan zou het ons daar toch 
ook om moeten gaan. Openheid en 
gastvrijheid zullen ook onze houding 
naar buiten moeten bepalen. Hierin 
kunnen we zeker nog groeien. Het 
lijkt mij een onopgeefbaar kenmerk 
van het gemeente-zijn dat we de strijd 
aanbinden met machten die mensen 
kleineren en van hun vrijheid beroven. 
In het Liedboek voor de kerken stond 
een lied, Gezang 485, dat het nieuwe 
Liedboek helaas niet heeft gehaald: 
O Christus, wees geprezen! Gij hebt 
ons vrij gemaakt om nooit meer 
slaaf te wezen, weerloos en zwak en 
naakt. Woorden uit het derde couplet 
vormen mijn vurige hoop en gebed: 
Laat al wie zijn gebonden, vervolgd, 
verdrukt, geschonden bij ons zich 
veilig weten. Om daar handen en 
voeten aan te geven, is natuurlijk 
nog niet zo gemakkelijk, wanneer we 
geconfronteerd worden met complexe 
problemen als verslaving, armoede 
en asielbeleid. Maar er is ons nooit 

SIEB LANSER 

Nu het einde van mijn predikantschap in 

actieve dienst – waarvan elf jaar en vijf 

maanden in de Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert – is gekomen, vroeg 

ik me af of er iets van een rode draad is door 

alle decennia heen. 
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beloofd dat christen-zijn gemakkelijk 
is (bevrijdend is iets anders dan 
vrijblijvend en met één spatie verschil 
hoor ik in vrij blijvend iets anders dan 
vrijblijvend). 

Dit heeft mij ten diepste gaande 
gehouden en gemotiveerd als 
gemeentepredikant in uw midden. 
Natuurlijk heb ik een ontwikkeling 
doorgemaakt in de loop van mijn 
leven, van orthodoxe jongen uit de 
Alblasserwaard tot wie ik nu ben. 
Niet alles was zo bevrijdend aan het 
opgroeien in de Biblebelt, zeker niet 
voor een homoseksuele jongen, 
maar een zekere bevindelijkheid 
ben ik blijven koesteren. Vanaf mijn 
studententijd is het belang van 
bevrijding en menswording een 
rode draad geworden. Zo heb ik 
geprobeerd te leven en te werken in 
uw midden, met vallen en opstaan, en 
lang niet alles is gelukt. Bevrijd in een 
bevrijdende gemeenschap: ik hoop 
dat iets daarvan zichtbaar en voelbaar 
geworden is in deze jaren. 
De liturgie, het preken, de uitwisseling 
in kringen en gespreksavonden, 

het persoonlijk pastoraat – bij deze 
klassieke predikantstaken lag mijn 
hart. Ik was geen manager, organisator 
of vergadertijger. Het grootste deel 
van mijn werk speelde zich uiteraard 
af binnen de wijkgemeente van 
de Kruiskerk, maar ook met de 
wijkgemeenten van de Paaskerk 
en de Pelgrimskerk en met de 
collega’s waren er goede en hartelijke 
contacten. Allen hartelijk dank 
daarvoor. Ik hoop van harte dat de 
ingezette samenwerking tussen de 
wijkgemeenten zich de komende jaren 
verder zal verstevigen en verdiepen. 

Als een cadeautje voor gemeenteleden 
heb ik een boekje laten maken van 
de psalmoverdenkingen die vorig jaar 
in de nieuwsbrief en op de website 
van de PGA-B zijn verschenen: Met 
psalmen de crisis door. Het is een 
mooi boekje geworden, al zeg ik het 
zelf. In normale omstandigheden zou 
ik een paar dozen in de verschillende 
kerken hebben gezet, zodat ieder die 
interesse heeft een exemplaar zou 
kunnen meenemen na een kerkdienst 
of een andere activiteit. 

Dat is nu wat gecompliceerd. Als je 
graag een exemplaar wilt ontvangen 
(of meerdere exemplaren, ook voor 
andere gemeenteleden van wie je 
weet dat ze belangstelling hebben), 
laat het me weten. Dan zorg ik wel dat 
de boekjes hun weg vinden. 

Ik sluit af met de bede dat wij bij 
onze Bevrijder mogen blijven, maar 
bovenal in het vertrouwen dat onze 
Bevrijder met ons meegaat, al onze 
levensdagen, waar we ook gaan...
En daarom zeg ik tot slot: à Dieu.

Foto's: 
Freek de Vries

Foto: Janet 
Parlevliet
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Geef vandaag voor 
de kerk van morgen

De vragenlijst bestond uit vier 
onderdelen: geven, de kerk van 
vandaag, de kerk van morgen en de 
bekendheid van Actie Kerkbalans. 
1.723 kerkleden uit het hele land 
deden mee aan dit onderzoek.

Geven
Wat betekent de kerk voor jou, voor 
u? De antwoorden op deze vraag 
kunnen heel verschillend zijn. Net als 
de redenen om geld of tijd te geven 
aan de kerk. Maar liefst 74% van de 
ondervraagden geeft geld omdat 
ze zich betrokken voelen bij de kerk 
en maar liefst 90% doet daarom 
vrijwilligerswerk. Kerkleden zijn het 
meest bereid om geld te geven aan 
onderhoud van het kerkgebouw en 
techniek en aan de zorg voor de 
medemens (diaconie) en het omzien 
naar elkaar (pastoraat).

Kerk van vandaag
Ook de manier waarop de kerk 
betekenis heeft voor kerkleden 
verschilt. Voor de ondervraagden is de 
kerk een plek waar ‘ik mijn geloof met 
anderen kan delen’, ‘we er zijn voor 
elkaar’ en ‘waar ik kan leren, groeien 
en bezinnen’. Samen zingen tijdens de 
vieringen, de fysieke aanwezigheid en 
het contact met de medekerkleden 
wordt in deze coronatijd vooral 
gemist. 

Kerk van de toekomst
Gevraagd naar de geefbereidheid 
voor de kerk vandaag en die voor de 
toekomst, blijkt dat die bereidheid 
voor zowel het heden als de 
toekomst ongeveer even hoog is. 
De ondervraagden hopen dat de 
kerk in de toekomst voor volgende 
generaties vooral een plek mag zijn 

waar ‘zij er voor elkaar zijn’ (40%), ‘zij 
kunnen leren, groeien en bezinnen’ 
(39%) en waar ‘zij hun geloof met 
anderen kunnen delen’ (38%).

Actie Kerkbalans
Maar liefst 94% van de respondenten 
is in meer of mindere mate bekend 
met Actie Kerkbalans. De meerder-
heid van de deelnemers is positief 
over de actie. Ongeveer twee derde 
van de kerkleden vindt de actie 
belangrijk voor de toekomst van hun 
kerk. De bereidheid om bij te dragen 
is het hoogst wanneer het geld naar 
de eigen kerk gaat.

Geef vandaag voor de kerk van 
morgen. Uit dit onderzoek blijkt dat 
de kerk vandaag evenveel waarde 
heeft als de kerk van de toekomst. 
We willen een inspirerende kerkge-
meenschap zijn en blijven, nu en in 
de toekomst. Uw bijdrage aan Actie 
Kerkbalans blijft hiervoor heel hard 
nodig. 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL53 ABNA 0549 
3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. 
Kerkbalans 2021. 

YVONNE TEITSMA

Aan de hand van de slogan van Actie Kerkbalans 

van 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

onderzocht bureau Citisens – in opdracht van 

de Interkerkelijke Commissie Geldwerving – wat 

de waarde is van de kerk voor de kerkleden en 

waarom geven belangrijk is. 

Wat is de waarde van de kerk voor de kerkleden en waarom is geven belangrijk?



M
aa

rt
 2

0
2

1
p
re
se

n
t 2

19
C

o
ll

e
g

e
 v

a
n

 K
e

rk
re

n
tm

e
e

st
e

rsWat betekent de kerk waar u lid van bent voor u? De kerk is voor mij een plek waar...

Wat mist u vooral nu er door de coronamaatregelen beperkingen zijn?

katholiek

protestant

alle ondervraagden
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Veertig, dat is immers de leeftijd dat 
je de onzekerheid van de jeugd achter 
je hebt gelaten, dat je gesetteld bent, 
(meestal) een gezin gesticht hebt, 
in je werk al wat bereikt hebt maar 
evengoed nog volop in ontwikkeling 
bent, de leeftijd waarop je nog gezond 
bent en maatschappelijk actief bent. 
Hoe benijdenswaardig klinkt dat voor 
wie niet meer zo gezond is, met 
pensioen gestuurd, alleen is komen 
te staan, zich als oudere misschien 
afgedankt voelt. 

Tegelijkertijd kennen veel veertigers 
een midlifecrisis: daar zit je dan met je 
baan, je relatie, je gezin, je hypotheek 
– ja, je hébt het getroffen, maar is 
dit het nu? Is dit waar je als tiener 
van droomde, is deze tredmolen de 
weg waarlangs de rest van je leven 

gaat verlopen? De lockdown zal dat 
effect nog stevig versterken. ‘Toen 
schrok ik wakker in een donker bos, ik 
was verdwaald in ’t midden van mijn 
leven’ zei de dichter J. Eijkelboom 
het Dante na. Waar twintigers 
keuzestress schijnen te hebben, 
beleven veel veertigers een crisis 
vanwege de ooit gemaakte keuzes. 
Soms leidt het tot een scheiding, 
soms tot een carrièreswitch, zoals in 
het TV-programma Ik vertrek de velen 
die een bed-and-breakfast starten 
op het Franse/Italiaanse/Tsjechische 
platteland, vaak lost de crisis zachtjes 
en geluidloos op. 

Dat je in de veertig ongeveer in ’t 
midden van je leven bent, komt 
behoorlijk overeen met de gemiddelde 
levensverwachting. Het is dan ook 

geen wonder dat zich zo halverwege 
een moment van bezinning voordoet. 
Het in ogenschouw nemen van je 
weg tot nu toe en hoe die verder zal 
gaan, is alleen maar gezond en hoeft 
gelukkig niet per se tot een crisis te 
leiden. 

Ook de Bijbel koppelt het getal 
veertig aan bezinning, daar slaat het 
echter op de duur van de bezinning: 
de veertig jaar van het volk Israël in 
de woestijn, tussen bevrijding en 
inname van het beloofde land in, de 
veertig dagen die Jezus eveneens 
in de woestijn verbleef voor hij in de 
openbaarheid trad om zijn levenstaak 
te volbrengen. De kerkelijke traditie 
heeft dat overgenomen met de 
veertigdagentijd, waarin wij nu leven. 
Veertig: tijd van bezinning. 

‘Zestig is het nieuwe veertig’ 

wordt er half gekscherend gezegd 

tegen mensen die vroeger ‘van 

middelbare leeftijd’ zouden heten, 

als troost of als aanmoediging. 

Veertig

Bettine Siertsema
C

o
lu

m
n



M
aa

rt
 2

0
2

1
p

re
se

n
t 2

21

Antoinette Kamsteeg
Contactgegevens

kliederkerk@pga-b.nl, 

djk@kruiskerk-amstelveen 

of app naar 06 - 16 15 06 57.

www.pjramstelveen.nl

Nienke van der Heiden
Heel � jn is het om te vertellen dat Nienke 
6 februari weer is teruggekomen uit Davos. Het 
verblijf heeft haar goed gedaan. Ze heeft hiermee 
een grote stap op weg naar herstel gezet. Nienke 
is nu thuis, maar ze moet eerst in quarantaine – 
na haar verblijf in het buitenland – en gaat rustig 
verder met haar hersteltraject. 
Zij kijkt in grote dankbaarheid 
terug op alle lieve kaarten en 
bemoedigende woorden die 
zij de afgelopen maanden 
ontvangen heeft. Zij hoopt 
op termijn iedereen weer 
te zien en te spreken. Voor 
nu wensen wij Nienke veel 
sterkte met het vervolg van 
haar hersteltraject.

Ve� tigdagentijd
Met de kinderdiensten van Paaskerk en 
Kruiskerk volgen we het project van Bijbel 
Basics, de methode die we de laatste jaren 
gebruiken. Het thema is: een spoor van 
liefde. Alle kinderen van de kinderdienst in 
beide kerken hebben afgelopen periode een 
tasje gekregen met materiaal en een boekje. 
Zo kunnen jullie in deze veertigdagentijd 
met ons mee gaan op weg naar Palmpasen 
en Pasen. De poster, die in beide kerken 
hangt, neemt ons stap voor stap mee naar 
Pasen toe. Mocht je geen tasje ontvangen 
hebben en wil je wel graag meedoen? Laat 
het weten, dan regelen we dat alsnog! 

P
J

R
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Ve� tigdagentijd

Palmpasen
Zondag 28 maart is het Palmzondag. Alle kinderen 
van Paaskerk en Kruiskerk: houd zaterdagmiddag 
27 maart vanaf 16.00 uur vrij. Als het kan willen we 
heel graag met jullie palmpasenstokken maken. 
Tegen die tijd laten we weten wat er mogelijk is. 

dit kan jij wel 
gebruiken
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Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
contact Kruiskerk tel. 06 - 21 12 45 67, 

contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikant 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 0004 2138 02 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake wijkkas Kruiskerk

diaconie NL10 RABO 0174 9610 06 
t.n.v. Wijkdiaconie Kruiskerk

inleveren kopij Present 
Ineke Norel, tel. 020 - 645 23 46
present@kruiskerk-amstelveen.nl

Kerkenraad
Morgen, 28 februari, wordt ds. 
Sieb Lanser losgemaakt als wijk-
predikant van de Kruiskerk en 
daarmee ook als predikant van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. Hiermee komt tevens 
een einde aan het werkzame leven 
van ds. Sieb Lanser, maar niet aan 
zijn relatie met de Kruiskerk, aan-
gezien hij lid blijft van onze ge-
meente. De afscheidsdienst is een 
PGA-B brede dienst: in de Paas- en 
Pelgrimskerk is op deze ochtend 
geen dienst en uit beide zusterker-
ken is een vertegenwoordiger in de 
dienst aanwezig. 

Naar aanleiding van het advies van 
de PKN om helemaal niet meer te 
zingen in de kerkdiensten hebben 
we besloten zo mogelijk elke dienst 
één solist te hebben, bij voorkeur 
een zanger(es) die de liederen zingt 
of anders een instrumentalist die de 
melodie van de liederen speelt. Zo 
proberen we toch de lofzang gaande 
te houden. Henk Trommel heeft de 
taak op zich genomen om musici 
te vragen, waarvoor onze hartelijke 
dank.

In opdracht van de wijkkerkenraad 
hebben Henk van der Meulen en 
Saskia de Jong de (on)mogelijkhe-
den van de Kruispuntjes tegen het 
licht gehouden. De Kruispuntjes zijn 
ooit ontstaan als middel om kansel-
mededelingen tot een minimum te 
beperken. De Kruispuntjes zijn dan 

ook in de eerste plaats bedoeld voor 
mededelingen van de verschillende 
gremia (wijkkerkenraad, diaconie, 
AK, jeugdraad e.d.) en activiteiten 
die in dezelfde of volgende week 
worden gehouden. Intussen is de 
Kruispuntjes uitgegroeid tot meer 
dan dat, met de mogelijkheid tot 
bedankjes en groeten van gemeen-
teleden. Dat is mooi en moet zeker 
zo blijven, maar soms is het niet 
mogelijk om alles wat aangeleverd 
wordt te plaatsen. Dan staat Saskia 
voor de taak stukjes in te korten of 
ze noodgedwongen door te schuiven 
naar de volgende week. En dat moet 
altijd onder een bepaalde tijdsdruk 
gebeuren, waardoor ingekorte stuk-
jes niet altijd teruggekoppeld kunnen 
worden naar de schrijver. 

Het moderamen overweegt om 
(alleen) in uitzonderlijke gevallen het 
aantal pagina’s van de Kruispuntjes te 
verhogen van vier naar zes pagina’s. 
De wijkkerkenraad moet zich hierover 
nog uitspreken. Schrijft u een mede-
deling voor de Kruispuntjes, probeer 
dan kort en krachtig uw boodschap 
weer te geven of desnoods een lan-
ge en korte versie in te leveren, zodat 
Saskia afhankelijk van de beschikbare 
ruimte voor een lange of korte versie 
kan kiezen.

Henk van der Meulen en Nico Pool 
hebben zich gebogen over de tekst 
van ons gebruiksplan. Nadat het 
afgelopen zomer is vastgesteld, 
heeft de wijkkerkenraad verschillende 

besluiten genomen die nog niet in 
het plan zijn opgenomen. Inmiddels 
ligt er een nieuwe tekst die in de 
eerstvolgende vergadering van 
de wijkkerkenraad moet worden 
vastgesteld.

Anita Winter
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Afscheid
Een jaar geleden had ik nog gedacht 
met een keurig kort geknipt (nou ja, 
enigszins gedekt) hoofd en een volle 
kerk afscheid te nemen als predikant 
van de Kruiskerk. Nu wordt het een 
lege kerk en een vol hoofd (lees: een 
woest kapsel, enigszins in bedwang 
gehouden met een fl inke dot gel). Een 
bijzondere kroon (corona) op mijn werk. 
Zoals in de vorige Present al is gecom-
municeerd, hopen we op vrijdag 25 juni 
nog een afscheidsavond te hebben, 
om zo ook in levende lijve afscheid 
te kunnen nemen en niet slechts via 
een computerscherm. De offi ciële 
afscheidsdienst gaat gewoon door 
op 28 februari. Ik ben blij dat collega 
Werner Pieterse aan het eind van 
deze dienst het moment van afscheid 
en losmaking voor zijn rekening wil 
nemen. Dat onderstreept nog extra 
dat ik niet alleen predikant was van de 
Kruiskerk, maar van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
Eigenlijk moet ik het nog breder 
nemen: predikant van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Ik zou bijna zeggen: 
wel in de Kruiskerk, maar niet van de 
Kruiskerk. 
In de afgelopen elf jaar en vijf maan-
den heb ik een goede tijd gehad in de 
Kruiskerk en in Amstelveen. Nooit heb 
ik spijt gehad van mijn keuze. Op aller-
lei terreinen heb ik fi jn samengewerkt: 

met kerkenraad en moderamen, rond 
de kerkdienst (muziek, beeld en geluid, 
orde van dienst, bloemen), in het 
kader van Vorming & Toerusting, met 
diakenen, ouderlingen en bezoekmede-
werkers, in oecumenische contacten, 
met collega’s. Er waren vaak veel stille 
werkers op de achtergrond. 
En niet te vergeten: de talloze gemeen-
teleden die mij hun vertrouwen gaven, 
hun levensverhaal met mij deelden 
en mij met hartelijkheid omringden. 
Het gaat om zoveel mensen, dat ik 
hier geen namen ga noemen. Jullie al-
lemaal: heel hartelijk dank. Het ga jullie 
goed. 
Velen hebben mij al gevraagd of ik in 
Amstelveen blijf wonen. Dat zijn Tim en 
ik wel van plan. Dan komen we elkaar 
vast nog wel tegen. Ik hoop zo af en 
toe nog wel eens in een kerkdienst te 
mogen voorgaan en op andere momen-
ten als gewoon gemeentelid aanwezig 
te zijn. Collega Fokko Omta kan geluk-
kig nog een poosje blijven als ambulant 
predikant. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat de beroepingscommissie een 
goede opvolger voor Mirjam en mij (ja, 
we gaan wel terug van 1,8 naar 1,0 
fte) zal voordragen. Voor de Kruiskerk 
duurt de procedure wat langer dan 
voor de Paaskerk. Ik heb het modera-
men meegedeeld dat ik, zolang er nog 
geen opvolger is, beschikbaar ben voor 
uitvaarten. Zodra er een opvolger aan 

de Kruiskerk is verbonden, hoort dat 
uiteraard mede tot haar of zijn taak en 
wil ik een opvolger niet voor de voeten 
lopen. Verder zijn Josje Dijkstra en 
Henk van der Meulen de eerst aange-
wezenen voor het leiden van uitvaarten 
van gemeenteleden. 

Afscheidscadeautje
Als een cadeautje voor gemeenteleden 
heb ik een boekje laten maken van de 
psalmoverdenkingen die vorig jaar zijn 
verschenen: Met psalmen de crisis 
door. Geïnteresseerden kunnen contact 
met me opnemen, dan zorg ik ervoor 
dat de boekjes hun weg vinden. 

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
Zo 28 10.00 uur Afscheidsdienst 
   ds. Sieb Lanser 

Maart
Wo 03 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
Zo 07 16.30 uur Muzikale Vesper
Wo 10 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
  19.15 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 24 10.00 uur Christelijke Meditatie (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep

AGENDA
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Wie ‘zoomt’ wie?
In 1985 zong de koningin van de 
Soulmuziek, Aretha Franklin, het 
nummer Who’s zoomin who, uiting 
van een zelfbewuste vrouw die haar 
macho-lover aan het twijfelen brengt: 
wie versierde wie eigenlijk? Sinds 
een jaar zijn we aan het zoomen. 
Eerst moest ik er niet veel van heb-
ben, zie elkaar liever echt in de ogen. 
En met kleine groepjes kon je vaak 
nog wel wat schipperen. Maar ja, we 
zijn een jaar verder en met het nade-
ren van de bevrijdende spuit, lijkt het 
wel of we steeds beduchter worden. 
En dan blijkt dat Zoomen toch leuk 
kan zijn en in sommige gevallen bijna 
het ‘ei van Columbus’. Want ondanks 
de prachtige folder van vorig jaar 
augustus met de aankondiging van 
vele activiteiten, ontmoetingen en 
gespreksgroepen, kon er maar heel 
weinig doorgaan. 
Daarom is het leuk dat de naar sint-
juttemis uitgestelde gespreksgroep 
over ‘Wat is dan Goed?’ van Stevo 
Akkerman, nu in de vorm van kleine 

Zoomgroepjes toch doorgaat in de 
periode van de veertigdagentijd. 
De afkalving van het sociale verkeer, 
vooral als je alleen woont, is inmid-
dels zodanig dat een uurtje zoomen 
en met anderen ergens over spreken, 
een welkome afwisseling kan vormen 
van de dag. Kortom, als je zin hebt, 
geef je op en dan vorm ik groepjes 
van maximaal vijf personen waarmee 
we dan een moment afspreken om 
elkaar digitaal te ontmoeten. Het kan 
eenmalig zijn of vaker, al naar gelang 
de eetlust wordt gewekt. Indien nodig 
oefenen we de techniek een paar 
dagen van tevoren. 
Aanmelding via e-mail: zie pagina 12: 
‘Digitale gesprekken...’. 
Maar een klassiek één-op-één-ge-
sprek – via de telefoon of thuis – blijft 
natuurlijk ook van waarde en mogelijk. 
Wat betreft bezoek aan huis: ik voel 
me zelfs buitengewoon vereerd in 
deze tijd als ik die kostbare ‘ene per-
soon’ mag zijn die u tegenwoordig per 
dag van Rutte mag ontvangen.

Fokko F. Omta (06 - 30 34 60 50)

Van de diaconie
We moeten nog even volhouden bin-
nen de restricties, maar wel blijven 
uitkijken naar lichtpuntjes. Dit geldt te-
meer voor medemensen die hun thuis 
missen, zoals daklozen, vluchtelingen 
en gevangenen. Evenals voorgaande 
jaren sturen we aan de laatsten een 
kaart met Paasgroet. 

Deze Paasgroetenactie is reeds gestart 
(in samenwerking met de andere ker-
ken). Wanneer u nog snel uw naam en 
adres doorgeeft en € 2,00 overmaakt 
op de rekening van de Wijkdiaconie 
Kruiskerk: NL10 RABO 0174 9410 06, 
dan krijgt u een kaart thuisgebracht 
waarop u een groet kunt schrijven. 
Deponeer die vervolgens nog vóór 
zondag 7 maart in de brievenbus van 
de kerk óf bij een van de diakenen aan 
huis. Contact en info: 020 - 645 72 84 
(Lamkje).
Voor de verdere acties in de veertigda-
gentijd: Let op de aankondigingen in 
de Kruispuntjes!

Lamkje Sminia

w
w

w
.k

ru
is

ke
rk

-a
m

st
e

lv
e

e
n

.n
l

De � uisk� k in de sneeuwDe � uisk� k in de sneeuw

� Wim van Groenewoud



25
M

aa
rt

 2
0

2
1

p
re

se
n

t 2

Marcus lezen en beluisteren
Deze veertigdagentijd lees ik Marcus. 
Iedere zondag een verhaal uit de twee 
hoofdstukken die u diezelfde week 
kunt beluisteren. Want nadenkend 
over deze veertigdagentijd, waarin 
gezamenlijke activiteiten opnieuw 
moeilijk zijn, kwam ik op het idee om 
het hele evangelie hardop, woord voor 
woord, voor te lezen. Eerlijk gezegd 
heb ik het een beetje afgekeken 
van de Toneelgroep Amsterdam, 
die tijdens de eerste lockdown de 
Decamerone van Bocaccio voorlas. 
Nu ben ik natuurlijk niet zo'n goede 
acteur als Pierre Bokma en vrienden, 
maar toch dacht ik: het zou moeten 
kunnen met het evangelie. Want wat 
het allemaal ook is geworden, 'in den 
beginne' is het evangelie het oudste 
verhaal van gemeente. We lezen het 
zo vaak in fragmenten, dat we het 
geheel, de compositie, met begin en 
een einde vaak uit het oog verliezen, 
terwijl ook in het hele verhaal een 
heel eigen ritme en spanningsopbouw 
zit. Dus waarom niet. 
Samen met Hans Wesdorp heb ik 
het idee uitgewerkt. Nu zijn er tien 
filmpjes waarin ik het evangelie 
voorlees. Zonder poespas. Gewoon 
de tekst. Al lezend, viel me meteen 
op hoe snel Marcus’ tekst gaat, 
hoeveel er gebeurt en hoe rommelig 
het eigenlijk allemaal is, zeker in het 
begin. Dan hier, dan daar, onmiddellijk 
dit, onmiddellijk dat. Er is haast 
bij. Ook viel me op hoe vreemd de 
woordenwisselingen tussen Jezus en 
de Farizeeën eigenlijk zijn als je er van 

een afstandje naar luistert en ook hoe 
prachtig sommige verhalen (hoofdstuk 
5 bijvoorbeeld). Dan heb ik het nog 
niet over het korte slot. Een paar 
woorden bij een leeg graf. Dat is alles. 
Al lezend had ik steeds de neiging de 
schrijver in de rede te vallen, iets toe 
te lichten of te onderbreken. Ik heb 
me ingehouden. Alleen de tekst.
Het idee is dit: zondag luistert en/
of kijkt u de dienst en daarna (vanaf 
17.00 uur die zondag) kunt u de twee 
hoofdstukken beluisteren. U kunt ze 
ook achter elkaar luisteren op een 
tijdstip dat u zelf kiest. Het vraagt 
natuurlijk geduld en toewijding, 
zoals iedere 'spirituele oefening'. 
Al luisterend hopen we met elkaar 
in een ritme te komen op weg naar 
Pasen. 
Zie verder het veertigdagentijdpro-
gramma op pagina 11.

Werner Pieterse

Vanuit de wijkkerkenraad
In februari hebben wij als 
wijkkerkenraad voor de eerste keer via 
Teams vergaderd. Na een paar kleine 
strubbelingen met de verbinding 
waren we compleet en opende 
Werner met het lezen van Marcus 1: 
29-31 waarbij hij een mooie tekening 
van Rembrandt liet zien. 
Hierna maakten we een rondje langs 
de kerkenraadsleden om te horen hoe 
het hen in deze coronatijd vergaat. 
Iedereen probeert er op zijn eigen 
manier het beste van te maken. Er 
wordt gewandeld, de gebedsgroep 
probeert samen te bidden met behulp 

van WhatsApp en er wordt veelvuldig 
getelefoneerd. Wat we allemaal 
missen is de fysieke ontmoeting 
met elkaar, dat zal voor heel veel 
gemeenteleden gelden!

Afscheid en herbevestiging 
Albert van Blaaderen heeft 
aangegeven te willen stoppen met zijn 
ambt als pastoraal ouderling. Albert 
heeft heel veel jaren deel uitgemaakt 
van onze kerkenraad en zich met 
name op pastoraal gebied enorm 
ingezet. Albert, bescheiden als hij is, 

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. 020 - 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 0392 3145 25 t.n.v. 
Wijkkas Paaskerkgemeente, Amstelveen 

inleveren kopij Present 
present@paaskerk-amstelveen.nl
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stond nooit op de voorgrond, maar 
was betrokken bij alle dingen die hij 
uitvoerde. Albert we willen je op deze 
plaats graag hartelijk bedanken voor 
alles wat je gedaan hebt. In de online-
dienst van 21 februari hebben we 
aandacht besteed aan zijn afscheid. 
Op 28 februari neemt ds. Sieb Lanser 
afscheid van de Kruiskerkgemeente. 
Om te benadrukken dat hij afscheid 
neemt van de hele Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, 
zal er op deze zondag één viering 
zijn vanuit de Kruiskerk. U wordt 
op kerkdienstgemist.nl Paaskerk 
automatisch doorgeschakeld naar 
de Kruiskerk. Graag wensen wij ds. 
Sieb Lanser het allerbeste toe. Wij 

bedanken hem voor de samenwerking 
en wensen hem Gods zegen op zijn 
verdere levenspad. 
Geraldineke Licht en Robert Klaassen 
hebben beide aangegeven dat zij 
nog een termijn beschikbaar willen 
zijn als diaken met speciale opdracht 
eredienst. Zij zullen herbevestigd 
worden als wij weer met meer mensen 
in de kerk aanwezig mogen zijn. 

Kerkenvisie 
Naar aanleiding van een oproep van 
de gemeente om de burgers van 
Amstelveen mee te laten denken over 
een kerkenvisie zal de kerkenraad 
ook een reactie sturen naar de 
gemeente. Wij zijn ons ervan bewust 

dat de kerkelijke gemeente in de 
komende jaren kleiner zal worden 
en dat dit gevolgen zal hebben voor 
het gebruik van onze kerkgebouwen. 
In het beleidsplan van de AK 2020-
2025 kunt u hier meer over lezen. 
In de kerkenraad van de Paaskerk 
is uitgesproken dat we, ook bij 
een herinrichting, de kerkzaal in de 
allereerste plaats geschikt willen 
maken en houden voor verschillende 
soorten vieringen, hetgeen niet 
uitsluit dat de kerkzaal ook voor 
andere activiteiten gebruikt zal 
kunnen worden. Overigens is over dit 
onderwerp in juni 2020 al een gesprek 
geweest met een vertegenwoordiging 
van de gemeente. 

IN MEMORIAM
Maartje Bijkerk-van den Beitel
Op 21 januari overleed Maartje Bijkerk in het Zonnehuis 
in Amstelveen, waar zij ruim vier jaar verbleef. Zij 
was altijd opgewekt en dankbaar voor elke vorm van 
aandacht. Enkele gemeenteleden hebben haar trouw 
bezocht en vertelden dat ze graag naar de liederen van 
Johannes de Heer luisterde. Ze werd 92 jaar. 
Op 29 januari is zij herdacht in een bijeenkomst in de 
aula van rouwcentrum Bouwens, waar ondergetekende 
een kleine bijdrage heeft geleverd. Op verzoek van de 
dochter van Maartje Bijkerk heb ik Psalm 23 gelezen 
en daar iets over verteld in het licht van het leven van 
haar moeder. Vervolgens is mw. Bijkerk begraven op de 
begraafplaats in Aalsmeer, bij haar in 2006 overleden 
echtgenoot Dirk Bijkerk. 
We wensen allen die Maartje Bijkerk zullen missen de 
troost van de vele mooie herinneringen. 

Trudy Joosse-Ridder

Harry Kugel
Op 23 januari overleed ons gemeentelid Harm Jurrien 
Kugel op 90-jarige leeftijd. Harry woonde lange tijd 
samen met zijn partner Ria Meinema in een appartement 
aan de Mont Blanc. Eind 2019 verhuisden ze nog samen 
naar het Huis aan de Poel, waar Ria in januari 2020 kwam 
te overlijden. Harry verhuisde in de loop van 2020 naar 
Belmonte, terug naar de wijk Groenelaan waar hij lang 
heeft gewoond. Harry was bij vele Amstelveners bekend 
als de ‘claviger’ (conciërge) van het Hermann Wesselink 
College. Vlak na zijn pensionering overleed tot zijn grote 
verdriet zijn vrouw Trijnie. Vrij snel ontmoette hij Ria 
Meinema, ook recent weduwe geworden. Samen kenden 
zij nog bijna 25 mooie jaren. 
Namen we vorig jaar nog in een overvolle Paaskerk 
afscheid van Ria – het afscheid van Harry vond in 
familiekring plaats. Wél in de Paaskerk, dat was zijn 
wens. We herdachten hem als een zorgzame man, met 
aandacht voor iedereen die hem lief was. We baden om 
Gods ontferming voor allen die hem missen en hopen dat 
de vele mooie herinneringen hen tot troost mogen zijn. 

Trudy Joosse-Ridder
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Overzicht werkzaamheden 
ds. Werner Pieterse
Ds. Werner Pieterse heeft 
een overzicht gemaakt van de 
werkzaamheden die hij het afgelopen 
jaar heeft uitgevoerd. De kerkenraad 
is van mening dat het verslag een 
goed beeld oplevert en is onder de 
indruk van de diversiteit van het 
uitgevoerde werk. Door het vertrek 
van ds. Marianne Bogaard en ds. Gert 
Jan de Bruin zijn wel enkele taken 
wat in het nauw gekomen. Het betreft 
onder meer professionele begeleiding 
van de diakenen en het opnieuw 

opstarten van de taakgroep eredienst. 
Met de komst van ds. Barbara de 
Groot wordt er een nieuwe opzet 
gemaakt voor de verdeling van alle 
werkzaamheden. 

Graag wens ik u allen een goede 
veertigdagentijd toe en spreek de 
wens uit dat we elkaar binnenkort 
weer echt kunnen ontmoeten. 

Elly Merckel-Timmer

Het gebed gaat door
Er is dan wel een lockdown, maar 
de tweewekelijkse gebedsgroep 

laat zich daardoor niet hinderen. De 
samenkomst heeft plaatsgemaakt 
voor individueel gebed, en in februari 
is daar een app-groep bijgekomen 
zodat er weer onderling contact is. 
Op die manier blijft de groep zijn 
ondersteunende functie aan de 
gemeente bieden. 

Geplande woensdagen voor de 
komende weken zijn: 3 en 17 maart. 
Wie wil, kan zijn gebedspunten 
doorgeven aan Freja Slot-Koelbloed, 
tel. 020 – 645 59 48/ 06 – 46 05 36 26 
of e-mail: freja.koelbloed@gmail.com.
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Paasgroetenactie 2021
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen 
in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart werd 
onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen 
ontworpen. 
Omdat we ook dit jaar de Paasgroetenactie niet in de 
kerken kunnen houden, maar we het wel heel belangrijk 
vinden dat de gedetineerden weten dat we aan hen 
denken, willen we de actie toch laten doorgaan. 
Het werkt als volgt: stuur een groet voor een 
gedetineerde per e-mail naar: roeltje@fammentink.nl. 
Wij schrijven deze groet namens u op een kaart en 
sturen hem op.
Heeft u geen e-mail? U mag uw groet ook telefonisch 
aan mij doorgeven: 020 – 453 71 48.
Wilt u bijdragen aan de kosten van de kaarten en 
postzegel? Maak dan € 2,00 over op rekening NL44 
INGB 0004 8801 71 t.n.v. Prot. Paaskerkgemeente o.v.v. 
paasgroetenkaart.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten 
krijgen, zeker als daar iets persoonlijks op staat. Ook al 
weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege 

de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het de 
gedetineerden erg goed doet te weten dat er aan hen 
gedacht wordt.

Roeltje Mentink



28

w
w

w
.p

a
a

sk
e

rk
-a

m
st

e
lv

e
e

n
.n

l

IN MEMORIAM
Gerrit Stronkhorst
Gerrit was een bekende Amstelvener. De Paaskerk 
was vast te klein geweest om iedereen een plek te 
geven die zou zijn gekomen bij zijn afscheidsdienst. 
Nu volgden zeer velen de uitzending via de livestream 
en stonden velen bij de slagerij waar we op weg naar 
Karsenhof langsreden. Gerrit was zijn leven lang slager, 
net als zijn vader. Met liefde droeg hij het vak over 
aan jongeren. Bovenal was hij een groot kerkmens. 
Jarenlang was Gerrit voorzitter van zijn geliefde 
Dorpskerk, maar veel belangrijker dan het bestuur was 
voor hem het geloof en pastoraat. Tot het laatste toe 
had hij aandacht voor zeer velen. Het geloof dat hem 
tot zo grote steun was, deelde hij graag met zo veel 
mogelijk mensen. Zonder op te dringen getuigde hij 
ervan in woorden en daden. We hoefden niet lang na 
te denken over de tekst voor de dankdienst: de wolk 
van de getuigen uit Hebreeën 12:1, naar het 'motto' 

van Gerrits geliefde Dorpskerk. Wij wensen Tiny, de 
kinderen en kleinkinderen en alle anderen die Gerrit 
missen sterkte en Gods zegen toe.

Werner Pieterse

Simon Broer
Op 5 februari overleed Simon Broer. Siem was samen 
met Joke een heel trouw kerkganger. Eerst in de 
Dorpskerk en na de sluiting in de Paaskerk. Daar sloot 
hij zich vrijwel meteen aan bij de cantorij. Siem en Joke 
waren bijna zestig jaar getrouwd (op 10 februari). De 
laatste tijd woonde Siem in de Luwte. Het laatste jaar 
was dat door de coronabeperkingen heel zwaar. Velen 
zullen Siem herinneren als een vrolijke man, altijd in 
voor een praatje. Voor zijn gezin was hem niets te veel. 
Siem geloofde met een vast vertrouwen dat voor hem 
was verwoord in de tekst van Jesaja 43: 'Ik heb u bij 
uw naam geroepen, gij zijt mijn...' Daarom lazen we 
bij het afscheid die tekst met elkaar. We wensen Joke, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Werner Pieterse



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 6609 04 

t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 

inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  

Hugo Kruijswijk, 
hugokerkpresent@gmail.com

Nieuwsbrief
Nu we niet bij elkaar kunnen komen 
voor de diensten en de kringen, 
wordt de nieuwsbrief weer elke week 
rondgezonden en -gebracht. Het is 
goed dat we elkaar op deze wijze 
regelmatig op de hoogte kunnen 
houden en bemoedigen in de voor 
velen niet gemakkelijke situatie waarin 
we nu al zo lang verkeren.

Bij de diensten
Er worden geen diensten belegd 
tot en met 2 maart, het geplande 
einde van de verlengde lockdown. 
Mochten we daarna weer in kleine 
bezetting kunnen samenkomen, dan 
zal dat voor het eerst zijn op zondag 
7 maart, de derde zondag in de 
Veertigdagentijd. 

Bijbelkring
Van de aanvankelijk geplande tien 
bijeenkomsten van de bijbelkring over 
het evangelie naar Johannes resten 
er nog twee: op dinsdag 10 maart  
en dinsdag 24 maart. Als deze 
bijeenkomsten door kunnen gaan, 
maken we studie van de gedeeltes 
die in het vorige nummer van Present 
reeds werden vermeld, Johannes 
4:4-30 en 8:2-11 (10 maart) en 
Johannes 9:1-41 (24 maart). Ik denk 
erover om, ervan uitgaande dat we 
dan wat meer vrijheid zullen hebben, 
in de zomerperiode nog zo’n vier 
samenkomsten te beleggen om de 
geleden schade van het afgelopen 
seizoen enigszins te compenseren. 
Met u zie ik ernaar uit om na een 

barre winter weer iets van het 
normale (kerkelijke) leven te kunnen 
proeven. Laten we hopen en bidden 
dat het zover zal komen!

Ds. De Vries 

Vanuit de wijkkerkenraad
Hoewel er sinds november geen 
vergadering van de wijkkerkenraad 
is geweest, valt er toch wel wat te 
melden.
Na een half jaar het voorrecht 
gehad te hebben van aangepaste 
kerkdiensten viel toch in januari de 
beslissing om de kerk weer te sluiten. 
De reden was het toenemende 
infectiegevaar door nieuwe 
virusvarianten en de aanscherping 
van de overheidsmaatregelen. Begin 
maart wordt de situatie opnieuw 
bekeken.

Helaas ging de gemeentevergadering 
over de toekomst van onze 
wijkgemeente niet door.
Het kerkgebouw is verkocht, maar 
we kunnen tot halverwege 2022 nog 
gebruik maken van deze locatie. Na 
verbouwing of herbouw kunnen we 
op de lange duur hier weer ruimte 
huren. Over de tussenliggende 
periode is overleg geweest met onze 
buren in de Goede Herderkerk. Er 
is ons toegezegd dat wij voor de 
vieringen op zondagmorgen welkom 
zijn. Een en ander wordt tegen 
die tijd nader uitgewerkt. Zo ook 
over mogelijke ruimte voor andere 
activiteiten door de week.
Van beide kanten vraagt dit alles de 

nodige aanpassingen. Uiteraard zijn 
wij zeer dankbaar voor het geweldige 
aanbod van onze oecumenische 
vrienden. Te meer daar de zoektocht 
naar een andere oplossing nog niets 
heeft opgeleverd. 

Gelukkig ging de kerkdienst op 
8 januari wel door. Er werden 
twee ouderlingen en een diaken 
herbevestigd. Er werd afscheid 
genomen van mw. Felser-Schults, die 
zes jaar ouderling in De Buitenhof is 
geweest. Ook van Adri Lodder, die 
met grote trouw en nauwgezetheid 
gedurende twaalf jaar scriba was.
De kerkdiensten in De Buitenhof 
zijn bij gebrek aan belangstelling en 
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vrijwilligers defi nitief gestopt.
Van Rianne Eegdeman kwam bericht 
dat zij eind 2021 haar werk, het 
wekelijks opmaken van de liturgie, zal 
beëindigen. Voor dit werk en voor het 

scribaat wordt naar opvolging gezocht. 
Geïnteresseerden: meld u bij de 
voorzitter, Gerrit Oud.

Sommige activiteiten worden intussen 

voortgezet, zoals die voor Amnesty 
International en voor de komende 
Paasgroetenactie. We hopen op en 
verwachten betere tijden!

Mieke Hellema 
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IN MEMORIAM
Brenda B. Haan
Op 4 november 2020 is Brenda Haan op 72-jarige 
leeftijd overleden. Na haar werkzame periode als 
journaliste kwam zij in de Pelgrimskerk terecht. Zij heeft 
zich daar thuis gevoeld en veel activiteiten ontplooid. 
Na een korte periode als scriba van de wijkkerkenraad 
heeft ze zich van 2008 – 2014 als ouderling ingezet voor 
De Buitenhof en Huize Buitenveldert. Daarnaast was 

ze lid van de redactie van PiO en had zij veel plezier in 
het zingen met de cantorij. Geleidelijk moest zij dit alles 
opgeven wegens lichamelijke ongemakken. Helaas 
werd het contact ook minder na verhuizing naar het 
Menno Simonszhuis en later De Vreugdehof.
We zullen ons haar herinneren als een grote 
hondenliefhebster, als een belezen en kritische denker 
en last but not least als een meelevend kerklid. 
We wensen haar trouwe vriendin troost toe met 
herinneringen aan betere tijden in hun leven. 

Mieke Hellema

Linguae atque Cordis
De zangers en 
zangeressen van het 
gelegenheidskoor 
Linguae atque Cordis 
hebben in deze stille 
tijd onderling contact. 
Ze staan te popelen om 
weer in een kerkdienst 
hun stemmen te laten 
horen. Hopelijk ziet u ze 
binnenkort weer op het 
podium staan.
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Wereldgebedsdag 
een dag van gebed waaraan 173 landen 
meedoen

Op de eerste vrijdag van maart komt 
de wereldgebedsbeweging in actie, 
ieder jaar opnieuw. Zij laat mensen 
voelen dat zij deel uitmaken van de 
wereldbevolking, deelt hoop en zorg, 
vreugde en verdriet, mogelijkheden en 
problemen.

Rotsvast 
Het thema voor dit jaar is: Rotsvast. 
De orde van dienst, die wereldwijd 
gebruikt wordt, is dit jaar samengesteld 
door vrouwen uit Vanuatu, voorheen de 
Nieuwe Hebriden. Deze eilandengroep 
ligt in de Stille Zuidzee ten noordoosten 
van Australië en werd tot 1980 bestuurd 
door Engeland en Frankrijk. Nu is het 
een zelfstandige Republiek. Het land is 
gevoelig voor aardbevingen, orkanen en 
tsunami’s. De bevolking is overwegend 
christelijk. Behalve Engels en Frans 
worden er ongeveer 80 ‘eigen talen’ 
gesproken. 

Juliette Pita
Juliette Pita maakte het kunstwerk 

voor deze Wereldgebedsdag. Zij is 
op dit moment de meest bekende 
kunstenaar in Vanuatu. 
Ze werd in 1964 geboren op Erromango 
Island en is de derde van acht kinderen. 
Haar talent werd al vroeg ontdekt. 
Op school was ze altijd de beste in 
kunstlessen. Ze was de eerste vrouw 
die afstudeerde aan het Institut National 
de Technologie du Vanuatu. Juliette had 
nooit gedacht dat ze geld zou verdienen 
met haar kunst, maar ze geloofde dat 
God plannen voor haar had. Ze geeft al 
het geld dat ze verdient aan iedereen 
die hulp nodig heeft.

Het kunstwerk
Het schilderij getiteld 'Cycloon Pam II: 
13 maart 2015' toont een buigende en 
biddende moeder voor haar kind. De 
golven beuken, maar een palmboom 
buigt beschermend over hen heen. De 
palmboom is Juliettes favoriet boom 
met sterke wortels die winden kunnen 
weerstaan. De rok van de vrouw is 
gemodelleerd naar de traditionele 
kleding op Erromango. Aan de horizon 
kun je kleine kruizen zien, deze staan 
symbool voor de levens die genomen 
werden door cycloon Pam in 2015.

Samen bidden, samen vieren, 
samen delen
Samenkomen in de kerk lukt 
niet. Als u eerder interesse heeft 
getoond of aanwezig was bij de 
Wereldgebedsdagsviering in de 
Pelgrimskerk, dan ontvangt u de 
orde van dienst in de brievenbus. 

Op vrijdag 5 maart kijken we thuis 
naar de fi lm die speciaal voor u 
gemaakt is. U kunt de fi lm op de 
computer of tablet bekijken. 

www.youtube.com/
watch?v=zCktIQZ75
Mo&feature=youtu.be

Gezamenlijk bidden en ons verbonden 
voelen, dat kan ook alleen thuis.

Janny Schuijt
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Nu pastorpraat
Het was fi jn en het inspireerde mij om een 
opmerking, speciale sfeer, humor, op te schrijven om 
met u allen te kunnen delen, eerst in PiO en later in 
Present.
Van en over kinderen, over thuis en de kinderkerk, 
(lang geleden begonnen in de Pinksterkerk). Of over 
de bijbelse les op twee basisscholen in Amstelveen, 
maar ook over de ouderen in de Buitenhof. En over 
de Kerst- en Paasspelen in de Ontmoeting en de 
Pelgrimskerk. Over Kannen & Kruiken, twintig jaar 
elke vrijdagmiddag (behalve Goede Vrijdag)! We 
beleefden samen veertig jaar wel en wee mee van 
de ‘binnenkant’ van de gemeente. 
Nu zal deze rubriek Pastorpraat van mij de laatste 
zijn. Het slot? Welnee! Nelly Versteeg wil dit 
overnemen, hoera! Dank! We kijken ernaar uit. 
Wel en wee in de gemeente. Woestijn, oases, 
zondags en door de week, het is Nelly meer dan 
toevertrouwd: pastoraat! 

Allen, zieken en gezonden, we houden goede moed 
en hopen weer in de Pelgrimskerk met de gemeente 
samen te komen. 

Hartelijke groet en tot ziens, Wil � uijswijk 

Pastorpraat
De getallensymboliek in de Bijbel 
viel mij al jong op. ’t Begon bij een 
bejaarde dominee die soms nog een 
avonddienst leidde in de Oranjekerk in 
Amsterdam, na afl oop kwam hij dan 
altijd eventjes mee met mijn vader 
om bij ons thuis (Rivierenbuurt 2 en 3 
hoog) een kop koffi e te drinken. 
Terwijl hij bij het weggaan de trap afl iep 
en ik de andere trap op naar boven 
naar mijn bedje toe klom, hoorde ik 
altijd zijn rustige bromstem zeggen 
‘Gegroet, de koffi e deed mij goed, 

we hebben moed, kracht en zin, we 
gaan de woestijn weer in’. Mijn vader 
grinnikte dan. Toen vroeg ik eens wat 
hij toch bedoelde met dat rijmpje. Mijn 
vader antwoordde ‘Nooit vergeten: 
een week heeft zeven dagen, leuk en 
niet leuk soms. De Israëlieten liepen 
veertig jaar door de woestijn, dat is 
in je volwassen, werkzame leven wel 
van twintig tot zestig jaar. De woestijn 
is mooi, oases, maar soms echt niet 
makkelijk. Let nu op: je kunt er nooit 
alléén door, je hebt altijd de ander 
nodig. We zijn voor en met elkaar, 

zwaar, moeilijk of makkelijk, samen 
werken en samen vieren!’.
Ik weet niet of ik het helemaal 
begreep als zevenjarige. Maar nu? 
Heel goed!

Zondagmorgen luister ik op Radio 1 
naar Vroege Vogels van 8 tot 10 uur. 
Natuur, klimaat enz. Dan Pelgrimskerk, 
half 11 begin liturgie. Samen zeggen 
we dan: Die Hemel en Aarde gemaakt 
heeft. Er is verbinding, zo zijn er altijd 
gedachtesprongetjes en heel vaak 
met de Bijbel!
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Muziekagenda
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Muziek in de Kruiskerk
Aart Appelhof 

Sinds enkele weken mag er in 
de Kruiskerk nog maar door één 
persoon gezongen worden en is 
besloten dat er behalve de direct bij 
de diensten betrokken medewerkers 
geen kerkgangers zijn. Onze muziek-
commissie gaat ervan uit dat in 
maart de mogelijkheden niet veel 
anders zullen zijn. We hebben het 
maartprogramma dus aangepast: 
twee keer een muzikale vesper met 
een solo-cantate, die voor één zanger 
geschreven is.

Livestream volgen
U kunt de livestream van de 
vespers zien op kerkdienstgemist.nl 
(Amstelveen, Kruiskerk). De aanvang is 
steeds 16.30 uur, maar ook later is de 
video-opname daar nog te zien. 

Op de hoogte blijven
Wilt u steeds enkele dagen voor een 
activiteit de gratis nieuwsbrief in de 
e-mail krijgen? Stuur dan een e-mail 
naar: cantate@kruiskerk-amstelveen.nl. 

Bach Cantate
zondag 7 maart
Onder leiding van Paulien Kostense 
komt het Bach Ensemble Amsterdam 
met cantate BWV 54, Widerstehe doch 
der Sünde, van Johann Sebastian Bach. 
Deze cantate schreef Bach voor de 
derde zondag van de veertigdagentijd 
toen hij aan het hof van Weimar 
verbonden was. Later, toen hij cantor 
was in het conservatieve Leipzig, 
mochten in de vastentijd geen cantates 
in de kerk klinken. 

Mezzo-sopraan Elsbeth Gerritsen zal de 
twee alt-aria’s en het recitatief vertolken 
daarbij begeleid door de (alt)violisten 

en continuospelers van het Bach 
Ensemble. Henk Trommel begeleidt de 
gemeentezang, die door één persoon 
gezongen wordt. Ds. Niek Scholten is 
de liturg. Aanvang: 16.30 uur.

Muzikale Vesper
Zondag 21 maart
Op Bachs geboortedag staat een 
muzikale vesper gepland. U kunt 
luisteren naar een solo-Stabat 
mater of een solo-cantate, welke 
is op dit moment niet duidelijk. 
Henk Trommel (muzikale leiding) en 
Hanna Rijken (liturg) overleggen en 
besluiten hierover. U hoort het via de 
Kruiskerkwebsite, Kruispuntjes of onze 
nieuwsbrief. 

Zondagmiddagconcert
Zondag 18 april
Met de geweldige pianist, de Ier Seán 
Morgan-Rooney.
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Nederland is een echt orgelparadijs. Maar 
hoeveel weten we van die oude reuzen, die 
pijporgels die met zoveel liefde en vakmanschap 
zijn gebouwd en bespeeld? Die machtige 
machines die de grond kunnen laten trillen 
en met hetzelfde gemak kunnen stralen als 
de zomerzon. Die met hun klanken kunnen 
kleuren als Rembrandt op doek. Die geduldige 
instrumenten die er zijn als er getrouwd of 
gerouwd, gevierd of herdacht wordt. Sander 
Zwiep is gek op orgels en neemt je mee op een 
rondreis langs de mooiste orgels van Nederland. 
Dat doet hij niet alleen, maar samen met een 
vakman, een gids, een reisgenoot. Zijn naam is 
Matthias Havinga. Van Groningen tot Maastricht 
en van Alkmaar tot Breda. 
'Voor het orgel de kerk in' is een podcastserie van 
NPO Radio 4 en AVROTROS: www.nporadio4.nl/
podcasts/voor-het-orgel-de-kerk-in

Voor het orgel 
de kerk in

Voor sommige mensen is bidden geen vanzelfsprekendheid. 
Toch is bidden een moment van bezinnen dat rust geeft aan 
de geest. Het geeft ook positieve gevoelens door iedere dag 
een dankgebed te bidden. 

Wil je jouw geest ook positief beïnvloeden? Dan kun jij er ook 
voor kiezen om een dankbaarheidsoefening te doen. Doe dit 
aan het begin of eind van de dag. Net wat prettig voor jou is. 
De oefening is simpel: schrijf dagelijks tien dingen op 
waarvoor je dankbaar bent. Dat hoeven geen grote dingen te 
zijn. Het kan een fi jne maaltijd zijn, een gesprek dat je had, 

een persoon die naar je glimlacht, een mooie bloem die je zag 
in het voorbijgaan of de zonnestralen in je gezicht. 
Wanneer je hierbij stilstaat, kun je jezelf afvragen wat jouw 
bijdrage was aan deze gebeurtenis. Als je het leuk vindt, kun 
je hiervoor een dankbaarheidsdagboekje/schriftje gebruiken. 

Dankbaarheids-
oefening

Voor het orgel 
de kerk in

een persoon die naar je glimlacht, een mooie bloem die je zag 
in het voorbijgaan of de zonnestralen in je gezicht. 
Wanneer je hierbij stilstaat, kun je jezelf afvragen wat jouw 
bijdrage was aan deze gebeurtenis. Als je het leuk vindt, kun 
je hiervoor een dankbaarheidsdagboekje/schriftje gebruiken. 



M
aa

rt
 2

0
2

1
p
re
se

n
t 2

35

Afgelopen najaar vroeg burgemeester Halsema tijdens 
een werkbezoek aan de Protestantse Kerk Amsterdam 
om mee te denken hoe we hoop kunnen bieden in 
de coronapandemie. Daaruit is onder andere het 
idee geboren om een podcast te beginnen: Hoop in 
tijden van corona. De podcast wordt gemaakt door 
Harmen van der Veen, journalist en podcastmaker. 
De eerste aflevering met hoop-expert Erik Olsman, 
Universitair Hoofddocent Geestelijke Verzorging aan de 
Protestantse Theologische Universiteit is te beluisteren. 
Een gesprek over hoop: wat is het, hoe functioneert het 
in tijden van crisis en waar vinden mensen het?
www.protestantsamsterdam.nl/hooppodcast

Podcast: Hoop in 
tijden van corona 

De actie ‘hart onder de riem’ die in de vorige Present werd 
aangekondigd, heeft al wat hartjes opgeleverd. 
Doet u / jij ook mee? 
Het concept is eenvoudig: maak een hart van papier, wol, 
katoen of hout, of maak een collage van kleurige stukjes 
papier die je uit een tijdschrift scheurt en plak die op een 
correspondentiekaart. Schrijf er iets aardigs bij, of hang er een 
kaartje aan, en stop het bij iemand in de brievenbus van wie 
je denkt dat hij/zij wel een hart onder de riem kan gebruiken.
Een foto van uw/jouw creatie naar ouderenpastor@pga-b.nl 
wordt op prijs gesteld!

Hart onder de riem

Heb je zin in een wandeling met inhoud? Een 
wandeling waarin je samen met iemand anders 
praat over levensthema’s? Holy Hub wil je daar, in 
de veertig dagen voorafgaand aan Pasen, graag 
bij op weg helpen. Als je je opgeeft krijg je voor 
elke zondag tot en met 11 april een nieuwe e-mail 
met daarin een kleine overdenking en een aantal 
gespreksstarters. De overdenkingen gaan over 
vasten, over leren van woestijntijd, over geven, over 
je heilige ruimte schoonmaken, en nog veel meer. 
Waar en wanneer je wandelt, dat bepaal je 
zelf. Holy Hub biedt je de inhoud en een aantal 
gespreksvragen. 
Je kunt gaan wandelen met een familielid, 
bekende of vriend. Maar misschien vind je het 
leuk om met een nieuw iemand de diepte in te 
gaan. Als je dat wilt, kan Holy Hub je met iemand 
(in de omgeving van Amsterdam) in contact 
brengen. Je maakt daarna zelf afspraken over 
waar en wanneer. 

Voor meer info en aanmelden: 
holyhub.nl/wandelen. 

Wandelen in de 
veertigdagentijd 



Vaak zijn de evangelisten afgebeeld
als wat oude mannen bij papieren
peinzend over het juiste woord 
of bij boeken, terugdenkend aan 
wat ze hebben gezien of gehoord.
Zo ook deze Marcus van Frans Hals
verwilderd met een leeuw op de 
achtergrond.
Ze zeggen dat dat is vanwege het 
begin van zijn verhaal
'Terstond dreef de Geest Jezus uit 
naar in de woestijn (...)
en Hij was bij de wilde dieren...' 
(Marcus 1: 12f)

Werner Pieterse

Frans Hals (1582-1666)
De evangelist Marcus, 
datering onbekend, 
ontdekt in 1972.


