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Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief -
Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -'
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte.

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een visch - zijn naam, zijn monogram -
In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,

En antwoord als de menschen mij wat vragen:
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.'

MARTINUS NIJHOFF

De soldaat 
die Jezus 
kruisigde
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Drie
Het thema van dit paasnummer van Present is 
drie, omdat het getal drie in de Bijbelverhalen rond 
Pasen meerdere keren voorkomt, bijvoorbeeld 
drie leerlingen in de hof van Getsemane, drie 
gekruisigden, de opstanding van Jezus op de 
derde dag. In het hoofdartikel zoomt Werner 
Pieterse op nog een ander verhaal in, dat van de 
onvermoede derde die met de Emmaüsgangers 
mee oploopt. In de Kruiskerk hangt een icoon 
van Wasili Wassin die de Transfiguratie verbeeldt. 
In het gastartikel Zien soms even laat Nelly 
Versteeg haar gedachten gaan over de twee keer 
drie figuren die erop staan. In het Chimaera-trio 
spelen drie musici op drie heel verschillende 
instrumenten samen. Hoe je met drie 
verschillende karakters en instrumenten mooie 
muziek kunt maken kunt u lezen in het interview. 
Hebt u moeite uw gedachten bij een preek te 
houden? In zijn column pleit Kees Camfferman 
voor herwaardering van de ouderwetse preek 
in drie punten als hulp om gefocust te luisteren. 
Nu het scholenwerk vanwege de lockdown 
grotendeels stilligt, hebben drie mensen samen 
drie filmpjes gemaakt van drie gelijkenissen. Op 
de pagina’s PJR en Kerk in de stad vindt u meer 
hierover (en over andere activiteiten). Komende 
maand vindt in de Kruiskerk op drie zondagen een 
muzikale activiteit plaats, zie de muziekpagina. 
Twee keer werd Sam’s kledinginzameling afgelast; 
hopelijk is driemaal scheepsrecht. Op pagina 10 
staat wat u waar kunt inleveren en wat er met de 
opbrengst gedaan wordt.
Goede paasdagen gewenst en voldoende tijd voor 
deze derde Present van dit jaar! 

Van de redactie

Anita 
 Winter
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l Kerkdiensten

 Avondmaalsdienst 

 Muziek tijdens de kerkdienst

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

Vreugdehof 
De Klencke 111

ZONDAG 

28 maart
PALMZONDAG

1e collecte: Diaconie, 
stichting De Regenboog
2e collecte: Kerk, jong 
Protestant: Paaschal-
lenge: 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
17.00 uur: ds. A.A. Floor, 
Barendrecht
Pelgrimskerk
Geen dienst

DONDERDAG 

1 april
WITTE DONDERDAG

1e collecte: Diaconie, 
Rudolphstichting
2e collecte: Kerk, 
vormings- en toerus-
tingswerk in onze 
gemeente 

Kruiskerk
19.00 uur: ds. Fokko 
Omta 
Paaskerk
19.30 uur: ds. Werner 
Pieterse 

VRIJDAG 

2 april
GOEDE VRIJDAG

Geen collectes 

Kruiskerk
20.00 uur (indien avond-
klok: 18.30 uur): Goede 
Vrijdagvesper met 
dr. Bettine Siertsema 
Pauluskerk
19.30 uur (indien avond-
klok: 18.30 uur): ds. P. 
Vermaat, Veenendaal
Paaskerk
19.30 uur: ds. Werner 
Pieterse 
Pelgrimskerk
19.30 uur: cantatedienst, 
liturg: ds. Harmen de 
Vries 

ZATERDAG 
3 april 
STILLE ZATERDAG

Geen collectes 

Kruiskerk
21.00 uur (indien avond-
klok: 18.30 uur): ds. Sytze 
de Vries, paaswakeviering
Paaskerk
21.00 uur (indien avond-
klok: zie de website): 
ds. Bara van Pelt, 
paaswakeviering

ZONDAG 

4 april 
PASEN

1e collecte: Diaconie, 
Werelddiaconaat: een 
toekomst voor kansarme 
kinderen in Zuid-Afrika
2e collecte: Kerk, 
wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur ds. Sieb Lanser
12.00 uur Ardin van Mourik 
kerkdienst met wandeling
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Plug, 
Barneveld
18.30 uur (indien avond-
klok: 17.00 uur): ds. W. 
Th. Moehn, Hilversum
(2e paasdag) 10.00 uur: 
prop. H.B. van der Knijff
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries 

Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram 
Sneep

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
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ZONDAG 

11 april
 
1e collecte: Diaconie, 
wijkdoel
2e collecte: Kerk, commu-
nicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Coen 
Constandse, Bunnik
16.30 uur: muzikale 
vesperviering, liturg: drs. 
Bert Kozijn 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Peter van 
Ankeren, Wognum
19.30 uur: meditatieve 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vernooij, 
Lekkerkerk 
18.30 uur (indien avond-
klok: 17.00 uur): ds. P.G. 
Oskamp, Waverveen 
Pelgrimskerk
10.30 uur: dhr. Christiaan 
Koldewijn, Badhoevedorp

ZONDAG 

18 april
 
1e collecte: Diaconie, 
stichting Wereldhuis
2e collecte: Kerk, jeugd- 
en jongerenwerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Arie Jan 
van der Bom, Schagen
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
17.00 uur: drs. Bert 
Kozijn, themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. de 
Reuver, Waddinxveen 
18.30 uur (indien avond-
klok: 17.00 uur): 
ds. M.J. Paul, Ede 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries

Vreugdehof
10.30 uur: mw. Ellen Kok

ZONDAG 

25 april

1e collecte: Diaconie, 
binnenlands diaconaat: 
vrolijkheid in asielzoe-
kerscentra
2e collecte: Kerk, 
eredienst & pastoraat in 
onze gemeente.

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: drs. Bert Kozijn
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van 
Vuuren, Capelle a.d. 
IJssel
18.30 uur (indien avond-
klok: 17.00 uur): 
ds. G.J. Codée, Zwolle
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Kick Bras, 
Haarlem

ZONDAG 

2 mei
 
1e collecte: Diaconie, 
wijkdoel
2e collecte: Kerk, jong 
Protestant: Kerk als 
thuisplek voor jongeren.

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta 
en rabbijn Awraham 
Soetendorp
Paaskerk
10.00 uur: mw. Nelly 
Versteeg
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. van 
Daalen, Nijkerk
18.30 uur (indien avond-
klok: 17.00 uur): 
ds. J.A. Mol, Drieseum 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries 

ZONDAG 

9 mei
 
1e collecte: K.i.A.: licht-
puntjes voor Syrische 
kinderen in Libanon en 
Jordanië
2e collecte: Kerk, 
wijkwerk.

Kruiskerk
Gezamenlijke dienst met 
de Paaskerk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse; bevestiging en 
intrede van ds. Barbara 
de Groot
19.30 uur: meditatieve 
Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. 
Overbeeke, Reeuwijk
18.30 uur (indien avond-
klok: 17.00 uur): ds. G.D. 
Kamphuis, Ridderkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jacob 
Meinders

Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Data inleveren en verschijnen Present
04 - 9
inleveren kopij: 19 april
op de mat: 8 mei

05 – 7  
inleveren kopij: 7 juni
op de mat: 26 juni
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Drie

Ik begin met de snipper. Het gaat om 
een ogenschijnlijk eenvoudige wijsheid 
uit Prediker 4:12 'een koord dat uit drie 
strengen is gevlochten, is niet snel stuk 
te trekken' of letterlijker: een drievoudig 
snoer wordt niet snel verbroken. 
De tekst is in de traditie van de kerk 
vaak symbolisch gelezen en ook een 
bekende huwelijkstekst geworden. 
De moraal ligt voor de hand: geliefden 
houdt de Allerhoogste (de Derde) in 
ere! Zo wordt je huwelijk een krachtig 
verbond. Met de aanbeveling op zich 
is niets mis, maar om de tekst nou zo 
recht toe recht aan de huwelijksmoraal 
te verbinden...
Ik moest bij deze tekst uit Prediker 
denken aan een van de mooiste 
pastorale boektitels die ik ken: 'De 
onvermoede derde'. Het is een boek 
over wat 'contextueel pastoraat' is 
gaan heten; pastoraat waarin niet 
alleen het individu maar ook anderen 
(uit het gezin van herkomst; eerdere 
generaties en families) aan het woord 
komen of worden gebracht, 'De 
onvermoede derde'. 'De titel duidt op 
een spoor van een derde', schrijven de 
auteurs in de inleiding, 'maar', gaan ze 
verder, 'dat moet niet worden opgevat 
als een geheimzinnige aanwezigheid, 
maar als een afwezigheid: 'er is iemand 
voorbijgegaan', of 'er is iemand over 

het hoofd gezien''. Juist zo iemand 
als 'een onvermoede derde' kan 
misschien een ander licht werpen op 
een moment in je leven, een ervaring, 
een herinnering. 

Aanwezigheid
Toch denk ik bij 'de derde' ook aan 
een aanwezigheid. Een onvermoede 
ander die zich als het ware in een 
tweegesprek bij je voegt. Een ander die 
er niet is maar zich evengoed present 
stelt. Wie iemand mist en daarover 
spreekt, werkelijk spreekt, weet 
dat diegene zich als derde bij je kan 
voegen. Aanwezigheid is veel meer dan 
een lichaam dat er is. Aanwezigheid 
is een raadsel. Culturen en tradities 
die minder rationeel zijn ingesteld 
dan die in ons koude protestantse 
noorden hebben daar meer oog en oor 
voor, denk ik vaak. De onvermoede 
aanwezigheid is ook het wezen van 
het gebed. Wie samen bidt is met drie. 
In dat licht klinken de woorden van 
de auteurs over afwezigheid anders. 
God als de onvermoede derde die over 
het hoofd is gezien, voorbijgegaan, 
en over wie slechts achteraf kan 
worden gesproken, naderhand. 'Gij zijt 
voorbijgegaan/ een vreemd bekend 
gezicht'- zongen we laatst nog in de 
Paaskerk (lied 607).

Van dat geheim vertelt ook 
het tweede deel van Lukas' 
paasevangelie. Twee mannen lopen 
de stad uit, weg van de tuin van 
de opstanding en weg van het 
dodenhuis. Dan voegt zich een derde 
bij hen. 'Vreemd bekend'. 'Ben je 
de enige vreemdeling in Jeruzalem 
die niet weet wat daar dezer dagen 
gebeurd is?' 
Er zit een prachtige ironie in het 
verhaal. De twee spreken bitter over 
afwezigheid, terwijl ze de aanwezige 
niet zien. Wat ze zeggen over de 
vrouwen bij het graf betreft henzelf en 
ieder ander na Pasen: 'Jezus zagen ze 
niet...' Of toch? Pas later, als de avond 
is gevallen, als de maaltijd wordt 
gevierd en de ander plots weg is, dan 
herkennen ze hem. 'Was ons hart niet 
brandende in ons toen hij onderweg 
met ons sprak?' 
Ik heb dat altijd één van de mooiste 
zinnen van het Nieuwe Testament 
gevonden. Raadselachtig, mysterieus, 
en helemaal in de hoop van Pasen: 
het brandende hart. Zo vol van iets 
zijn, aangeraakt, maar er ook zo mee 
verlegen, dat je bijna niet weet hoe 
je het moet verwoorden. Het is er en 
ook weer niet, wie het gaat uitleggen 
verliest het. Het wonder van de 
derde. 

WERNER PIETERSE 

Toen ik nadacht over mijn bijdrage in het licht van het thema van deze Present vielen 

me al vrij snel twee teksten in. De eerste is niet meer dan een snipper uit het Oude 

Testament, de tweede het bekende tweede deel van het paasverhaal uit Lukas. 
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Lukas heeft met zijn verhaal ook de 
vierende gemeente op het oog. Alsof 
hij zeggen wil: jullie (dat zijn wij dus) 
die de schriften lezen en het brood 
breken, weet dat Christus in je midden 
is. 'Als onvermoede derde' voeg ik 
dan toe. En terugkomend op Prediker: 
zo zal het verbond niet breken; jij, je 
naaste en de ander in jouw midden. 

Drie strengen brood
Een derde associatie kwam in me op 
toen ik twee weken geleden voor het 
eerst een traditioneel sabbatsbrood 
(een challa) maakte. Gevlochten uit 
drie strengen. Het lijkt me een mooi 
idee om dat te maken voor Pasen. 
Het dan te breken en te delen en het 
verhaal van Lukas te lezen of daarbij in 
gedachten te hebben. 

Moeilijk is het niet. Zelfs mij lukte het 
dit drievoudig snoer te maken. Dit 
heeft u ervoor nodig:
500 gram durum ('gelig') bloem 
(patentbloem kan ook, maar is minder 
lekker) 
7 gr instant gist
2 tl zout
50 gr lichte basterdsuiker
1,6 dl lauw water
50 ml olijfolie

1 ei, losgeklopt
1 tl melk
grof zeezout

Meng alle droge ingrediënten (bloem, 
gist en zout, basterdsuiker) in een 
kom en de natte in een kan. Maak 
een kuiltje en voeg langzaam de natte 

ingredienten aan de droge toe. Kneed 
het tot een deeg, kneed ongeveer tien 
minuten (het blijft wat kleverig). 
Laat het deeg een uur rijzen op 
een warme plek in een met olie 
ingesmeerde en met een doek 
afgedekte kom. 
Verdeel het deeg in drie gelijke 
stukken. Rol deze tot drie 'worsten' 
van ong. 50 cm., vlecht ze en leg het 
begin en uiteinde onder de vlecht. 
Leg het brood op een bakplaat en laat 
45 min onder een doek op een warme 
plek narijzen. Bestrijk het brood met 
een losgeklopt ei, gemengd met een tl 
melk. Bestrooi met grof zeezout. 
Bak het brood in dertig minuten in een 
voorwarmde oven op 190 graden.

Een gezegend paasfeest. 
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Zien soms even 

Het verhaal van de transfiguratie of 
de verheerlijking op de berg staat in 
Matteüs 17: 1-13, Marcus 9: 2-13 en 
Lucas 9: 28-36. Wie de drie versies 
naast elkaar legt, ziet verschillen. 
Wasili Wasin geeft ook weer een eigen 
uitwerking.

Een berg is niet afgebeeld, maar 
wordt wel opgeroepen als je de blik 
omhoog richt om de gezichten van 
de drie figuren te zien. Drie gestalten 
zijn in volle lengte afgebeeld, zonder 
achtergrond. De muur waaraan de 
icoon hangt, vormt de achtergrond. 
De figuur in het midden moet Jezus 
zijn met het kruis in het aureool om zijn 
hoofd. Toch is het verwarrend, want je 
verwacht op grond van het verhaal dat 
zijn kleding helder wit glanst. Er valt 
hooguit wat licht op de schouders van 
Jezus. 
Mozes en Elia flankeren hem. 
Zijn zíj hier in het wit gekleed als 
verschijningen in hemelse luister, 
terwijl Jezus nog zijn levenseinde 
moet volbrengen (Lucas 9: 31)?

De man links wijst met zijn hand naar 
Jezus, net zoals Johannes de Doper 
vaak wordt afgebeeld. De profeet Elia 
moest terugkeren voordat de Messias 
zou komen. Wijst Elia hier Jezus aan 
als de Messias? Dan moet de man 
rechts Mozes zijn. Mozes en Elia staan 
symbool voor Wet en Profeten, de 
beide kernen van de heilige schrift. 

Op de dwarsbalk die de drie gestalten 
op de voorgrond bijeenhouden, 
zijn op de tussenruimtes ook drie 
figuren afgebeeld. Ze zijn met veel 
vloeiender en beweeglijker lijnen 
afgebeeld dan de staande figuren. 
Het zijn figuren uit het verhaal 
zelf: Petrus, Jakobus en Johannes. 
Op iconen werden ze meestal zo 
afgebeeld. Petrus – helemaal links – 
heeft zich opgericht, alsof hij verrast 
door schrik omhoogkijkt naar de 
gedaanteverandering van Jezus. 
Johannes valt hals over kop omlaag. 
Jakobus – helemaal rechts – draait 
zich om en beschermt met zijn hand 
zijn ogen. Zijn ze omgeven door een 

stralend, oogverblindend licht dat met 
de goddelijke verschijning te maken 
heeft?
Deze drie waren de eerste leerlingen 
van Jezus. Ze werden door Jezus 
meegenomen toen hij het dochtertje 
van Jaïrus uit de dood opwekte. 
Later zal hij hen vragen in de hof 
van Getsemane met hem te waken. 
Ze trokken intensief met Jezus op, 
maar wat begrepen ze van de weg 
die hij ging, van het lijden dat hem 
wachtte en de verachting waarmee hij 
behandeld zou worden? 

Het overkleed dat Jezus draagt is 
niet wit, maar lijkt op bloeddoorlopen 
marmer. Suggereert het dat zo’n 
geheimzinnige, overweldigende 
hemelse ervaring slechts een glimp is 
en geen tent verdraagt, zoals Petrus 
voorstelt? Dat je niet op de berg 
kunt blijven of naar de hemel kunt 
blijven staren? (Handelingen 1:11) Dat 
ons leven, ons geloof zich beneden 
afspeelt: de dagen en de nachten, de 
honger en de dorst, de vragen en de 

NELLY VERSTEEG

GEDACHTEN BIJ DE ICOON TRANSFIGURATIE (2011) VAN WASILI WASIN

In de Kruiskerk is een stiltehoek ingericht. Op deze plek worden de namen bewaard van 

dopelingen en overledenen. Het is een plek om mensen uit de geloofsgemeenschap 

te gedenken, stil te staan bij vreugde en verdriet in het leven, een lichtje te branden, 

te reflecteren op of te verwijlen bij God die zich laat kennen als IK ZAL ER ZIJN. Om de 

meditatieve functie van de stiltehoek te versterken hangen er twee moderne iconen 

van Wasili Wasin. Rechts hangt de Annunciatie en links de Transfiguratie (2011). 
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angsten, de kommer en de koorts? 
(Lied 538)
Zijn de roodbruine barsten de littekens 
waaraan een mens die uit de dood 
opstaat herkenbaar blijft? Is de groene 
baan de verticale kruisboom die tot 
levensboom wordt? Blijft Jezus zo 
op ons netvlies staan: niet als een 
zegevierende, maar als een zegenende 
Messias?

Zien, soms even. Het zijn woorden van 
Huub Oosterhuis. U kent ze misschien 
wel. Geloven is voor mij vaker niet 
dan wel zien. Ik herken het verlangen 
van Petrus om het momentum 
vast te houden. Je zou zo graag die 
momenten van zien, van inzicht en 
onthulling, die piekmomenten vast 
willen houden. Maar het geloof is geen 
bezit. Het is meer verlangen. 

Met dank aan Klaas Holwerda die 
voor het veertigdagenproject van de 
Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam 
een beeldmeditatie bij deze icoon 
schreef. 
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Het werk van de kunstenaar 
Wasili Wasin is moderne 
beeldhouwkunst en klassieke 
icoonschilderkunst ineen. Hij 
voegt panelen van lindenhout 
samen en bewerkt ze door de 
structuur – die het hout van 
zichzelf al heeft – onderdeel 
te maken van de voorstelling. 
Aan de klassieke technieken 
en materialen voegde hij in de 
loop van de tijd het gebruik van 
glas, metaal en halfedelstenen 
toe. Door het gebruik van 
houten panelen ontstaat er 
een bescheiden reliëf en 
driedimensionaliteit. 

Wasili Wasin werd in 1957 
geboren in Ozersk in de Oeral 
geboren. Hij studeerde af aan 
het Savitsky Penza Art College 
(1978) en de Hogeschool voor 
de Kunst in Moskou (1984). 
Sinds die tijd werkt hij in 
Kaliningrad.
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Sam’s Kledinginzameling 

De Democratische Republiek Congo 
(DRC), worstelt al jaren met de 
gevolgen van extreme armoede en 
continu oplaaiende conflicten. Hierdoor 
gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de 
basisschool. Dit lot treft vooral meisjes. 
Gebrek aan geld is de belangrijkste 
reden dat kinderen niet naar school 
gaan. Ze worden vaak thuisgehouden 
om op hun kleinere broertjes of zusjes 
te passen, voor het huishouden te 
zorgen of om op het land te werken. 
Ook als ouders ziek worden of 
overlijden, is het oudste kind vaak 
vanzelfsprekend verantwoordelijk voor 
de rest van het gezin. 
Daarbij zijn de omstandigheden 
op de scholen ook een belangrijke 
reden om niet naar school te gaan 
of op school te blijven. Door de 
gevolgen van het steeds oplaaiende 
conflict, is het onderwijs in de 

DRC zwaar verwaarloosd en zijn 
de omstandigheden op school voor 
kinderen ook een reden om niet 
naar school te gaan of op school te 
blijven. Zo moeten kinderen vaak 
op de grond zitten, is er geen goed 
en niet voldoende lesmateriaal, 
zijn er te weinig leraren en zijn de 
schoolgebouwen in slechte staat. 
Voorzieningen zoals aparte, afsluitbare 
en hygiënische toiletten en water 
ontbreken vaak.

Daarom renoveert Cordaid samen met 
de gemeenschappen in onder andere 
de stad Kananga in de provincie 
Kasaï Centraal in totaal 25 scholen en 
klaslokalen en worden waterpunten 
en sanitaire voorzieningen aangelegd.

Samen maken we het verschil. 
We hopen op een mooie opbrengst!

Meer informatie: Mareke Kniep, 
020 - 643 57 65 / p.v.dongen@online.nl 
www.samskledingactie.nl. 

Uw kleding een duurzaam en verantwoord ‘tweede leven’ geven en 

tegelijk een belangrijk ontwikkelingsproject steunen? Doe mee met 

de inzameling van Sam’s Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood.
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zaterdag 24 april van 9.30 – 12.00 uur

Gevraagd
Kleding (schoon en draagbaar) 
en schoenen in gesloten 
vuilniszakken of dozen. Brillen 
apart afgeven.

Inzamelpunten
Buiten bij de Pelgrimskerk, 
Paaskerk, Kruiskerk, Augustinus-
kerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), 
Titus Brandsmakerk. Dit jaar 
coronaproof: volgt u de aanwij-
zingen van de vrijwilligers!

En dan?
Het ingezamelde wordt dezelfde 
dag door Sam's Kledingactie 
opgehaald en vervolgens 
door gecertificeerde bedrijven 
gesorteerd en verkocht naar 
het buitenland (o.a. Azië, 
Oostblok en Afrika), waar het als 
betaalbare tweedehands kleding 
op de markt wordt gebracht.
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Licht aan 
de horizon

GINUS TROF
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Het vaccineren tegen corona is 
begonnen, steeds meer mensen 
zeggen hun eerste vaccinatie 
ontvangen te hebben, sommigen 
zelfs al de tweede. Diakenen en 
regelneven en -nichten staan klaar om 
weer activiteiten te ontplooien binnen 
de kerkmuren. Ouderenmiddagen, 
buurttafels, noem maar op. Wij willen 
elkaar weer zien, begroeten en 
waar het gepast is, knuffelen. Eerlijk 
gezegd voelt dat als een bevrijding, 
wat zijn wij daaraan toe!

We hebben nu vooral per telefoon, 
WhatsApp of Zoom contact met 
elkaar. Soms in uitzonderlijke gevallen 
bij elkaar thuis. Gelukkig kan dat ook. 

Maar toch... de beperkingen door 
corona hebben ons leven drastisch in 
haar greep gehouden en misschien hier 
en daar voorgoed veranderd. Diakenen 
hebben er alles aangedaan om het 
omzien naar elkaar in wat voor vorm 
dan ook handen en voeten te geven. 
Niet alleen binnen de kerkmuren, maar 
ook daarbuiten. Hulde!

En hoewel we niet overstelpt worden 
door hulpvragen in coronatijd, 
weten we niet wat de komende tijd 
aan ellende met zich meebrengt. 
Deskundigen praten over toenemend 
huiselijk geweld, armoede, 
werkloosheid, faillissementen. 
Amstelveen is van oudsher een 

rijke gemeenschap. Maar ook hier 
groeit het aantal mensen dat zich 
aanmeldt bij de Voedselbank. Ook de 
Kledingbank heeft genoeg klandizie. 
En ook hier zijn scholen die kinderen 
proberen te helpen die het thuis niet 
zo breed hebben. Ik ben benieuwd 
wat dat allemaal voor het werk 
van de diaconie en andere sociale 
instellingen gaat betekenen.

Hopelijk kunnen we in 2021 weer 
allerlei activiteiten oppakken. En ook 
weer samen kerkdiensten vieren met 
alles erop en eraan. 
Misschien voelt u zich zo betrokken 
dat u zich aanmeldt als diaken of 
voor andere diaconale taken. Er zijn 
diakenen die, na jarenlang trouwe 
dienst, graag het stokje aan u 
overdragen. De kerk heeft u nodig om 
een plek van betekenis in uw buurt 
te blijven en om klaar te blijven staan 
voor volgende generaties. 

Er tekent zich een mooi klein lichtje af aan de 

horizon. Misschien wel voorbij de zomer. Maar 

toch, het lichtje schijnt en de hoop gloort. 
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Het Chimaera-trio: eenheid  dankzij de verscheidenheid  

Ze bereiden zich voor op de opname 
van een nieuwe cd. Een goede 
gelegenheid om ze te interviewen 
over muziek, smaak en balans in het 
samenspel dat musiceren heet. 

De naam Chimaera 
Een Chimaera is in de Griekse 
mythologie een veelhoofdig 
fabeldier waarin de karakters van de 
verschillende dieren nog duidelijk 
aanwezig zijn, maar dat zich toch als 
één wezen manifesteert. ‘We hebben 
de naam gekozen,’ aldus Laurens de 
Man, ‘omdat wij niet alleen drie heel 
verschillende personen zijn, maar ook 
omdat onze instrumenten – klarinet, 
cello, piano – zo verschillen in klank en 
karakter en we toch als we spelen één 
zijn.’ 
Acht jaar geleden, in 2012, waren ze 
alle drie student aan het Amsterdams 
Conservatorium. Het klarinettrio van 
Johannes Brahms bracht hen samen, 
een gelaagd en introspectief werk 
waarin de instrumenten elkaar lijken 
te liefkozen. De onderlinge klik en 
de gezamenlijke kick was er gelijk en 
daarmee de wens om vaker samen te 

spelen. In de acht jaar dat ze nu samen 
zijn, speelden ze niet alleen bestaande 
klarinettrio’s van componisten als 
Beethoven, Brahms, Glinka en 
Zemlinsky, ook is er inmiddels werk 
speciaal voor hen geschreven (Danzas 
soñadas van Willem van Merkwijk) 
en bewerkte vooral Laurens allerlei 
andere composities voor hun trio, 
van de Chaconne van Pachelbel tot 
liederen van Mahler. De vraag wat er 
gebeurt met Chimaera als een van 
hen zou stoppen, stuit op onbegrip: 
ondenkbaar. Volgens Irene staat dit 
zo ver van hen af, omdat ze alle drie 
ook een eigen carrière hebben. Ze 
zien elkaar soms een hele tijd niet – 
Irene woont in Wenen –, dan wordt 
samenspelen telkens weer als nieuw. 

Trio-zijn, hoe doe je dat? 
Irene: ‘Communicatie is belangrijk, 
en elkaar vertrouwen en respecteren. 
Over alles kan gepraat worden tussen 
ons en dat is ontzettend waardevol. 
Naarmate je langer bij elkaar bent, 
leer je elkaar beter kennen, kun je 
zwakheden van de ander opvangen en 
sterke kanten uitbuiten en dat voegt 

echt iets aan het trio toe.’ Annemiek: 
‘We staan open voor wat de anderen 
inbrengen en vertalen gezamenlijke 
keuzes naar ons eigen instrument. In 
het spel op elkaar reageren, samen 
de klank kleuren, elkaar muzikaal 
aanvoelen, is geweldig en geeft 
veel energie.’ Laurens: ‘We moeten 
allemaal investeren. Als er iemand 
slecht voorbereid naar een repetitie 
komt, krijg je disbalans. Maar ja, 
iedereen heeft ook wel eens een 
minder goed moment. Dat moet 
je van elkaar uiteraard wel kunnen 
accepteren.’ 
De vraag of de wens een goed trio 
te zijn wel te combineren valt met 
eigen carrières, wordt volmondig 
instemmend beantwoord. Annemiek: 
‘We spelen alle drie ook met anderen, 

AART APPELHOF

In een ijskoude Kruiskerk oefent het Chimaera-

trio, bestaande uit drie jonge musici, klarinettiste 

Annemiek de Bruin, celliste Irene Kok en pianist 

Laurens de Man. Het is de enige winterse week 

die we in februari hadden. 
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Het Chimaera-trio: eenheid  dankzij de verscheidenheid  

daar leer je van en dat kun je in 
Chimaera weer inbrengen. Zo blijf je 
fris.’ Laurens: ‘Het kan ook wel eens 
een voordeel zijn om voor een project 
weinig repetitietijd te hebben, omdat 
je er dan heel geconcentreerd en 
intensief ingaat, terwijl als je veel tijd 
hebt en dingen eindeloos uitkauwt, de 
concentratie weg kan zakken en het 
resultaat minder wordt.’ Irene: ‘Mee 
eens, maar toch... om de juiste klank 
te vinden, heb je ook wel weer tijd 
nodig. Je weet hoe het moet, je weet 
dat het kan, maar als je een hele tijd 
niet samen bent geweest, moeten de 
automatismen er wel weer komen.’ 

Stemt jullie muzikale smaak 
overeen?
Laurens (ook organist): ‘Gedeeltelijk. 

We houden bijvoorbeeld alle drie 
van de Duitse zanger Max Raabe 
en de manier waarop hij de muziek 
uit de jaren twintig en dertig van 
de vorige eeuw brengt, maar er 
zijn ook verschillen. Ik houd erg van 
orgel, Annemiek vindt het maar 
een star instrument omdat de 
pijpen klinken door blaasbalgwind.’ 
Annemiek: ‘Inderdaad, er zit geen 
leven in orgeltonen. Juist de adem 
van een musicus, de dosering van 
de lucht, vormt de tonen van een 
blaasinstrument. Dat mis ik bij het 
orgel, de klank is aan of uit.’ Laurens: 
‘Je hoort, lijkt mij, de verkeerde 
organisten op de verkeerde orgels. 
Maar..., als ik een orgelstuk arrangeer 
voor ons trio, is het weer wel goed en 
speelt ze de sterren van de hemel.’ 

Irene: ‘We staan eigenlijk alle drie 
open voor bijna alles. Natuurlijk zijn er 
wel onderlinge verschillen, maar dat 
zijn eerder smaakdingetjes.’

Repertoire
Samen spreken ze af welke 
stukken ze willen spelen: originele 
klarinettrio’s of bewerkingen van 
andere composities. Gevraagd 
of bewerkingen altijd lukken, 
antwoorden ze dat soms een 
arrangement sneuvelt, omdat het 
niet lekker ligt voor een van de 
instrumenten. Annemiek en Irene 
prijzen zich gelukkig met Laurens in 
hun midden die idiomatisch goed voor 
hun instrumenten kan schrijven. Hij 
weet wat werkt en wat niet en hij is 
heel flexibel, vinden ze. Er kunnen 
altijd veranderingen aangebracht 
worden, bijvoorbeeld dat een 
bepaalde passage verhuist naar een 
ander instrument. Annemiek: ‘We 
maken het dus zó, dat het ‘werkt’ 
voor ieder. Bij een opname onlangs 
voor Avro-Tros zijn kort van te voren 
nog twee maten veranderd in mijn 
partij.’ Laurens: ‘... en toen speelde ze 
tijdens de opname een ‘foute’ noot, 
maar dat bleek echt een verbetering 
en die hebben we daarna dus 
definitief gemaakt.’

Op zondag 9 mei geeft Chimaera, 
corona volente, een zondagmiddag-
concert in de Kruiskerk. Vruchten 
van hun februari-arbeid zijn dan 
ongetwijfeld ook te horen. 
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Nalaten aan de kerk

Ik weet zeker dat het haar een fijn 
gevoel heeft gegeven de verdeling 
van haar nalatenschap vast te leggen. 
Zeker toen ze door gezondheid 
gedwongen moest verhuizen en in 
een verzorgingshuis belandde.
Waarom heeft ze aan de kerk 
nagelaten? Wat haar overwegingen 
waren kan ik niet meer vragen. 
Omdat ze de kerk wilde openhouden 
voor iedereen en het liefst ook voor 
de generatie na haar? Als kerkelijke 
organisatie zijn wij er blij mee. 
Mede door haar gift kunnen we een 
waardevolle en gastvrije plek blijven 
voor de kerk en buurt. 

Vaak een opluchting als alles 
goed is geregeld
En u, heeft u al eens over nalaten 
aan de kerk nagedacht? Als u invloed 
wilt hebben op de verdeling van uw 
bezittingen na uw overlijden is het 
raadzaam om dit te laten vastleggen 

door een notaris. Samen met notaris 
Jaap van Zaane maakten we hiervoor 
een handig stappenplan. U vindt deze 
op onze website. ‘Sommige mensen 
zien erg op tegen het maken van een 
testament’, zegt notaris Jaap van Zaane 
in een van onze gesprekken. ‘Maar ik 
zie gelukkig heel vaak dat het mensen 
oplucht wanneer alles goed geregeld 
is. Het is mooi om te bedenken 
waaraan je via een testament kunt 
bijdragen. Mijn belangrijkste advies 
is om het niet te lang voor je uit te 
schuiven. Zeker als je zelf wilt bepalen 
hoe je je nalatenschap verdeelt.’

Nadenken over de laatste wil kan 
confronterend zijn. Vanuit het 
kerkelijk bureau helpen wij u graag 
met meer informatie en advies. 
Zodra het weer kan organiseren 
wij een voorlichtingsbijeenkomst 
over testamenten in het algemeen 
en nalaten aan de kerk samen met 

notaris Jaap van Zaane en onze 
notarieel adviseur Henk van Silfhout. 
Dan kunt u vrijblijvend en persoonlijk 
uw vragen stellen. 

YVONNE TEITSMA

Laatst ontvingen we als kerk een legaat. Ik kan 

nog precies aanwijzen waar de overleden lieve 

dame altijd in de kerkzaal zat. In haar testament 

had ze keurig een lijstje met maar liefst achttien 

goede doelen opgenomen, waaronder de 

diaconie en de kerk. 
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Actie Kerkbalans
Dank u wel voor uw bijdrage
Om als kerk een waardevolle 
plek te blijven voor velen is het 
belangrijk dat wij ons enthousiast 
en actief blijven inzetten. Nu 
en in de toekomst. Daarbij is 
uw financiële steun onmisbaar. 
Mogen wij u daarom heel hartelijk 
danken voor uw bijdrage? 

In het overzicht ziet u het 
resultaat tot en met februari.
Uiteraard blijft uw bijdrage 
welkom op rekeningnummer 
Kerkbalans: NL 53 ABNA 
0549 316 523, t.n.v. 
Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert.

Opbrengsten Actie Kerkbalans 
t/m februari 2021

Begroot € 411.000
Toegezegd € 260.795 
Ontvangen € 138.095 
Spontane bijdragen  € 16.901
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Enkele 
woorden 
ter afscheid

TRUDY JOOSSE-RIDDER
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Beste gemeenteleden,

Na bijna twee jaar neem ik per 
1 april afscheid van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen Buitenveldert. 
Misschien heeft u het al ergens 
gehoord of gelezen, misschien komt 
dit als een verrassing. Ik heb een baan 
gevonden als geestelijk verzorger in 
een verpleeghuis in Noordwijkerhout. 
Ik ben heel blij met deze kans. 

Ik neem u even mee terug in de tijd 
om dat toe te lichten. 
Tijdens mijn opleiding Hbo-
theologie liep ik in 2008 stage in 
een verzorgingshuis (die toen nog 
bestonden!) in Amsterdam. Daar 
werd ik gegrepen door het vak van 
geestelijk verzorger. Ik vond het 
boeiend om een poosje op te lopen 
met de bewoners van het huis en 
stond vaak versteld van de verhalen 
die ze me toevertrouwden. Toen ik 

in 2009 afstudeerde was het een 
grote wens om ergens een baan als 
geestelijk verzorger te vinden. Tot 
mijn vreugde vond ik die, maar helaas 
raakte ik hem na een aantal jaren ook 
weer kwijt vanwege bezuinigingen. 
Daarna werkte ik in een aantal 
kerkelijke gemeentes, vanaf juni 2019 
dus bij de PGA-B. De eerste zomer 
heb ik vooral kennismakingsbezoekjes 
afgelegd, vanaf september startten 
de ontmoetingsbijeenkomsten in 
de Paaskerkgemeente en het Open 
Huis in de Kruiskerkgemeente. Ik 
beleefde hier veel plezier aan. Ook 
het individuele bezoekwerk was fijn 
om te doen. 

Ik bewaar goede herinneringen aan 
de adventmiddag in de Kruiskerk en 
de diaconale ontmoetingsmiddag in 
de Paaskerk. Leuk was het om als 
ouderenpastor een rol te hebben in de 
kinderkerstvieringen in de Kruiskerk. 
Met de vrijwilligers was het prima 
samenwerken, waarvoor mijn dank!
Het verlangen naar de geestelijke 
verzorging bleef. Daarom ben ik erg 
blij dat het gelukt is om hier een baan 
in te vinden. 

Ik wens u/jullie allen het allerbeste en 
Gods zegen, en steek u/jullie graag 
allemaal een hart onder de riem. Houd 
moed, heb lief! 
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Podcasts met de burgemeester
Sinds een paar weken spreekt onze 
burgemeester Tjapko Poppens 
tweewekelijks met een inwoner van 
Amstelveen. Daarvan wordt een 
podcast gemaakt. 
Hij sprak onder andere met een 

leraar, een huisarts, een scholier, een 
politieagent, een ondernemer, een 
kinderopvangmedewerker. Meestal 
vanuit de vragen: Hoe beleef je deze 
tijd? Wat maak je mee? Wat raakt 
je? Wat betekent het voor jouw 
persoonlijke leven en voor het werk 

dat je doet? Ook ik werd uitgenodigd 
voor een mooi gesprek op 4 maart. 
U kunt het gesprek beluisteren via 
mijn website wernerpieterse.nl 
onder nieuws of, net als de andere 
gesprekken, terugluisteren op de 
website amstelveen.nl.

WERNER PIETERSE

Kerk in de stad

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert | pga-b.nl
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Pasen op school
Het scholenwerk lag als gevolg van 
de lockdown grotendeels stil. Een 
aantal bezoeken komt nu, binnen 
de beperkingen, weer op gang. 
Rond Pasen zal er zeker een aantal 
klassen van het Palet Zuid, mogelijk 
de Roelof Venemaschool en – voor 
het eerst – de Horizon naar Paas- en 
Kruiskerk komen. Het blijft lastig met 
alle steeds veranderende regels. Ook 
de scholen moeten voorzichtig zijn. 
Daarom hebben we voor de tijd tot 
Pasen drie verhalenfilmpjes gemaakt. 
Ik vertel drie 'Verhalen van Jezus 
onderweg': De man langs de weg, de 
werkers in de tuin, de vader met twee 
kinderen. 'Gelijkenissen' die vragen 
openleggen. 
We hebben ze aan de verschillende 
scholen aangeboden en ze zijn te zien 

op de website van de PJR, PGA-B, 
wernerpieterse.nl en op YouTube. 
Hierboven zeg ik 'we', want al vertel 
ik de verhalen, Linde Dorenbos en 

Mareke Kniep hebben meegedacht en 
-gedaan met de uitwerking. 
https://pga-b.nl/pjr/verhalen-van-jezus-
onderweg

Luisteren naar de Bijbel
De Marcus 'podcast' blijft ook na Pasen 
beschikbaar. Graag hoor ik commentaar. 
Misschien is het wel iets om vaker te doen, 
een (deel van een) bijbelboek voorlezen. 
Steeds vaker hoor ik dat mensen er, anders 
dan vroeger misschien, moeilijk toe komen 
om langere bijbelgedeelten te lezen. 
Makkelijk is het natuurlijk niet. Toch kies ik 
voor een oude vertaling en een woord voor 
woord weergave. Vereenvoudigingen zijn 
toch te vaak ook interpretaties, waarin te 
veel moraal of moderne 'begrijpelijkheid is 
toegevoegd. Soms is het juist de bedoeling 
van een verhaal om een vraag open te 
laten of te verontrusten of verwarren. De 
Bijbel is natuurlijk een stokoud boek en 
het vraagt doorzettingsvermogen dat te 
beluisteren. Het geeft altijd te denken. 
Reden te meer om te blijven lezen of 
luisteren. 
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ANDRÉ VAN DER GALIËN

De student die zich niet zo lekker 
voelt, komt niet zomaar naar ons 
toe. Als je je al iets somber voelt, 
is er meer voor nodig om een goed 
gesprek met iemand aan te gaan. 
Daarom zijn wij naar de studenten 
toegegaan.
De ene keer doen we dat met een 
koffi erugzak vol met verse koffi e van 

een brander uit Lelystad. De andere 
keer lopen we met emmers vol met 
verse gerbera's van een kweker uit 
Amstelveen. Lekker zwart of heel 
kleurrijk.

Op deze manier bezoeken we de 
studenten aan huis. Door gewoon 
belletje te lellen of ze buiten op straat 

aan te spreken als ze onderweg zijn 
naar hun kamer. Deze manier van be-
naderen maakt dat we elke keer een 
glimlach en verbazing treffen. ‘Hoezo, 
waarom, ehh gratis...’ ‘Ja, omdat we 
je dag willen opfl euren en we horen 
dat het met sommige studenten niet 
zo goed gaat.’ Zo aanwezig zijn op 
Uilenstede is van waarde. 

Studenten komen steeds vaker 

negatief in het nieuws vanwege 

kun mentale gezondheid door 

corona. Studeren doe je thuis 

op je kamer met je koptelefoon 

op. En veel studenten doen dit 

zo’n acht tot tien uur per dag. 

Door alle nieuwsberichten en 

onderzoeken onder studenten 

hebben we onze aanpak 

afgelopen maanden aangepast.

De Kas Uilenstede 
Ziel en Zaligheid

Ik doe op dit moment de acties samen met Kurtis Schutter. Kurtis is de leider 
van Navigators International. Hij is een Amerikaan die samen met zijn vrouw 
in Amstelveen woont en verantwoordelijk is voor het internationale studenten 
rondom de VU van navigators.
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Een kort fi lmpje over 
onze activiteiten op 
Uilenstede

Internationale studenten
Vanaf januari horen we verhalen dat 
studenten zijn gestopt, dat ze hun 
studie of studeren op deze manier 
niet zien zitten. Dat ze iets anders 
hadden verwacht van hun studietijd. 
Sommige studenten ervoeren de nare 
gevolgen van corona in hun familie of 
kennissenkring. 

Van de – bijna 1500 – internationale 
studenten die normaal op Uilenstede 
leven is meer dan de helft terug naar 
huis gegaan. Iets minder dan de helft 
is gebleven. Zij wonen vaak in de 
groene of rode fl at, op een galerij met 
eigen kamer en een gezamenlijke 
keuken. Deze studenten zijn bewust 
gebleven en proberen er samen het 
beste van te maken. 

Verbinding 
Zo spraken we heel veel studen-
ten de afgelopen tijd en maken we 
contact en zoeken we de verbinding. 
Verbinding maken we ook met de 
wijkagent, Duwo, de Gemeente 
Amstelveen, Participe en onderne-
mers op Uilenstede. Hoe kunnen we 
elkaar ondersteunen? Maar ook: hoe 
kunnen we ons samen verenigen voor 
studenten die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken?

We merken dat iedereen een manier 
zoekt om met de huidige situatie om 
te gaan. We maken de studenten 
duidelijk dat we er altijd zijn voor een 
gesprek. Mooi zijn de momenten als 
we vertellen over onze ruimte en wat 
daar allemaal mogelijk is. 

Zodra de coronaregelgeving milder 
wordt, komen er zeker verschillende 
internationale studenten een keer 
voor ons koken en maken we er sa-
men een mooie avond van. 
We hopen dat er binnenkort weer 
een tijd aanbreekt dat we met meer 
buiten kunnen zijn. Of dat we weer 
heerlijk in onze eigen ruimte kunnen 
zitten en rondom zingeving kunnen 
samenkomen. 

Ziel en Zaligheid 
vs De Kas Uilenstede
Zoals u merkt, gebruiken we 
steeds meer de naam De Kas 
Uilenstede. Deze naam gebruiken 
we voor onze ruimte. In een kas 
groeit en bloeit er van alles. Zo 
kwamen er voor corona verschil-
lende studentengroepen rondom 
zingeving samen in onze ruimte. 
Hiermee hebben we een echte 
zingevingshub gecreëerd. De 
naam Ziel & Zaligheid blijven we 
gebruiken voor onze zingevings-
activiteiten. Deze staan nu op 
een laag pitje vanwege corona. 
Voor onze huidige activiteiten 
gebruiken we vaker de naam 
De Kas Uilenstede. Dit om ons 
concept dichter bij de studenten 
te brengen. We blijven ons ook 
in deze tijd in elk geval met ziel & 
zaligheid inzetten.
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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

Met de kinderen van de kinderdienst zijn 
we de afgelopen weken op weg gegaan 
naar Pasen. Iedere week is er in beide 
kerken een luikje op het kruis opengemaakt 
waarachter een plaatje met een verhaal 
zat. Op Pasen zijn alle luikjes open en is het 
kruis gekleurd. Op het moment dat deze 
kopij geschreven is, is nog niet duidelijk 
met hoeveel mensen (en kinderen) we deze 
dagen in de kerk kunnen vieren. Alle leiding 
zorgt voor extra aandacht en zo mogelijk 
een vorm van ontmoeting. Via e-mail of de 
app informeren we jullie. 

P
J
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met hoeveel mensen (en kinderen) we deze 
dagen in de kerk kunnen vieren. Alle leiding 

een vorm van ontmoeting. Via e-mail of de 

Vanaf 14 maart zijn de tienerdiensten weer 
gestart. Heel fi jn dat we elkaar kunnen 
ontmoeten in de kerk. Vanaf nu doen 
we de tienerdiensten van Paaskerk en 
Kruiskerk altijd gezamenlijk, om en om in 
een van kerken. Zo is er elke 14 dagen een 
tienerdienst (behalve in de vakantie). De 
tieners hebben zelf aangeven het leuker 
te vinden om met iets meer jongeren 
te zijn in de dienst. De leiding werkt in 
steeds wisselende koppels, zo kan gebruikt 
gemaakt worden van ieders talenten. Alle 
jongeren hebben ondertussen een rooster 
ontvangen. Heb je dit niet gekregen en wil 
je eens komen kijken? Laat het weten, je 
bent van harte welkom!
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Naast de Paasdienst om 10.00 uur, willen we dit jaar ook een paasdienst houden voor oudere 
kinderen, hun (groot) ouders en alle gemeenteleden die deze dienst willen meevieren. In de 
Paaskerk was dit al een aantal jaren de gewoonte. Dit jaar doen we dit vanuit beide kerken: we 
beginnen om 12.00 uur in de Paaskerk en de Kruiskerk met muziek en het paasverhaal. Daarna 
maken we een wandeling (totaal ongeveer drie kilometer) met de mogelijkheid om door te praten 
over wat je gehoord hebt. Halverwege de twee kerken treffen we elkaar. Na terugkomst (ongeveer 
om 13.00 uur) in Paas- en Kruiskerk sluiten we af met verstilling, muziek en gebed.
Ook bij deze twee vieringen gelden de coronaregels en moet iedereen zich vooraf aanmelden op 
de bekende wijze. In de Kruiskerk gaat Ardin Mourik voor, in de Paaskerk Werner Pieterse.

P
J

R

 
 

Dominee Werner Pieterse nam drie korte 
filmpjes op (zes tot tien minuten). Die 
gaan over drie gelijkenissen: de man 
langs de weg, de werkers in de tuin en de 
vader met twee kinderen. Elk filmpje heeft 
een korte inleiding en eindigt met een 
vraag. Nu er nog geen groepen kinderen 
naar de kerk kunnen komen, (we hopen 
natuurlijk dat dit in de komende maanden 
wel weer gaat gebeuren) willen we de 
scholen wel iets bieden. 
De filmpjes zijn met een korte toelichting 
naar de scholen gestuurd. De richtlijn is 
groep 5/6, maar zijn ook voor iets jongere 
of oudere kinderen goed te volgen. 
De drie filmpjes met gelijkenissen zijn 
te vinden op de website van de PJR en 
YouTube. Ook zinvol om thuis met (klein) 
kinderen te bekijken. 
https://pga-b.nl/pjr/
verhalen-van-jezus-onderweg/
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Gebruik van PowerPoint kan de 
structuur van de preek ondersteunen. 
Steevast gebruik van drie punten kan 
leiden tot dodelijke voorspelbaarheid, 
vooral wanneer gelijk al duidelijk is hoe 
de predikant de punten zal uitwerken. 
En zelfs een goede indeling verliest 
zijn kracht wanneer de predikant na 
een half uur nog enthousiast met het 
eerste punt bezig is, de gemeente 
onrustig in de banken gaat schuiven, 
en punten twee en drie in een paar 
minuten moeten worden afgehandeld. 

Nee, dan is het begrijpelijk dat 
predikanten gaan voor de vrije vorm. 
Wat is er mooier dan een preek 
waarin de gemeente vanaf het begin 

wordt meegenomen zonder te weten 
waar ze uitkomt, maar aan het eind 
verrast wordt met een paar goed 
voorbereide vergezichten?

Maar ja, de vrije vorm is ook niet alles. 
Er zijn preken die beginnen met een 
vraag die prikkelend genoeg is. Je 
gaat ervoor zitten, benieuwd hoe de 
predikant daar uit gaat komen. Maar 
dan gebeurt het wel dat de predikant 
de vraag in de loop van de preek lijkt 
te zijn vergeten. En er zijn preken 
die gewoon ergens beginnen en na 
verloop van tijd ook weer ophouden. 
Er zijn goede dingen gezegd, maar 
een centrale gedachte is moeilijk te 
ontdekken.

Je ziet het wel vaker: pas als iets 
niet meer verplicht is, krijg je de kans 
om het op waarde te schatten. Als 
er dan af en toe nog eens een preek 
met drie punten voorbijkomt, kan ik 
me die meestal in de loop van de 
volgende week weer makkelijk voor 
de geest halen. En het kan echt: drie 
goedgekozen punten die helpen om 
gefocust te luisteren, zonder dat de 
preek voorspelbaar wordt.

Dus als er predikanten zijn die dit 
lezen: heb je een keer een goede 
ingeving, wees niet bang om 
ouderwets te lijken. Houd gewoon 
weer eens een preek in drie punten. 
De mensen zullen ervan ophoren. 

Lang was het vanzelfsprekend 

dat een preek uit drie aandachts- 

punten was opgebouwd, maar 

je hoort het nu niet veel meer. 

Dat is begrijpelijk. In veel kerken 

wordt korter gepreekt en in 

tien minuten kun je niet veel 

onderverdelingen kwijt. 

Drie 
punten

Kees CamffermanC
o
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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

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
Op 15 februari kwam de wijkkerken-
raad voor het eerst op afstand ‘bij 
elkaar’ in een digitale vergadering. 
Een aantal punten konden we snel 
behandelen. De aangepaste tekst 
van het gebruikersplan werd vastge-
steld. De belangrijkste wijziging is dat 
absolute getallen voor het merendeel 
geschrapt zijn en vervangen zijn 
door de opmerking dat de regels van 
de overheid gevolgd worden en de 
adviezen van de PKN richtinggevend 
zijn.
We spraken over de diensten in de 
Stille Week. De diakenen willen pro-
beren op Witte Donderdag ‘corona-
proof’ het avondmaal te vieren. Dat 
lijkt in een onlinedienst of een dienst 
met maximaal dertig kerkgangers 
mogelijk. Op Goede Vrijdag vervalt 
om begrijpelijke redenen de uitvoe-
ring van passiemuziek door onze 
cantorij. De muziekcommissie stelt 
voor om in plaats daarvan een vesper 
te houden, waarin een cantate wordt 
uitgevoerd door een paar leden van 
het Bach Ensemble Amsterdam. De 
wijkkerkenraad stemde met dit voor-
stel in. Aan de paaswake op Stille 
Zaterdag moet nog invulling worden 
gegeven.
Een terugkerend onderwerp is ons 
vacaturelijstje. We weten dat veel 
mensen bereid zijn een (uitvoerend) 
taakje op zich te nemen. En daar 
zijn we erg blij mee. De keerzijde 
hiervan is dat we voor grote(re), en 
met name bestuurlijke taken moei-
lijk mensen kunnen vinden. Het 

moderamen bestaat momenteel 
alleen nog uit de voorzitter en de 
scriba met ds. Fokko Omta als een 
soort adviseur. Behalve een (stem-
gerechtigde) predikant missen we in 
het moderamen ook een diaken en 
een ouderling-kerkrentmeester. Deze 
smalle basis voor het bestuur van 
onze wijkgemeente riep de vraag op 
of het mogelijk is bestuurlijk meer sa-
men te doen met de Paaskerk. Maar 
hoewel er wat meer wordt afge-
stemd met de Paas- en Pelgrimskerk 
en er op sommige punten samen-
werking is of komt, is de situatie 
er op dit moment nog niet rijp voor 
om de besturen meer in elkaar te 
schuiven. 
Sinds februari is er ook een vaca-
ture voor jeugdouderling. Een paar 
namen zijn genoemd, maar we heb-
ben besloten dat een paar mensen 
zich eerst over de vraag buigen wat 
we precies van een jeugdouderling 
verwachten. 
Vanuit de Algemene Kerkenraad 
kwam het voorstel om voortaan 
alle intrede- en afscheidsdiensten 
als gezamenlijke diensten van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert te houden. De wijkge-
meente waarin een predikant intrede 
doet of afscheid neemt is dan open 
en beide andere kerken zijn gesloten. 
Na een korte discussie gaat de wijk-
kerkenraad akkoord met dit voorstel. 
Dat betekent dat op 9 mei, wanneer 
ds. Barbara de Groot intrede doet in 
de Paaskerk, de Kruiskerk gesloten 
zal zijn.

Ook een ander voorstel van de AK, 
om meer samen te werken op het 
gebied van pastoraat door een geza-
menlijk pastoraal beraad te houden 
over een thema, werd aangenomen. 

Aan het eind van de vergadering ne-
men we afscheid van ds. Sieb Lanser 
als lid van wijkkerkenraad. Eerder 
op de avond heeft hij een pakketje 
ontvangen met twee wijnflessen. 
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Vanuit ons eigen huis heffen we het 
glas op hem en danken hem voor 
zijn genuanceerde inbreng in onze 
vergaderingen.
Na de dienst op 28 februari, waarin 
ds. Sieb Lanser vanwege zijn eme-
ritaat werd losgemaakt van de 
gemeente, is ook aandacht besteed 
aan zijn afscheid als onze wijkpredi-
kant. Mocht u dit gemist hebben, via 
kerkdienstgemist.nl kunt u dit nog 
terugkijken.

Begin maart liet onze ouderenpastor 
weten dat ze per 1 april ontslag heeft 
genomen, omdat ze een functie als 
geestelijk verzorger in een verpleeg-
huis in Noordwijkerhout heeft aan-
vaard. Op 28 maart wordt van haar 
afscheid genomen in de Paaskerk. 
We danken haar voor haar inzet in het 
ouderenpastoraat en de Herberg en 
voor het creatief zoeken naar moge-
lijkheden om ook in coronatijd het 
contact met elkaar niet te verliezen. 
Het is de bedoeling dat er opnieuw 
een ouderenpastor voor de Paas- en 
Kruiskerk wordt aangesteld.
Naar aanleiding van de versoepelin-
gen van de coronamaatregelen op 
23 februari heeft de PKN haar advies 
voor kerkdiensten gewijzigd van 
alleen onlinediensten naar diensten 
met maximaal dertig kerkgangers. De 
wijkkerkenraad heeft na het afwegen 
van alle voors en tegens en in overleg 
met Paas- en Pelgrimskerk (per e-
mail) besloten dit advies te volgen. 
Vanaf 14 maart zijn er elke dienst 
weer dertig kerkgangers welkom.

Anita Winter

Onvergetelijk
Het was een onvergetelijke af-
scheidsdienst op 28 februari. Alleen 

al doordat deze zo anders was dan 
ik mij ooit had voorgesteld: een 
lege kerk, zonder kerkgangers, één 
zangeres in plaats van gemeente-
zang. Maar ook dat er ondanks deze 
beperkingen toch zo’n goede dienst 
mogelijk was, waar ik met dankbaar-
heid en voldoening op terugkijk. De 
kerk was niet leeg, maar gevuld 
met de Geest van God, met liefde, 
warmte en waardering. Ook al waren 
jullie onzichtbaar, ik voelde toch de 
verbondenheid, ook met de zusters 
en broeders van de Paaskerk en 
Pelgrimskerk, die deze ochtend met 
ons meevierden. De vertrouwde en 
rijke muzikale inbreng van Henk, de 
prachtige zang van Nienke Oostenrijk, 
ouderlingen en lectoren uit de drie 
wijkgemeenten, de indrukwekkende 
liturgische wijze waarop Werner mij 
losmaakte van de Kruiskerk en de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, de goed verzorgde 
techniek door Freek en zijn team, 
de mooie liturgische bloemschik-
king door Frederika en Trineke, en na 
afloop zowaar koffie met iets lekkers 
erbij, verzorgd door Marian. 
Ik vond het wel een beetje span-
nend om een lied centraal te stellen, 
lied 807, maar dat pakte goed uit. 
Gecombineerd met zes Bijbellezingen 
gaven de zes coupletten van het lied 
mij de gelegenheid om persoonlijke 
aspecten van mijn predikantschap te 
verweven met reflecties over wat het 
betekent ‘mens te zijn op aarde’. Er 
waren veel positieve reacties op de 
viering. 
Het was niet van tevoren aange-
kondigd dat er na de zegen en het 
afsluitende orgelspel van Henk nog 
meer zou volgen, dus misschien heb-
ben sommigen toen al de verbinding 

verbroken. Er kwam nog een waarde-
volle toegift. Nelly en Anita spraken 
mij toe namens de algemene kerken-
raad en de wijkkerkenraad. Hartelijke 
woorden van waardering droegen bij 
aan het ‘vullen van de ruimte’. Wie 
fysiek moesten ontbreken, waren 
de collega’s. Maar wat een verras-
sing dat ze middels een filmpje om 
beurten het woord tot mij richtten. De 
tijd van nare conflicten tussen predi-
kanten ligt gelukkig alweer vele jaren 
achter ons en het filmpje laat zien dat 
het ook anders kan. Het filmpje was 
een kunstwerk op zich, met ook mu-
ziek en beelden van binnen en buiten 
de Kruiskerk, mooi gemonteerd door 
Liesbeth Verstoep. Tot slot klonk ook 
nog het mooie lied 416 ‘Ga met God 
en Hij zal met je zijn’. 

Allen die hebben bijgedragen aan 
deze onvergetelijke afscheidsviering 
en ook allen die van hun betrokken-
heid blijk gaven door middel van 
kaarten, e-mails en kleine attenties, 
hartelijk dank daarvoor. 
Hoe goed dit allemaal ook was, bij 
een afscheid hoor je elkaar eigenlijk 
ook in de ogen te kunnen kijken. Als 
alles volgens plan verloopt, komt die 
mogelijkheid op vrijdag 25 juni. Of 
‘handtastelijkheden’ dan ook weer 
zijn toegestaan of gewenst, is de 
vraag, maar ook zonder dat is een 
ontmoeting waardevol. Tot die tijd kan 
ik afkicken en jullie dan in een nieuwe 
vrijheid tegemoet treden. 
Tot slot wijs ik nogmaals op het 
boekje ‘Met psalmen de crisis door’, 
dat ik als afscheidscadeautje voor de 
gemeente heb laten maken. Het is 
mee te nemen uit de Kruiskerk en 
ook bij mij verkrijgbaar. 

Sieb Lanser
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Witte Donderdag en de Maaltijd 
– ook thuis
‘Vurig heb ik begeerd dit Pascha met 
u te eten’ (Lucas 22: 15)
Al ruim een jaar hebben we, bij mijn 
weten zowel in de Paas- als tenmin-
ste in de Kruiskerk geen Avondmaal 
gevierd. Het vormen van een kring, 
het breken en delen van brood en 
drinken uit dezelfde beker zijn al een 
jaar lang ‘not done’. Het lijken han-
delingen van lang geleden. Toch – of 
misschien wel juist daardoor – is de 
wens groot om op Witte Donderdag 
juist wél de maaltijd te houden. Maar 
dan natuurlijk op aangepaste manier. 
Samen met de diaconie is het vol-
gende bedacht, waarbij we ervanuit 
gaan dat een klein aantal (dertig 
gemeenteleden) in de kerk kan zijn.
Bij binnenkomst zullen de kerkgan-
gers een kleine ‘schaal’ met daarop 
een ‘bete’ brood en een bekertje met 
‘de vrucht van de wijnstok’ aantref-
fen, die ze bij zich in de bank (direct 
voor hen) kunnen plaatsen (of mis-
schien staat het daar al). 

Ook mensen thuis, die willen deel-
nemen, kunnen vóóraf de elementen 
‘brood’ en ‘wijn’ zelf klaarzetten.
De dienst volgt dan de gebruikelijke 
liturgie, waarbij ik het Jezus-woord 
hoop te overdenken, waarin hij 
spreekt van zijn vurige verlangen om 
dit ‘Pascha’ met zijn discipelen te 
eten.
De viering van de maaltijd zal plaats-
vinden met drie mensen achter de 
tafel: voorganger, geflankeerd door 
diaken en ouderling. Na het tafel-
gebed, een lied en het Onze Vader 
volgen de Inzetting en de communie, 
het delen van brood en wijn, in twee 
stappen. 

Na de instellingswoorden over het 
brood, nuttigen we het. Dit gebeurt 
tegelijk (synchroon) met de drie 
celebranten achter de tafel. Daarna 
volgen de inzetting en het drinken 
van de beker, ook weer samen en 
tegelijk. Zo hopen we de ‘enigheid’ 
te vieren en ons de verbondenheid 
onderling en met de Levende Heer te 
realiseren.
Laten wij hopen en bidden dat er 
langzamerhand weer meer mogelijk 
is voor ieder in de kerk en daarbui-
ten. Dat het feest van Opstanding 
en Nieuw Leven ons allen een nieuw 
elan mag geven, zowel ín de Kerk 
als daarbuiten. Graag wens ik ieder: 
Vrolijk Pasen. 

Fokko F. Omta 

(Wil je een gesprek of iets delen, 
e-mail of bel: 06 – 30 34 60 50, 
f.omta@protestantsekerk.nl)

Van de diaconie
Er zijn zo'n negentig kaarten met 
paasgroeten verstuurd aan onze ge-
detineerde medemensen. Geweldig! 
Verder kon men in deze veertigda-
gentijd zelf op aanvraag de veertigda-
genkalender ontvangen. Ook pas-
send bij deze tijd is het boekje 'Met 
psalmen de crisis door' van Sieb 
Lanser. Hij geeft het als afscheidsca-
deau aan ieder die daar belangstelling 
voor heeft. 

De gebruikelijke actie van de dia-
conie, waarbij gemeenteleden met 
een attentie een bezoekje brengen 
aan diegenen die door ouderdom 
of ziekte al lange tijd niet meer naar 
de kerk kunnen komen, kan helaas 
niet doorgaan in de huidige situ-
atie. Die actie zal nu met Pinksteren 

plaatsvinden. Maar dat neemt niet 
weg dat u wordt aangespoord om 
contact met elkaar te houden via een 
kaartje of in de vorm van hartjespost. 
Het Paasfeest geeft hoop!

Lamkje Sminia

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.

Maart
Wo 31 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)

April
Vr 02 20.00 uur (indien avondklok 18.30 uur) 

Passiemuziek en Poëzie
Za 03 21.00 uur (indien avondklok: 18.30 uur) 

Paaswake
Wo 07 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
Zo 11 16.30 uur Muzikale Vesper
Wo 14 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep
Zo 18 16.30 uur Zondagmiddagconcert
Ma 19 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 21 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
  19.15 uur Gebedsgroep
Wo 28 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)

Mei
Zo 02 16.30 uur Zondagmiddagconcert
Wo 05 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
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De zieken bezoeken, als werk van 
barmhartigheid
We bespraken deze weken via 
internet de zeven werken van 
barmhartigheid. Ik zal maar eerlijk zijn: 
er kwam maar weinig belangstelling. 
Voor sommige zal internet een stap 
te ver zijn, voor de werkenden onder 
ons, die wel gewend zijn met internet 
om te gaan, was het de zoveelste 
internet-zoom-sessie. Ze waren blij 
dat het internet uit was.

Ik had een bijdrage over de zieken 
bezoeken. Want dat is een van de 
werken van barmhartigheid. En daarin 
willen wij Jezus volgen. Hij gaat 
immers naar de zieken, grijpt hun 
hand en geneest hen. Daar kent de 
schare mensen die achter hem aan 
gaat hem toch in de eerste plaats 
van. Van het gerucht dat hij zieken 
geneest. Dat laatste, dat kunnen 
wij niet. Maar wij kunnen Jezus wel 
navolgen in de toewending naar het 
ziek-zijn. Zien dat de zieke er is. Over 
ons eigen ziek zijn nadenken.
Ziek zijn. Ja, ik was wel eens ziek. 
Zoals iedereen wel eens ziek is.
Je belt naar je werk: ‘vandaag ben 
ik er niet’. Dat betekent dat je zult 
ontbreken. Als je aardige collega’s 
hebt sturen ze een mailtje en wensen 
ze je beterschap. Ze gaan ervanuit dat 
je er volgende week weer bent. 
Als je als kind wel eens ziek was, kon 
dat behalve de lamlendige kanten ook 
prettige kanten hebben. De anderen 
kwamen langs je bed. Je kreeg wat 
extra aandacht van je ouders. Soms 

kreeg je je lievelingseten van je 
ouders, want dat werd altijd belangrijk 
gevonden. Je moest eten. Als je maar 
goed at dan werd je wel weer beter.

Als je ouder wordt en je wordt ziek en 
je ouders zijn er niet meer, wordt het 
ziekzijn anders. Stiller, eenzamer. Ziek 
zijn betekent op jezelf teruggeworpen 
worden. Je beweegt je niet meer 
op dezelfde manier in de wereld. 
Je voelt: ik ben niet als de anderen, 
de anderen dat zijn de mensen die 
gezond zijn. 

De buitenwereld, de kinderen, de 
vrienden, de buren, de kerk. Daar 
gaat het nu op aan komen. Zij zien dat 
de zieke ontbreekt in de wereld. Die 
doet niet op dezelfde manier mee. 
En eerst is daar nog aandacht, een 
vriendelijke vraag hoe het gaat. Een 
teken van meeleven. Daarna wordt 
het lastiger. Want die andere wereld 
van ziek zijn is er een van verdriet, van 
eenzaamheid. En het is niet makkelijk 
om naast verdriet te zitten. Om het 
uit te houden. Want als je op bezoek 
gaat, weet je dat je niet kunt helpen. 
Je kunt andermans eenzaamheid niet 
verdrijven met een enkel bezoek. Je 
kunt de pijn niet wegnemen.

In het ziekenhuis wordt wel eens 
gevraagd: hoeveel pijn heeft u op de 
schaal van één tot tien. En dan geef 
je de pijn bijvoorbeeld een acht. Dat 
is veel pijn. Maar het is de pijn van 
de ander. Je voelt je als bezoeker 
ongemakkelijk over de pijn van de 

ander. Je voelt je ongemakkelijk 
over de kloof tussen jou en de zieke. 
Daarom is het niet vanzelfsprekend 
om bij zieke mensen te komen. Je 
moet het ongemak overwinnen. Je 
moet je eigen drukke leven waar 
alles zijn gangetje gaat opzijzetten. 
En erbij zitten. De verdrietzee zien 
en niet weglopen. Luisteren en niet 
druk doorpraten over wat je allemaal 
aan het doen bent. En volhouden. 
Terugkomen. Terugkomen, want 
jij bent de wereld die de zieke 
ontbreekt. Dat is barmhartigheid. 

Bara van Pelt

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
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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Vanuit de wijkkerkenraad
Als kerkenraad komen we herhaaldelijk 
te staan voor de vraag wat wel en wat 
niet kan in deze coronatijd. Kunnen we 
elkaar als gemeente veilig ontmoeten? 
Er valt – begin maart - gelukkig ook 
veel positief nieuws te melden. We 
willen als kerkenraad weer bij elkaar 
komen in de kerkzaal op dinsdag 16 
maart waarbij het accent zal liggen op 
de veertigdagentijd. Vanaf 14 maart is 
er een herstart van kerkdiensten met 
(een beperkt aantal) gemeenteleden. 
Ook is er dan weer een klein groepje 
zangers, wel op voldoende afstand 
van elkaar. Overigens was het 
declameren van de liederen ook mooi 
om te horen; hier past veel dank aan 
Wendy Kramer. Vanzelfsprekend gaat 
het uitzenden van de kerkdiensten 
gewoon door. Veel dank voor degenen 
die dit mogelijk maken. Verder zijn 
de 12+-diensten en de kinderkerk 
opnieuw begonnen. En uiteraard 
loopt het programma met de vele 
activiteiten rond de veertigdagentijd 
door. Het motto ‘Ik ben er voor jou’ 
is op vele manier uitgewerkt. Als u 
dit leest is de Stille Week aanstaande 
met diverse vieringen. Voorts is het 
de bedoeling dat er in de Stille Week 
vanuit de Paaskerk als teken van 
verbondenheid een klein geschenk aan 
gemeenteleden zal worden bezorgd. 
Dank aan de vrijwilligers die zich 
hiervoor inzetten.

Vertrek en intrede
Zoals u mogelijk in de Paaskerk-
berichten heeft gelezen, heeft Trudy 
Joosse, onze ouderenpastor, ander 
werk gevonden. Zij gaat per 1 april 
werken als geestelijk verzorger in een 
huis in Noordwijkerhout. Wij betreuren 
natuurlijk ontzettend dat zij weggaat, 

maar gunnen haar van harte dat zij werk 
heeft gevonden waar haar hart ligt. 
Verder kan ik u meedelen dat ds. 
Barbara de Groot op zondag 9 mei 
intrede zal doen in de Paaskerk. Zij is 
dan met haar gezin net verhuisd naar 
de pastorie in Westwijk die het College 
van Kerkrentmeesters in januari heeft 
gekocht. 

Kerk in de samenleving
De wijkkas heeft in februari voor 
€ 5.000 belegd in Oikocredit. Dit is 
een organisatie met kerkelijke wortels 
die al 45 jaar leningen verstrekt voor 
een meer solidaire wereld. Om eerlijk 
te zijn, de wijkkas had deze belegging 
al langer, maar die liep toen via de 
Dienstenorganisatie van de PKN. Zij 
stopte echter met de bemiddeling, 
waarop de kerkenraad besliste 
rechtstreeks te gaan beleggen omdat 
we het doel van Oikocredit belangrijk 
blijven vinden. 

De gemeente Amstelveen werkt aan 
historische routes door de wijken. 
De route door het Oude Dorp/Keizer 
Karelpark is in ontwikkeling. Aan ons is 
gevraagd of kerkleden verhalen hebben 
om deze route kleur te geven. Wellicht 
komt de Paaskerk zelf ook in de route. 
U kunt zich bij mij aanmelden.

Verder gaat de kerkzaal in mei mogelijk 
door het HWC gebruikt worden als 
locatie voor het centraal schriftelijk 
eindexamen. Mooi om onze ruimte 
hiervoor te kunnen aanbieden. 

Tot slot wil ik u met het oog op 
het feest van de opstanding mooie 
vieringen en een gezegend Pasen 
toewensen.

Kees Elfferich

Palmpasenspeurtocht
Omdat het niet lukt met alle 
kinderen en ouders erbij 
stokken te maken op 27 maart, 
bedachten we iets anders.
Vanaf 15.00 uur kun je de 
palmpasenspeurtocht lopen. 
Dat doe je gewoon met je 
ouders, eventueel kun je 
een vriendje of vriendinnetje 
meenemen. De speurtocht 
start en eindigt bij de Paaskerk, 
bij het inleveren van je 
antwoorden krijg je 
een verrassing. 
Opgeven kan bij Karen 
Waringa, waringa@casema.nl.

Paaswandeling voor jongeren
Naast de paasdienst om 10.00 uur, 
willen we dit jaar ook een paasdienst 
houden voor oudere kinderen, hun 
(groot)ouders en alle gemeenteleden 
die deze dienst willen meevieren. 
In de Paaskerk was dit al een aantal 
jaren de gewoonte. Dit jaar doen we 
dit vanuit beide kerken: we beginnen 
om 12.00 uur in de Paaskerk en 
de Kruiskerk met muziek en het 
paasverhaal. Daarna maken we een 
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wandeling (totaal ongeveer drie 
kilometer) met de mogelijkheid om 
door te praten over wat je gehoord 
hebt. Halverwege de twee kerken 
treffen we elkaar. Na terugkomst 
(ongeveer om 13.00 uur) in Paas- en 
Kruiskerk sluiten we af met verstilling, 
muziek en gebed.
Ook bij deze twee vieringen gelden 
de coronaregels en moet iedereen 
zich van te voren aanmelden op de 
bekende wijze.
In de Kruiskerk gaat Ardin Mourik 
voor, in de Paaskerk Werner Pieterse. 

Themavieringen
Het roer is de afgelopen maanden 
omgegooid. Na een fysieke herstart in 
de Paaskerk in november, verzorgden 
we de maandelijkse themavieringen 
in januari, februari en maart geheel 
digitaal. Van tevoren opgenomen, vanuit 
huiskamers, met korte interviewtjes 
en inbreng van veel mensen. Op die 
manier hopen we de informele en 
interactieve setting die we in Westwijk 
gewend waren voort te zetten. 
We zijn blij met Hans Wesdorp, die 
onze goedbedoelde amateurfilmpjes 

tot een geheel weet te smeden. 
De vieringen blijven een maand lang, 
tot de volgende viering, op 
www.kerkdienstgemist.nl staan. 
Hoe lang we met deze digitale 
vorm doorgaan weten we nog niet. 
Misschien kan er in het voorjaar weer 
iets in een groep, of houden we een 
kleine buitenviering – het borrelt van 
ideeën. In ieder geval verschuift de 
aanvangstijd in de voorjaarsmaanden 
naar 17.00 uur. Wie graag persoonlijk 
een mailbericht wil krijgen over de 
eerstvolgende viering of het leuk 
vindt om een keer te helpen met de 
voorbereiding, kan zich aanmelden bij 
Esther Velten, evelten@ziggo.nl. 

JD12+
Gelukkig mogen we weer bij elkaar 
komen met onze jongeren.

Jullie, de lezers, zijn gewend dat 
we elke keer een JD12+ stukje in 
het Paaskerkgedeelte van Present 
zetten. Wij zijn al voor de lockdown 
begonnen om soms samen met 
de Kruiskerk de JD12+ diensten te 
houden (al noemen zij het geloof 
ik ‘tienerdiensten’). Dat is zo goed 
bevallen dat we, in overleg met de 
jongeren, besloten hebben nu altijd 
samen de JD12+ gaan doen. Omdat 
we ongeveer om de week een JD12+ 
hebben, is dat dus ongeveer één 
keer per maand in de Paaskerk en 
één keer per maand in de Kruiskerk. 
En om dat ‘samen’ nog meer te 
benadrukken zal ‘ons’ stukje in het 
vervolg op de PJR-pagina verschijnen. 
Dus als je ons stukje mist, gewoon 
even verderop kijken!

Anko Verburg

IN MEMORIAM
Jaap Breunese
Ons gemeentelid Jaap Breunese is op 27 februari op 
78-jarige leeftijd overleden. Jaap woonde tot eind 2020 
in Amstelveen, maar verhuisde vanwege afnemende 
gezondheid naar een verpleeghuis in Amsterdam. 
Jaap was een actief gemeentelid en trouw kerkganger. 
Ook droeg hij zijn steentje bij aan maatschappelijke 
initiatieven. Het overlijden van Stieneke in 2016 was een 

groot verdriet. Dankzij steun van familie en met name zijn 
beide dochters, kon hij toch de draad van het leven weer 
zo goed en kwaad als het ging oppakken. Hij leerde ook 
Anke kennen, die een goede vriendin werd. 
In een dankdienst voor zijn leven op 5 maart is Jaap 
uitgebreid getypeerd door zijn broers, zijn beide 
dochters en een goede vriend. We hopen dat al deze 
herinneringen eenieder die zal Jaap missen tot troost zijn. 

Trudy Joosse-Ridder
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Gebedsgroep
De tweewekelijkse gebedsbijeen-komsten vinden plaats op woensdag 
14 en 28 april, 19.00 uur. 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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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  

Jeanette Schuijt, 
jeanette.present@gmail.com

Bij de diensten
Begin april, als het grootste gedeelte 
van de gemeente gevaccineerd 
is, zullen de diensten – met 
inachtneming van de geldende 
veiligheidsmaatregelen – worden 
hervat.
We hopen voor het eerst weer samen 
te komen in de dagen rond Pasen. 
Er zal dan alleen een dienst zijn op 
Goede Vrijdag (2 april, aanvang 19.30 
uur) en op de morgen van Pasen 
(zondag 4 april). De gebruikelijke 
diensten op Witte Donderdag en Stille 
Zaterdag vervallen.
De dienst op Goede Vrijdag zal 
een aangepaste cantatedienst zijn, 
waarvoor aanmelding vooraf verplicht 
is (via brita.veldhuizen@hetnet.nl of 
020 – 642 44 25). Vier zangers en een 
pianist zullen de Via Crucis van de 
19e-eeuwse componist Franz Liszt 
uitvoeren.
Op de paasmorgen wacht ons 
uitbundige muziek. Naast paasliederen 
zal de solocantate ‘Jauchzt, ihr 
Christen, seid vergnügt’ (TWV 1:955) 
van Georg Philipp Telemann (1681-
1767) ten gehore worden gebracht. 
Ook voor de paasdienst dient u zich 
van tevoren aan te melden. Op zondag 
2 mei, de vijfde paaszondag, zal een 
andere solocantate van Telemann, 
‘Deine Toten werden leben’ (TWV 
1:213), in ons midden opklinken. We 
mogen uitkijken naar vertroostende 
woorden en schone muziek in de 
paastijd, de tijd waarin hopelijk ook de 
eerste maatschappelijke verlichting in 
de huidige crisis merkbaar zal worden.

Bijbelkring en gesprekskring
Ook de laatste geplande 
bijeenkomsten van de bijbelkring zijn, 
met het opnieuw verlengen van de 
lockdown, geannuleerd. Hetzelfde 
geldt voor de bijeenkomsten van de 
gesprekskring met Nelly Versteeg. 
We hopen in de zomermaanden een 
inhaalslag te kunnen maken. U wordt 
daarover te zijner tijd geïnformeerd.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Op 15 februari heeft de wijkkerkenraad 
voor het eerst (en hopelijk voor het 
laatst) digitaal vergaderd. Dat leverde 
uiteraard de nodige problemen op 
met verstaanbaarheid, ontvangst, wifi, 
techniek en was dies meer zij. 
Nadat Corrie Bruinsma een toelichting 
gaf op de jaarstukken 2020, zijn die 
door de raad vastgesteld. 
Voor de kascommissie zoeken we nog 
twee mensen; opgave bij Gerrit Oud.
Zolang er nog geen nieuwe scriba 
is gevonden, zijn de taken van de 
scriba verdeeld onder de leden van 
de wijkkerkenraad. Uw digitale post 
kunt u blijven sturen naar scriba@
pelgrimskerk.nu, uw gewone post 
naar de Pelgrimskerk. We (lees: 
Mieke Hellema) zijn gestopt met 
het bezorgen van brieven vanuit de 
wijkgemeente bij nieuw ingekomenen. 
Het werk dat dit opleverde, stond 
namelijk in geen verhouding tot de 
reacties en bovendien krijgen nieuw 
ingekomenen vanuit het kerkelijk 
bureau al een informatiebrief met een 
exemplaar van Present toegestuurd.

Tot onze grote spijt heeft de directie 
van de Buitenhof besloten geen 
diensten meer te houden in de 
Buitenhof, zelfs niet op christelijke 
feestdagen. De redenen zijn 
voornamelijk van financiële aard. 
Vreugdevol was het gesprek van het 
moderamen en een afvaardiging van 
de Goede Herderkerk. Wanneer we 
uit de Pelgrimskerk weg moeten, 
kunnen we de zondagse vieringen 
en de wekelijkse ontmoetingen in 
de Goede Herderkerk houden tot we 
weer een eigen ruimte hebben.
Uit de rapportages van de 
verschillende commissies blijkt, 
dat hun activiteiten in deze tijd 
van beperkingen veelal digitaal 
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plaatsvinden. Laten we hopen dat we 
na deze ‘tocht door de woestijn’ rond 
Pasen elkaar weer, zij het op gepaste 
afstand, in levenden lijve en in goede 
gezondheid mogen ontmoeten.

Gerrit Oud

Pastorpraat wordt Uitzicht
Wil Kruijswijk schreef in de vorige 
Present haar laatste bijdrage voor de 
rubriek ‘Pastorpraat’. Het is bijzonder 
dat ze zo lang haar bemoedigende 
verhalen, sfeerbeschrijvingen en 
gedachtensprongen met de lezers 
deelde. Vrijmoedig weefde ze ook 
haar associaties met de Bijbel daar 
doorheen. Henk Kroese bedacht 
(waarschijnlijk) ooit deze titel voor een 
rubriek over de ‘binnenkant’ van de 
gemeente. Wat Wil deed en doet kan 
ik niet overnemen. Ieder vogeltje zingt 
zoals het gebekt is. Daarom heb ik een 
andere titel bedacht voor dit onderdeel 
van de berichten uit de Pelgrimskerk: 
‘Uitzicht’. Het woord omvat voor mij 
vergezicht, inzicht, verwachting, ruimte 
en hoop. Ik hoop in deze stukjes iets 
van de veerkracht die ik om mij heen, in 
mensen, en in mijzelf zie door te geven. 
Wil schreef: ‘We kijken ernaar uit.’ 
Alvast bedankt voor het vertrouwen! 

De onvermoede derde
‘Bezwaart het je niet, alles wat je 
hoort in je bezoekwerk?’ Deze vraag 
van iemand die ik bezocht verraste 
me, want ik ervaar het brengen van 
bezoekjes niet als zwaar of gewichtig, 
zelfs niet als mensen hun ernstige 
ervaringen en verhalen met mij delen. 
Het werkwoord ‘bezoeken’ is afgeleid 
van ‘zoeken’. Ik zoek de ander. Ik 
wil uitzoeken waar de ander staat. 
Interessant is ook dat het aan het 
Frans ontleende woord visite komt van 

een Latijns woord voor ‘willen zien, 
gaan zien’. Bezoeken betekent dus ten 
diepste belangstelling voor de ander 
hebben. Ik ga op zoek om de ander 
werkelijk te vinden. Wat beweegt die 
ander? Hoe gaat het werkelijk? Daarbij 
mag er tijd en aandacht zijn voor mooie 
gebeurtenissen en fijne herinneringen, 
maar ook voor het moeilijke en het 
verdrietige. En dit bezwaart me niet, 
omdat ik geloof dat er nog Iemand 
meeluistert en meekijkt. 
Ook zonder dat we óver God spreken, 
spreken we ten overstaan van God 
met elkaar. Het hoeft in het gesprek 
niet noodzakelijk over God of geloof 
te gaan om God toch aanwezig te 
weten, als een onvermoede, een 
onzichtbare, derde. In het bijbelboek 
Ester wordt de naam van God niet 
genoemd. En toch is God ‘verborgen’ 
aanwezig in het doen en laten van 

Ester en haar oom Mordechai en 
dit leidt ertoe dat haar volk aan de 
ondergang ontkomt. Of zoals Paulus 
schrijft: als er in het leven momenten 
zijn waarop we ons machteloos 
voelen, als we niet weten wat we 
moeten zeggen of bidden, dan helpt 
de Geest zelf ons in onze zwakheid en 
brengt ons woordloze zuchten bij God 
(Romeinen 8:26). 

Nelly Versteeg

Verzamelen kopij Present
De afgelopen maanden nam Hugo 
Kruijswijk het verzamelen van de kopij 
voor zijn rekening. Hugo bedankt 
daarvoor! Vanaf nu kunt u de kopij 
voor Present aanleveren bij Jeanette 
Schuijt, e-mail: jeanette.present@
gmail.com. Heeft u vragen over het 
aanleveren, neem dan ook graag 
contact met Jeanette op.
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IN MEMORIAM
Hannie de Graaff
Op 17 februari is mevrouw Johanna Catharina Hendrika (Hannie) de Graaff 
overleden. Ze werd 84 jaar. Ze woonde op Wallestein en was al heel 
lang betrokken bij de Westerkerk. Daar is op vrijdag 26 februari ook de 
uitvaartdienst gehouden. 
Vóór het samengaan van de gemeente van de Ontmoeting en de 
Pelgrimskerk verzorgde Hannie de Graaff de boekentafel in de Ontmoeting. 
Ze was belezen, hield van muziek en zong in het Westerkerkkoor. 

Gerard Schnack
Op 27 februari overleed Gerardus (Gerard) Schnack. Hij werd 88 jaar. 
Dhr. Gerard Schnack verzorgde jarenlang zeer trouw en nauwgezet de 
administratie van de wijkkas van de Pelgrimskerk. Zijn vrouw en hij waren 
geen ‘kerkgangers’. Ze waren zeer betrokken op buren en vrienden. Een 
bloemetje van de kerk vonden ze voor zichzelf niet nodig, dat kon beter 
naar een andere zieke. Mevrouw Schnack kan niet alleen blijven wonen en 
verhuist zo snel mogelijk naar een blijvende plek in of nabij Utrecht, in de 
buurt van haar zoon en diens gezin. We wensen hen allen veel sterkte toe.
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Muziekagenda
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Muziek in de Kruiskerk
Aart Appelhof 
Voor de muzikale activiteiten in de 
Kruiskerk dient u zich vooraf aan 
te melden op cantate@kruiskerk-
amstelveen.nl. U krijgt antwoord.

Goede Vrijdag Vesper
Vrijdag 2 april
Dit jaar is er een bijeenkomst waarin 
naast muziek ook plaats voor poëzie 
is. Beide kunsten betrekken ons 
bij de tijdloze emoties rond verlies 
en loslaten. Liturg en neerlandica 
Bettine Siertsema brengt poëzie 
die evenals de muziek over verraad 
en liefde, nabijheid en verlatenheid 
gaat. Elvire Beekhuizen (sopraan), 
Elsbeth Gerritsen (alt), Michiel Meijer 
(bas) en Jeffrey Ieong (tenor) laten 
enkele recitatieven, aria’s en koralen 
uit Bachs Matthäus Passion horen. 
Ze worden begeleid door leden van 
het Bach Ensemble Amsterdam 
onder leiding van Paulien Kostense. 
Aanvang 20.00 uur (indien avondklok: 
18.30 uur).

Uitbundige muziek op 
paasmorgen
Zondag 4 april
Naast paasliederen wordt de 
solocantate 'Jauchzt, ihr Christen, 
seid vergnügt' (TWV 1:955) van 
George Philipp Telemann uitgevoerd. 
Aanvang: 10.30 uur.

Muzikale Vesper
Zondag 11 april
Op 11 april, de zondag na Pasen, is 
er een muzikale vesper waarin Bert 
’t Hart de muzikale leiding heeft 
bij de uitvoering van cantate Du 
Hirte Israel, höre (BWV 104). Deze 
cantate wordt op de 1e zondag van 
Pasen uitgevoerd door solisten. Een 
barokensemble begeleidt hen, Henk 
Trommel is organist en Bert Kozijn 
liturg. Aanvang: 16.30 uur.

Middagconcert
Zondag 18 april
We hopen van ganser harte dat 
het concert van de buitengewoon 
getalenteerde Ierse pianist Seán 

Morgan Rooney dit keer kan doorgaan. 
Hij speelt een heel bijzonder solo-
programma met pianowerken uit de 
twintigste eeuw van Ravel, Stravinsky 
en Berio. Aanvang: 16.30 uur.

Solocantate Telemann
Zondag 2 mei
Op de vijfde paaszondag zal de 
solocantate van Telemann, 'Deine 
Toten werden leben' (TWV 1:213) 
opklinken. Aanvang: 10.30 uur. 

Middagconcert
Zondag 2 mei
Henk Trommel hoopt met zijn zoon 
Leonard, cellist, een programma te 
brengen onder de titel ‘Verboden 
muziek’. Het zijn composities die in de 
jaren dertig en veertig van de vorige 
eeuw niet gehoord mochten worden. 
Aanvang: 16.30 uur.

Chimaera-trio
Zondag 9 mei
Op 9 mei horen we het Chimaera-trio 
waarover u op pagina 12 kunt lezen.

Kruiskerk Pelgrimskerk
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Drie kwetsbare gestalten
wankel staan ze op 
loodzware voeten
ieder een eigen weg of 
samen, met elkaar?
Of blijven we, blijf ik?  
Weggaan valt zwaar.

Werner Pieterse

Drie lopende mannen 1948, 
Alberto Giacometti (1901-1966)


