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Wat kan er in onze kerken? U leest de stand van medio juni. Maar houdt vooral de 
mededelingen en website in de gaten, want in de zomermaanden kan er van alles 
veranderen. 
 
In de Paaskerk zijn, in lijn met landelijke beleid, wat versoepelingen doorgevoerd. 
Er mogen weer meer mensen in de kerk. Rekening houdend met de 1,5 meter 
kunnen er vijftig mensen in de kerkzaal (was dertig). Aanmelding blijft verplicht. Dat 
kan per mail tot donderdagavond 22.00 uur (aanmelden@paaskerk-amstelveen.nl 
of telefonisch op maandag van 9.00 tot 14.00 uur, tel.nr. 06 – 82 40 91 28. Verder 
mogen kerkgangers weer bescheiden meezingen, bijvoorbeeld de laatste twee 
coupletten van het slotlied en het Amen na de zegen. Voor de rest blijven enkele 
zangers voor en namens de gemeente zingen. 
 
De Kruiskerk verwelkomt maximaal zestig mensen in een kerkdienst. De 
gemeente mag zachtjes het slotlied meezingen en het avondmaal wordt 
maandelijks weer gevierd. De meeste coronaregels zijn nog van kracht: behalve 
het slotlied zingt alleen de zanggroep, 1,5 meter afstand houden, jas mee naar de 
zitplaats, voor en na de dienst niet onnodig in de kerk rondlopen en een mondkapje 
op, als u loopt in de kerk. Ook in de Kruiskerk is aanmelden noodzakelijk: 
aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl of telefonisch donderdag 10.00 - 16.00 uur, 
020 - 641 38 26.
 
De Pelgrimskerk kan per viering veertig tot vijftig mensen ontvangen. Van tevoren 
opgeven is niet nodig. Vanaf 27 juni is het weer mogelijk om na de dienst koffie te 
drinken. Geen ‘take away’ of ‘coffee to go’, maar persoonlijke bediening aan tafel 
door de koster volgens een goed doordachte opstelling. 

We leven nog niet coronavrij, maar klimmen wel met flinke stappen 

uit de lockdown. Ook in de kerk. Het digitaal vieren nam soms extreme 

vormen aan. Zo beleefde ik de Pinksterdienst in de auto mee. Het was 

rustig op de weg, en als bijrijder heb je niet zo veel te doen tijdens een 

rit van 140 kilometer. De chauffeur - mijn lief - zong bekende liederen 

mee. En hij pikte ook iets van de preek op. 

We mogen 
weer (iets)!

WILLEKE KOOPS
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op de mat: 4 september

07 – Tien 
inleveren kopij: 20 september
op de mat: 9 oktober

Het thema van deze Present is zeven. Van 
alle getallen die dit jaar de revue passeren 
als thema van Present komt zeven het vaakst 
voor in de Bijbel en is waarschijnlijk ook 
het bekendst. Het begint al in het eerste 
verhaal van de Bijbel, waarin God door de 
indeling van zes werkdagen en een rustdag 
de zevendaagse week schept. Of zit het 
toch anders? Jaap Doolaard schrijft erover 
in het hoofdartikel. Gerben Drost gaat in zijn 
column in op het cijfer dat we het leven geven 
naar aanleiding van de zeven werken van 
barmhartigheid, of zijn het er maar zes of juist 
acht? Dorien Keus neemt ons mee naar de 
brouwerij De 7 Deugden, een bijzonder bedrijf 
waar mensen werken die ergens anders niet 
aan de slag komen. 
Op de pagina van het College van Kerkrent-
meesters vertelt Yvonne Teitsma over de 
verschillende manieren waarop we geld aan 
de collectes kunnen geven (nee, het zijn er 
nog geen zeven). Marijke Bossenbroek komt 
er in gesprek met de nieuwe voorzitter van 
de Voedselbank in Amstelveen achter dat er 
aan veel producten behoefte is nu het aantal 
klanten dit jaar al met 7% is gestegen (nadat 
het aantal vorig al met 11% was gestegen). 
Lees de pagina van het College van Diakenen. 
Nu er steeds meer versoepelingen zijn, is er in  
de kerk ook steeds meer mogelijk. Op pagina 2  
vindt u wat er in onze kerken weer mag. 
Een goede zomer gewenst met steeds meer 
ontmoetingen in en rond de kerk. 

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

27 juni

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Anna Poot
2e collecte: Kerk, Jeugd- 
en jongerenwerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Bert Kozijn, 
Amstelveen
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, 
Zoetermeer
18.30 uur: ds. J.C. de 
Groot, Dordrecht
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries

DONDERDAG 

1 juli
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: 
Hans Dornseiffen

ZONDAG

4 juli

1e collecte: Diaconie, KIA 
binnenlands diaconaat; 
‘Vakantietas’: zomerpret 
voor kwetsbare kinderen
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: mw. Anita 
Winter
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, 
Bodegraven
18.30 uur: prop. A.M. van 
Mourik, Driebruggen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Ellen kok

ZONDAG 
11 juli

1e collecte: Diaconie, 
Kerkwebradio
2e collecte: Kerk, 
Eredienst & pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
Paaskerk
10.00 uur: prop. Nicolien 
Luitwieler
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Beens, 
Barneveld
18.30 uur: ds. L. Plug, 
Barneveld
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser

DONDERDAG 

15 juli
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: 
drs. Renger Prent

ZONDAG

18 juli

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Edukans
2e collecte: Kerk, Commu-
nicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb 
Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, 
Waverveen
18.30 uur: ds. P. de Jager, 
Barneveld
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger 
Prent
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard 
Timmermans

ZONDAG

25 juli

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Wereldhuis
2e collecte: Kerk, 
Eredienst & pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger 
Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.B. Verspuij, 
Otterlo
18.30 uur: ds. R.W. de 
Koeijer, Waddinxveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: hr. Cor Ofman

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
06 - 51 794 420

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand 9
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ZONDAG

1 augustus

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Stap Verder
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Jaap Dolaard
Paaskerk
10.00 uur: dr. R.H. Reeling 
Brouwer
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. van den 
Berg, Sint Antoniepolder
18.30 uur: ds. W.F. 
Jochemsen, Noordeloos
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. Nelly 
Versteeg
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

DONDERDAG 

5 augustus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: 
zie www.PGA-B.nl

ZONDAG

8 augustus

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Voedselbank 
Amstelveen
2e collecte: Kerk, Jeugd- 
en jongerenwerk in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
Paaskerk
10.00 uur: drs. Renger 
Prent
Pauluskerk
10.00 uur: nog niet bekend 
(zie www.PGA-B.nl)
18.30 uur: nog niet bekend 
(zie www.PGA-B.nl)
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Dirk Wolse

ZONDAG

15 augustus

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Stoelenproject
2e collecte: Kerk, 
KIA-zending - Pakistan: 
Christenen staan sterker in 
hun geloof

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb 
Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G. Lugthart, 
Katwijk
18.30 uur: prop. A.R. van 
Asselt, Baarn
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Ellen Kok

DONDERDAG 

19 augustus
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: 
zie www.PGA-B.nl

ZONDAG

22 augustus

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Drugspastoraat
2e collecte: Kerk, 
Eredienst en pastoraat in 
onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger 
Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.B. van 
den Akker, Nieuwerkerk 
a/d IJssel
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, 
Noordwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser

ZONDAG

29 augustus

1e collecte: Diaconie, 
Stichting Derde 
Wereldhulp
2e collecte: Kerk, Commu-
nicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Geertien 
Morsink
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. 
Aangeenbrug, Apeldoorn, 
Voorbereiding 
18.30 uur: ds. G.M. van 
Meijeren, Zeist
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard 
Timmermans

Data inleveren en verschijnen Present
06 – Twaalf
inleveren kopij: 16 augustus
op de mat: 4 september

07 – Tien  
inleveren kopij: 20 september
op de mat: 9 oktober
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Zeven

Het sabbatsjaar was het zevende jaar 
en het zevende sabbatsjaar was een 
heilig jaar, een jubeljaar. In de tempel 
stonden zeven altaren en hingen 
zeven lampen en aan de tempel was 
zeven jaar gebouwd. Zeven was het 
getal van de volkomenheid.
Maar het boek Openbaring spant 
wel de kroon wat betreft de 
getallensymboliek met een hoofdrol 
voor het getal zeven; zeven brieven, 
zeven zegels, zeven bazuinen, zeven 
visoenen over macht en zeven over 
onmacht, zeven schalen en zeven 
visioenen over het begin en het einde. 

Het getal
In de getallensymboliek wordt zeven 
gezien als de optelsom van drie en 
vier, de drie-eenheid van God + de 
vier windstreken van de aarde: hemel 
en aarde komen samen.
Het getal zeven is ook een verleidelijk 
cijfer om te benutten voor de indeling 
van allerlei min of meer periodieke 
verschijnselen, zoals de vernieuwing 
van de cellen van ons lichaam, 
de perioden van een huwelijk, de 
ontwikkelingsperioden van een 
mens. Zo kent de antroposofie een 
indeling in tien perioden van zeven 
jaren toe aan het ontwikkelen van de 
geestelijke groei. 

De cyclus van weken van zeven dagen 
is in ons leven zo allesbeheersend dat 
je het voor van alles kan gebruiken. Dat 
is dan meer toeval dan werkelijkheid. 
Of fantasie natuurlijk. Het werkt 
als een mal waarin van alles wordt 
‘geperst’. 

De schepping en Babyloniërs
Het Bijbelse scheppingsverhaal 
(Genesis 1 – 2,4) past binnen de 
destijds allang bestaande structuur 
van de zevendaagse week. Deze 
kalenderindeling, die in een groot 
deel van de wereld vandaag de dag 
nog gangbaar is, is geheel afgestemd 
op de fasen van het dichtstbijzijnde 
en daardoor grootst lijkende 
hemellichaam, de maan. De maan 
heeft circa 29,5 dagen nodig om een 
volledig rondje om de aarde te maken 
en daarbij al haar fasen – nieuwe 
maan, eerste kwartier, volle maan, 
laatste kwartier – te doorlopen.
De maanfasen als indeling van 
tijd hebben we te danken aan de 
Babyloniërs in Mesopotamië (het 
huidige Irak). Hun koninkrijk met 
een hoogontwikkelde beschaving 
was een wereldmacht tussen 1850 
voor Christus en 540 erna. Daar 
bestond veel kennis op het gebied 
van de astrologie en astronomie. 

Men ordende er de tijd met een op 
28 dagen afgeronde maancyclus en 
verdeelde die tijd in vier perioden 
van zeven dagen. En omdat het niet 
geheel klopte werd er geregeld een 
schrikkelmaand gebruikt om op de 
lange termijn weer gelijk te lopen met 
de maancyclus. 

De zevende dag
Er bestond echter geen bijzondere 
zevende dag, geen sabbat in die 
oude tijdrekeningen. Wel was in oude 
Assyrische kalenders sprake van dagen 
waarop je beter bepaalde dingen niet 
kon doen, zoals offers brengen of 
rechtszaken voeren. Het woord sabbat 
komt wel voor in Babel maar dat is dan 
voor de vijftiende dag van de maand, 
dat is de dag van volle maan.

De sabbat
De wet van Mozes spreekt over de 
zevende dag als de sabbat, als de dag 
die door God zelf geheiligd is toen hij 
rustte van zijn scheppingswerk. Zo 
lezen we in het vierde gebod (Exodus 
20) dat men die dag moet gedenken. 
In de versie in Deuteronomium 5,14 
staat dat Israël de zevende dag in acht 
moet nemen als een rustdag gewijd 
aan God, die zijn volk bevrijdde uit de 
slavernij in Egypte.

JAAP DOOLAARD

Voor de Bijbel(schrijvers) is het getal ‘zeven’ heilig. Het duidt totaliteit en volmaaktheid 

aan. Het begint in Genesis: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ en dat in 

zes dagen, maar Hij rustte op de zevende dag, op de sabbat, als een heilige dag. 
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Twee motiveringen dus voor het gebod 
om een bijzondere plaats toe te kennen 
aan de zevende dag: Gods rusten na 
de voltooiing van de schepping, en de 
bevrijding van Israël uit de slavernij.
De sabbat is de dag die geheiligd is, 
anders is dan andere dagen en dus 
erkend en gevierd moet worden. Men 
zou kunnen zeggen dat alle andere 
(werk)dagen van de week onder het 
beslag staan van die ene grote dag, 
de zevende; daarheen en daarvandaan 
voltrekt zich het leven. Abraham 
Heschel noemde de sabbat een 
uitsparing in de tijd. ‘Een dag waarop 

je zuinig moet zijn,’ schreef Dr. C.B. 
Posthumus Meyjes in zijn boekje ‘Een 
dag van staken’.

Sociale betekenis
Er ontwikkelt zich een religieuze 
praktijk rond de viering van de 
zevende dag. In het jodendom wordt 
die omgeven met vele voorschriften. 
De eerste dag, de zondag, nam voor 
christenen gaandeweg de plaats in van 
de zevende dag, om de bevrijding van 
zonden te gedenken doordat Christus 
op de eerste dag van de week is 
opgestaan uit het graf.

De betekenis van die ene vrije dag 
de eeuwen door is voor velen van 
onschatbare waarde gebleken. Een 
sociale voorziening, waar velen in de 
wereld wellicht nog naar snakken. 
Daarentegen is ook bekend dat velen 
in ‘onze’ (protestantse) traditie de 
zondag niet altijd beleefden als een dag 
van vrijheid, maar van saaie kerkgang, 
omgeven met wat wel of niet mocht.
Nu vloeien de eerste en zevende dag in 
elkaar als we elkaar op vrijdag een ‘fijn 
weekend’ wensen nadat vijf dagen van 
zeven à acht uur is gewerkt. Wat een 
vrijheid! 
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De bierkaai wordt 
een stad van vrede 

Na een drukke werkdag zitten 
Garmt Haakma en een aantal van 
zijn werknemers in het proeflokaal 
van de brouwerij. Ze hebben hard 
gewerkt: er is de hele dag gebotteld. 
Nu is het tijd voor ontspanning voordat 
iedereen naar huis gaat. Ik mag bij hen 
aanschuiven.

Avontuur
In 2010 begon Garmt het avontuur van 
De 7 Deugden. Hij zegde zijn baan als 
personeelsmanager op en begon een 
bierbrouwerij. Een bijzondere brouwerij, 
want bier is niet het doel, maar het 
middel. Wel een belangrijk middel 
overigens. Het doel is een werkplek 
te bieden aan mensen die vanwege 
een beperking op andere plekken niet 
aan de slag kunnen. ‘In een brouwerij 
is heel veel werk te verrichten: 
etiketten plakken, dozen inpakken, 
schoonmaken, de winkel beheren, ...’.

Inmiddels werken er vijftien mensen 
in de brouwerij. Mensen met 

hersenletsel, autisme, mensen die 
doof zijn... bij De 7 Deugden wordt er 
vooral gekeken naar wat mensen wél 
kunnen. ‘Als iemand gemotiveerd is en 
ik kan diegene zinvolle werkzaamheden 
bieden, dan is dat genoeg om hier te 
komen werken.’

Moed
Het idee lijkt heel eenvoudig, maar: 
‘Het vergt ontzettend veel moed 
van mensen om hier naar binnen te 
stappen. De mensen die hier willen 
werken, zijn al zo vaak afgewezen of 
stukgelopen. Dan proberen ze het hier 
tóch nog een keer. Ze gaan nóg een 
keer het gesprek aan. Dat vind ik zó 
moedig.’ 

Ah, moed. Daar zijn we bij de eerste 
van de zeven deugden aangeland. De 
brouwerij draagt deze naam omdat 
volgens Garmt de zeven deugden 
nodig zijn om relaties op een goede 
manier te onderhouden. En om die 
relaties draait het in de brouwerij. 

Geloof
Op de vraag welke deugd hij het 
meest nodig heeft in de brouwerij, 
antwoordt Garmt direct: ‘Geloof. 
Geloof in de zin van vertrouwen. Ik 
geef mijn medewerkers vertrouwen, 
zodat ze kunnen groeien. En 
bovendien moet ik wel. Ik geef hun 
het vertrouwen dat het hun lukt hun 
werk goed te doen. Als ik dat niet 
zou doen, moest ik overal bovenop 
zitten en zou ik knettergek worden.’

Liefde
'Natuurlijk gaat er ook wel eens iets 
mis. Boos worden heeft dan totaal 
geen zin, dat leidt alleen maar tot 
meer problemen. Ik maak er maar 
een leermoment van. Zonder liefde 
gaat dit werk dus ook niet, zonder 
de betrokkenheid op mensen. Ik 
probeer mensen tot hun recht te 
laten komen en hoor ook terug dat 
ze hier zichzelf kunnen zijn. Dat is 
gerechtigheid.' 

Bedrijf
Ondertussen blijft de brouwerij 
wel een bedrijf. Garmt is de 
kwaliteitscontroleur, want er moet 
een goed product worden afgeleverd. 
Sinds 2018 huist de brouwerij in 
een nieuw pand, met winkel en 

DORIEN KEUS

Er is appeltaart met... bier natuurlijk. Jochem, één van de werknemers 

van brouwerij De 7 Deugden heeft een eigen woonruimte gekregen. 

‘Mét Ajax-muur,’ glundert hij, terwijl hij een foto laat zien. 

Brouwerij De 7 Deugden
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De bierkaai wordt 
een stad van vrede 

proeflokaal. Zeven gewone bieren 
worden er gebrouwen en zeven 
speciaalbieren. ‘Om te overleven 
moeten we groeien. Het betekent 
ook dat ik weer meer mensen een 
plek kan bieden. Nu werken hier 
nog veel mensen met behoud van 
uitkering, in de toekomst zou ik ze 
graag naar rato willen betalen.’ 

Goed met elkaar
‘Ik heb nooit gedacht: ‘Waarom ben 
ik hieraan begonnen?’ Wel: ‘Waar 
ben ik aan begonnen?’ Maar ik heb 
nooit spijt gehad. We hebben het hier 
goed met elkaar. We kunnen elkaars 
leven verrijken.’

Het was een mooie ontmoeting in de 
brouwerij, met Garmt en zijn mede-
werkers. Terwijl ik terugliep naar mijn 
auto, die op de kade voor de brouwerij 
geparkeerd stond, merkte ik dat ik 
aan het neuriën was: ‘Deze wereld 
omgekeerd’ van Huub Oosterhuis. Het 
lied verhaalt van de dwaasheid van 
christelijk geloof, over de logica van 
God die anders is dan die van mensen. 
Over God die deze wereld anders wil. 
In het tweede couplet staat de regel 
‘Mensen zullen and’re mensen zijn, de 
bierkaai wordt een stad van vrede.’ Wie 
een vooruitblik op de stad van vrede wil, 
hoeft niet ver, maar brengt een bezoek 
aan De 7 Deugden. 
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Brouwerij De 7 Deugden
Akersluis 8d (naast de molen 
van Sloten).

De winkel is geopend van 
maandag t/m zaterdag.

Hopelijk is het binnenkort weer 
mogelijk om mee te doen aan 
een workshop of proeverij. Houd 
daarvoor de website in de gaten.
www.de7deugden.nl

Garmt, Jochem, Patricia, Jean en Henk (v.l.n.r.) in de brouwzaal.
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Een lonkend 
perspectief

PIETER LICHT, SCRIBA AK

Nieuw normaal
Uit alle signalen wordt duidelijk 
hoezeer we de zondagse kerkgang 
missen. We willen weer met meer 
mensen dichter bij elkaar vieren en na 
afloop van een viering samen koffie 
drinken. Stap voor stap kunnen de 
noodzakelijke maatregelen worden 
versoepeld. Iedere wijkkerkenraad 
beslist daar overigens zelfstandig 
over, omdat de omstandigheden 
per gemeente sterk verschillen. 
Mogelijk zijn er in september nog 
enkele maatregelen van kracht, maar 
hopelijk zijn er dan geen beperkingen 
meer die ons verhinderen om naar 
de kerk te gaan. En hopelijk zien 
we dan ook ieder weer terug die 
eerder gewend was om regelmatig 
naar de kerk te gaan. Een viering 
bijwonen op afstand is natuurlijk wel 
gemakkelijk. Je doet het rustig aan op 
de zondagochtend en toch ben je op 

tijd. Maar een gemeente is pas een 
gemeente als we samen de lofzang 
zingen, samen hardop het Onze Vader 
bidden en samen deelnemen aan de 
Maaltijd van de Heer. Ik houd het er 
maar op dat dat allemaal weer kan 
in september. En natuurlijk blijft die 
kerkdienst op afstand een fantastisch 
middel om de verbondenheid met 
een gemeente te voelen als je zelf 
niet (meer) in staat bent om naar de 
kerk te gaan. Maar dan wel graag met 
een volle kerkzaal in beeld.

Radiostilte doorbroken
En plotseling kwam daar, toch nog 
onverwacht, een signaal van de 
voorzitter van de beroepingscommissie 
Alice Stronkhorst: ‘We willen een 
voordracht doen voor een nieuwe 
predikant in de Kruiskerkgemeente’. Snel 
werden de agenda’s getrokken, want er 
moesten twee vergaderingen worden 

gepland. Allereerst een vergadering 
van de drie wijkkerkenraden en de 
algemene kerkenraad om het advies van 
de beroepingscommissie te bespreken. 
Dat advies is overgenomen en op 15 
juni volgde een gemeentevergadering, 
een gemeentevergadering, waarin de 
gemeente werd geïnformeerd over de 
werkwijze van de beroepingscommissie 
en over de werkervaring en persoon van 
ds. Roel Knijff. Unaniem werd besloten 
hem te beroepen met als primaire 
standplaats de Kruiskerk. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat er geen gegronde 
bezwaren worden ingebracht tegen de 
gevolgde procedure. Op 21 juni kan 
dan het beroep worden uitgebracht. 
Nu al wil ik namens de gemeente de 
beroepingscommissie hartelijk danken 
voor het werk dat zij verricht heeft. 
Dwars door de coronaperiode heen is de 
commissie doorgegaan en heeft in een 
periode van circa vijftien maanden een 
voordracht gedaan voor het beroepen 
van twee predikanten voor onze 
gemeente, één voor de Paaskerk en één 
voor de Kruiskerk. Het gebed van vele 
gemeenteleden is daarmee verhoord.

Ik wens u allen een gezonde en fijne 
zomerperiode toe. 

Het gaat een zomer duren voor u weer van 

ons hoort. Maar het perspectief is aanlokkelijk. 

Hopelijk kunnen we begin september weer 

gewoon naar de kerk en hebben we een 

nieuwe predikant in de Kruiskerk.
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Voedselbank, hoe 
staat het ervoor?

MARIJKE BOSSENBROEK
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Hoe gaat het momenteel in zijn 
werk bij de voedselbank?
Volgens Willem zijn ze nog niet 
terug bij de normale gang van 
zaken. ‘We beginnen ’s morgens 
met twee ploegen, uiteraard met 
mondkapjes op en volgens de huidige 
coronamaatregelen. Eén ploeg zorgt 
voor de houdbare producten en één 
voor de niet houdbare producten zoals 
fruit, vlees en groente. Zo werken we 
met 38 vrijwilligers. Daarnaast halen 
een paar chauffeurs de goederen 
op bij het distributiecentrum in 
Amsterdam en andere toeleveranciers. 
’s Middags zijn er weer twee 
ploegen, dit keer voor de uitlevering 
van de pakketten. Een deel van de 
klanten komt tussen 14.00 uur en 
15.00 uur en een ander deel tussen 

15.00 en 16.00 uur. Tussen 13.00 en 
16.00 uur vindt de intake plaats, het 
inloopspreekuur is tussen 13.00 en 
14.00 uur, daarna komen de klanten 
op afspraak.’

Hoeveel mensen maken op dit 
moment gebruik van de Voedselbank?
‘In 2020 is het aantal klanten met 
11% gestegen en dit jaar al met 7%. 
Op dit moment zijn dat bijna 400 
personen, 137 huishoudens komen 
wekelijks een pakket bij ons ophalen. 
We werken niet met een wachtlijst. 
Dat strookt niet met ons beleid.’

Waar heeft de Voedselbank vooral 
behoefte aan?
‘Er is iedere week vers fruit en 
groente nodig, want dat is moeilijk 

te verkrijgen. In principe kopen we 
niet in, maar soms zien we ons 
genoodzaakt vers fruit of groente in 
te kopen. Dat is voor een gezonde 
maaltijd heel belangrijk. Wij proberen 
ons daarmee zoveel mogelijk te 
houden aan de schijf van vijf.
Maar al het voedsel dat we 
kunnen krijgen is welkom mits de 
houdbaarheidstermijn nog niet is 
verstreken.’

Uw steun is en blijft van harte 
welkom. We hopen dat de 
Voedselbank zo snel als mogelijk weer 
te steunen met houdbare producten. 
Uiteraard kunt u de Voedselbank 
Amstelveen altijd financieel steunen, 
NL70RABO 0155 6739 98 t.n.v. 
Stichting Voedselbank Amstelveen. 

Willem Loonen is de nieuwe voorzitter van de 

Voedselbank in Amstelveen. Ik sprak hem over 

de huidige stand van zaken. Hoe is het nu met 

de Voedselbank, waar hebben ze vooral behoefte 

aan? Wellicht kunnen de bekende kratjes op 

zondag in de Paaskerk weer dienstdoen op de 

zondagmorgen. Na de zomervakantie misschien?
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Blijven leren 

Op zoek naar meer geloofskennis 
ontdekte Pieter Licht enkele jaren 
geleden op internet de TVG-cursus, 
die op zeventien verschillende plekken 
in het land wordt gegeven. ‘Ik had 
er zelf nog nooit over gehoord, maar 
toen ik er met mensen uit de kerk 
over sprak, bleken veel ouderen 
de cursus te kennen. Ze zeiden 
‘Ja, die cursus heb ik twintig jaar 
geleden gedaan’. Hij bestaat dus 
al heel lang, minstens dertig jaar. 
Toen ik in het eerste jaar zat, bleek 
dat er geen secretaris was en heb 
ik aangeboden dat te doen. De 
cursus heette toen ‘Theologische 
Vorming voor Gemeenteleden’. 
Om de boel open te gooien heb ik 
voorgesteld om daar ‘Theologie Voor 
Geïnteresseerden’ van te maken. Er 
zijn meer mensen geïnteresseerd in 
geloofsvraagstukken dan uitsluitend 
gemeenteleden.’ 

De cursisten krijgen 34 dinsdag-
ochtenden les in vakken als 
geloofsleer, Oude Testament, Nieuwe 
Testament, pastoraat, diaconaat 
en liturgiek. Elke locatie heeft zijn 
eigen docenten en programma. 
In Amsterdam is bijvoorbeeld het 
thema jodendom toegevoegd. Ook 

contextuele theologie komt aan de 
orde. Pieter: ‘Een docent vertelt 
bijvoorbeeld over het geloof in Afrika. 
We geloven in dezelfde Christus, maar 
de manier waarop is heel verschillend. 
Heel boeiend!’ 

Verrassing
Het enthousiasme over de cursus 
spat er bij Pieter van alle kanten 
vanaf. ‘De cursus is niet bedoeld om 
mensen in de kerk te krijgen, maar 
om kennis op te bouwen. Ik heb 
zeker in het eerste jaar momenten 
gehad van ‘Ooooh, dat zouden 
meer mensen moeten weten!’ 
Bijvoorbeeld de verrassing over hoe 
het Nieuwe Testament is ontstaan. 
Ik wist niet dat sommige brieven 
van Paulus de oudste geschriften 
waren, en dat decennia daarna pas 
de evangeliën zijn geschreven. Er is 
dus veel mondeling overgeleverd en 
later op papier gezet. Dan wordt het 
interessant! Hoe gaat dat dan? Ik 
heb er in die tijd ook met professor 
Baarda over gesproken, die onder 
meer geschreven heeft over de 
verschillen tussen de vier evangeliën. 
We moeten accepteren dat het geen 
historische boeken zijn, maar ons 
ervan bewust zijn voor wie die boeken 

zijn geschreven. Welke doelgroep had 
de evangelist voor ogen? Als je dat 
bedenkt, lees je zo’n tekst anders. In 
de cursus bekijk je ook hoe een stuk 
Hebreeuwse tekst op verschillende 
manieren is vertaald. Dan besef je 
hoe een vertaler je kan meenemen 
in het verhaal en wat voor godsbeeld 
je krijgt aangereikt. Gewoon door 
de manier waarop het is vertaald. 
Daar was ik me nooit zo bewust van 
geweest.’

Tweeduizend jaar overbruggen
‘Het belangrijkste voor mij is te 
blijven leren. Einstein heeft daar 
een fraaie uitspraak over: ‘Op het 
moment dat je ophoudt met leren, 
begin je met doodgaan.’ Voor mij 
geldt ook, en dat klinkt een beetje 
vroom, dat ik probeer dichter bij Jezus 
te komen door meer over Hem te 
weten te komen. Hoe overbrug je 
die tweeduizend jaar? Door die vier 
evangeliën te bestuderen, probeer 
ik een beter beeld te krijgen van 
wie Jezus was en van wat hij wilde 
bereiken’, legt Pieter zijn motivatie 
uit. Om daar meteen zelf de vraag 
aan toe te voegen: ‘Word je er nou 
geloviger van? Soms brengt het je 
ook aan twijfelen. Als je hoort hoe 

WILLEKE KOOPS

Na de zomer start in Amsterdam-Zuid de driejarige cursus Theologie Voor 

Geïnteresseerden (TVG). Een aanrader voor iedereen die wat dieper wil nadenken over 

de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel en rituelen van de kerk. Pieter Licht, 

bevlogen secretaris van de TVG Amsterdam, spreekt uit eigen ervaring. 
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Bijbelboeken tot stand zijn gekomen 
en wat er in de loop der jaren is 
toegevoegd, dan denk je: is die 
uitspraak nou door Jezus gedaan 
of heeft de schrijver dit voor zijn 
doelgroep erbij gezet? Dat dichterbij 
proberen te komen is hetzelfde 
gevoel dat ik had tijdens een vakantie 
in Israël. Dan sta je bij het meer 
van Tiberias en zie je dezelfde soort 
bootjes varen als in de tijd van Jezus. 
Dan realiseer je je dat Hij hetzelfde 
landschap heeft gezien als jij. Dat 
gevoel probeer ik ook met die studie 
te bereiken. En dat zou ik ontzettend 
veel mensen gunnen!’ 

Certificaat
Pieter geeft graag nog wat praktische 
informatie mee. ‘Elke dinsdag zijn 
er twee lessen. De cursisten van 
jaar 1, 2 en 3 zitten bij elkaar in één 
groep, meestal zo’n dertig mensen. 
Het afgelopen jaar zijn we vanwege 
corona vanaf januari helemaal online 
gegaan, maar dit seizoen starten 
we op een nieuwe locatie, namelijk 
de Thomaskerk. Een beperkt aantal 
cursisten mag de cursus via Zoom 
volgen, in geval ze niet mobiel zijn 
of ver van Amsterdam wonen. 
Tijdens de lessen is er ook tijd om 
te discussiëren en je met elkaar te 

verbazen. In het begin laat niemand 
het achterste van zijn tong zien, 
maar na verloop van tijd wordt zo’n 
groep steeds hechter. Je hoeft geen 
huiswerk te maken of examen te 
doen, maar het is leuker om de stof 
voor te bereiden zodat je vragen 
kunt stellen. Aan het eind krijgen de 
cursisten een certificaat, waarmee 
zelfs een 82-jarige blij en trots is. 
Verder hebben we ontzettend goede 
docenten: predikanten, zoals Harmen 
de Vries en sinds kort Benedicte Bos, 
en docenten van universiteiten en 
hogescholen. Ook voor de prijs hoef 
je het niet te laten.’ 
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Praktische informatie
- driejarige cursus, ook één 

jaar is mogelijk of delen van 
de cursus

- met kundige, ervaren, 
enthousiaste docenten

- start 31 augustus 2021, 
laatste les eind april (34 
weken)

- elke dinsdagochtend van 
10.00 – 12.45 uur (2 lessen 
van 75 minuten)

- locatie: Thomaskerk, Prinses 
Irenestraat 36, 1077 WX 
Amsterdam (o.a. te bereiken 
met tram 25)

- enkele digitale plaatsen ter 
beschikking

- kosten: € 285,- per jaar

Meer informatie en 
opgaveformulier: 
www.tvg-amsterdam.nl
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Geven aan de 
collecte: hoe zit 
het nu eigenlijk?

Elke zondag wordt er gecollecteerd 
voor twee doelen. Hiervoor 
wordt jaarlijks een gezamenlijk 
collecterooster opgesteld. De eerste 
collecte is bestemd voor de diaconie, 
de tweede voor de kerk. De collectes 
bestemd voor de zending worden 
onder deze twee verdeeld. Inmiddels 
zijn er vier manieren om een gift te 
geven. Achter elke mogelijkheid zit 
een verdeelsysteem of verdeelsleutel 
om te zorgen dat uw geld op de juiste 
plek terecht komt.

Geven in de kerk
Als u aanwezig bent tijdens een 
zondagse viering, geeft u uw bijdrage 
door geld of collectebonnen in de 
collectezak of - coronaproef - in 

een daarvoor bestemde doos/
mand in de kerkzaal te doen. 
De collectanten tellen na afloop 
van de dienst de opbrengst en 
noteren deze op een telbriefje. Per 
wijkkerk wordt de opbrengst van de 
collecte bijgehouden. Het geld dat 
binnenkomt, wordt gestort bij de bank.
 
Geven via de Givt-app 
U geeft via een app op uw telefoon. 
Dit kan in de kerk of op welke plaats u 
ook maar bent. De eerste collecte is 
voor de diaconie, de tweede voor de 
kerk. U kunt dat niet zien, maar achter 
deze app zit een digitaal systeem 
waarbij de opbrengst elke week aan 
een ander doel wordt toegekend. Er 
zijn drie ‘dashboards’: elke wijk heeft 

zijn eigen dashboard, waardoor de 
opbrengsten en wijkdoelen per wijk 
worden toegekend. De opbrengst 
komt op de rekening van de kerk maar 
wordt uitgesplitst per wijk en per 
doel. Het bedrag dat bestemd is voor 
de diaconie wordt maandelijks door 
de kerk aan de diaconie overgeboekt. 

YVONNE TEITSMA

Tijdens de gemeentevergadering van 25 mei 

werd gesproken over de zondagse collectes, de 

opbrengsten ervan en de verschillende manieren 

van geven. Hoe zit dat nu eigenlijk? 
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Geven via een Tikkie (via qr-code 
of via de link op de website)
U geeft door de code te scannen met 
de scanmogelijkheid op uw mobiele 
telefoon (niet via uw betaalapp). 
Er zijn twee codes. De een wordt 
toegekend aan de diaconale doelen 
en de ander aan de collectes voor de 
kerk. De collecte wordt wel per doel 
uitgesplitst, maar niet per wijkkerk, 
zoals bij Givt wel het geval is. Daarom 
is er een verdeelsleutel gemaakt om 
de opbrengst op die manier per wijk 
toe te kennen. Maandelijks ontvangt 
de administratie een overzicht van 
alle betalingen en wordt de verdeling 
gemaakt. 

Door overboeking op de rekening 
van de diaconie of de kerk
U maakt een bedrag over op rekening 
van de diaconie of van de kerk en geeft 
aan voor welk doel het bestemd is. 
Hier zit voor de kerk veel administratief 
werk aan, omdat er geen overzicht is 
van de boekingen en deze per boeking 
moeten worden toegekend.

Voorkeur
Met alle vormen van betalingen 
zijn diaconie en kerk natuurlijk blij. 
Als u mij vraagt welke manier van 
betalen mijn voorkeur heeft, zeg 
ik: ‘de Givt-app’. Niet alleen in deze 
coronatijd maar ook daarna. Je hoeft 
geen contant geld meer op zak te 
hebben en kunt tijdens de zondagse 
viering of erna uw gift geven. Na het 
installeren is het gebruik van deze app 
eenvoudig. U kunt elk jaar in januari 
een overzicht uitdraaien waarmee 
de giften fiscaal aftrekbaar worden. 
En... het brengt voor de kerkelijke 
organisatie de minste kosten met zich 
mee. Bovendien wordt het storten van 
collectegeld steeds lastiger, omdat er 
nog maar weinig banken zijn waar geld 
gestort kan worden. Nog een reden 
om vooral voor digitaal te kiezen. 

Vanaf 1 juli geen postbus 
meer voor de PGA-B
Sinds 1 juni zijn alle 
postbussen uit Amstelveen 
verdwenen. De houders ervan 
moeten nu naar Duivendrecht 
om hun post op te halen. De 
kantoorboekhandel aan de 
Karel Doormanweg, waar de 
postbussen tot voor kort te 
waren te vinden, is per 29 
mei gesloten. PostNL heeft 
wel pogingen gedaan een 
andere plek in Amstelveen te 
vinden bij wie de postbussen 
konden worden gestald, maar 
dat is niet gelukt. Omdat 
correspondentie meer en meer 
digitaal via e-mail plaatsvindt en 
er nauwelijks meer post wordt 
verstuurd heeft het College van 
Kerkrentmeesters besloten 
de postbus met ingang van 
1 juli 2021 op te zeggen. Het 
officiële postadres wordt het 
adres waar het Kerkelijk Bureau 
nu gevestigd is. Alle post is 
welkom op Binderij 7N, 1185 
ZH Amstelveen. 
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Door de acties van afgelopen jaar zijn 
we als Ziel & Zaligheid ondanks alles 
toch in beeld geweest en hebben we 
vaak individueel contact gehad met 
studenten. We spraken misschien 
wel meer studenten dan voor corona. 
Toch ben ik blij dat er zicht is op meer 
ontmoetingen en dat we kunnen 
samenkomen met grotere groepen. 
Oplopen met verschillende mensen 
kan nieuwe inzichten geven en het 
gevoel van verbondenheid. Een groep 
werkt stimulerend. We hebben elkaar 
nodig in de maatschappij. Bijbels 
gezegd: we kunnen elkaar tot hand en 
voet zijn.

Op Uilenstede begint het leven weer gewoner te 

worden. De studenten kunnen naar de universiteit 

en buiten zie je groepjes samenkomen. Afgelopen 

jaar was het heel vaak stil buiten en zag je maar 

weinig van het studentenleven. Als studenten-

werker ben ik blij dat ik weer beweging zie op de 

campus en dat je elkaar ontmoet en ziet.

De Kas Uilenstede als ‘social/
zingeving hub’ op de Campus
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Door de acties van afgelopen jaar zijn 
we als Ziel & Zaligheid ondanks alles 
toch in beeld geweest en hebben we 
vaak individueel contact gehad met 
studenten. We spraken misschien 
wel meer studenten dan voor corona. 
Toch ben ik blij dat er zicht is op meer 
ontmoetingen en dat we kunnen 
samenkomen met grotere groepen. 
Oplopen met verschillende mensen 
kan nieuwe inzichten geven en het 
gevoel van verbondenheid. Een groep 
werkt stimulerend. We hebben elkaar 
nodig in de maatschappij. Bijbels 
gezegd: we kunnen elkaar tot hand en 

Op Uilenstede begint het leven weer gewoner te 

worden. De studenten kunnen naar de universiteit 

en buiten zie je groepjes samenkomen. Afgelopen 

jaar was het heel vaak stil buiten en zag je maar 

weinig van het studentenleven. Als studenten-

werker ben ik blij dat ik weer beweging zie op de 

campus en dat je elkaar ontmoet en ziet.

De Kas Uilenstede als ‘social/De Kas Uilenstede als ‘social/
zingeving hub’ op de Campus
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

jaar was het heel vaak stil buiten en zag je maar 

weinig van het studentenleven. Als studenten-

werker ben ik blij dat ik weer beweging zie op de 

campus en dat je elkaar ontmoet en ziet.

Op Uilenstede begint het leven weer gewoner te 

worden. De studenten kunnen naar de universiteit 

en buiten zie je groepjes samenkomen. Afgelopen 

jaar was het heel vaak stil buiten en zag je maar 

weinig van het studentenleven. Als studenten-

werker ben ik blij dat ik weer beweging zie op de 

campus en dat je elkaar ontmoet en ziet.

André van der Galiën
andrevandergalien@outlook.com of tel. 06 - 23 37 96 85
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Samen sta je sterk
In De Kas Uilenstede hebben meer-
dere christelijke studentenverenigin-
gen de afgelopen jaren hun huiskamer 
gevonden. Een plek waar ze met hun 
studenten samenkomen rondom 
geloven. Als Ziel & Zaligheid zitten we 
vaker op het pad van zingeving met de 
Bijbel als bron en vanuit een zoekende 
houding. Wat geeft jouw leven zin? 
Zo proberen we met studenten na te 
denken over verschillende thema’s 
en zoeken we samen naar de beteke-
nis van het leven. Door deze manier 

van samenwerken op de campus 
bieden we studenten een plek om 
over zingeving en/of geloven na te 
denken. Komend studiejaar hopen we 
hier weer meer mee te doen. En dan 
helpt het dat er meerdere groepen in 
onze locatie zijn waarmee we samen-
werken. Met hen hebben we met 
regelmatig contact. Ook voeren we 
gesprekken met andere studentenwer-
kers in Amsterdam. Door deze contac-
ten weten we onderling wat we doen 
en houden we elkaar op de hoogte van 
ontwikkelingen in het studentenwerk.

Samen sta je sterk
In De Kas Uilenstede hebben meer-
dere christelijke studentenverenigin-
gen de afgelopen jaren hun huiskamer 
gevonden. Een plek waar ze met hun 
studenten samenkomen rondom 
geloven. Als Ziel & Zaligheid zitten we 
vaker op het pad van zingeving met de 
Bijbel als bron en vanuit een zoekende 
houding. Wat geeft jouw leven zin? 
Zo proberen we met studenten na te 
denken over verschillende thema’s 
en zoeken we samen naar de beteke-

van samenwerken op de campus 
bieden we studenten een plek om 
over zingeving en/of geloven na te 
denken. Komend studiejaar hopen we 
hier weer meer mee te doen. En dan 
helpt het dat er meerdere groepen in 
onze locatie zijn waarmee we samen-

Nieuwe huurder: 
@ease Praten helpt
Graag stel ik weer een nieuwe 
organisatie aan jullie voor die 
onze ruimte voor één dagdeel 
in de week gaat huren. @ease 
wil studenten met (beginnende) 
psychische klachten helpen. Dit 
doen ze door een plek te zijn 
waar studenten zich welkom 
voelen. @ease vindt dat nie-
mand alleen moet rondlopen 
als het minder goed gaat. En 
dat vinden wij ook als Ziel & 
Zaligheid en daarom zijn we 
deze samenwerking aange-
gaan. @ease wil ook er zijn voor 
studenten en naar hen luisteren. 
Praten helpt en het lucht op. 
@ease is sinds juni open voor 
gesprekken met studenten. 
Ook tieners en jongeren uit 
de omgeving zijn welkom bij 
@ease. Ziel & Zaligheid ziet 
uit naar deze samenwerking. 

André van der Galiën
andrevandergalien@outlook.com of tel. 06 - 23 37 96 85
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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

Na een lange periode waarin alles digitaal ging, 
hebben we afgelopen zondag een hele mooie en 
bijzondere fysieke viering gehad met ds. Fokko 
Omta en ds. Barbara de Groot. 
Kinderen, tieners en hun ouders uit Kruis- en 
Paaskerk kwamen samen in de Kruiskerk. De 
viering was zo opgebouwd dat alle kinderen de 
hele viering erbij konden blijven. Het thema was 
vertrouwen. Soms moet je iets doen waar tegenop 
ziet, wat je spannend vindt. Maar ook als je iets 
nieuws gaat doen, bijvoorbeeld naar de middelbare 
school gaat, vraagt dit vertrouwen. Het helpt als je 
dat niet alleen hoeft te doen. In de viering hebben 
we het verhaal van de profeet Elisa gehoord, die 
ook in een angstige situatie zat. Met de kinderen 
hebben we een spelletje gedaan voorin de kerk, 
waarbij zij letterlijk moesten vertrouwen dat zij 
opgevangen werden. De tieners hadden met elkaar 
een kort samenzijn. De volwassenen spraken 
ondertussen in kleine groepjes over dit thema. 
De kinderen noemden zelf gebedsonderwerpen 
voor de voorbede, ontroerend om te horen wat 
hen bezighoudt. In deze viering zijn ook de oudste 
kinderen van de kinderdienst overgevlogen naar 
de JongerenDienst 12+, compleet met een rugtasje 
waarin verschillende attributen zitten die ze goed 
kunnen gebruiken en een brief van de dominee.
Na de dienst lunchten de tieners met elkaar en 
vierden ze dat dit weer mogelijk is. Alle kinderen 
en hun ouders genoten van samen spelen en 
heerlijke pannenkoeken, ter plekke gebakken door 
ds. Barbara de Groot (met wat assistentie). Het was 
heel fi jn, om dit na al die maanden weer samen te 
doen. 

P
J

R Zondag 20 juni
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Na dit bijzondere jaar wens ik iedereen een 

hele fijne, zonnige en ontspannende vakantie 

toe. Verder wil ik iedereen bedanken die, met 

steeds weer andere richtlijnen, zich afgelopen 

seizoen heeft ingezet voor jeugd en jongeren 

in onze gemeentes. Gezocht naar nieuwe, 

digitale wegen. Of juist door fysiek langs te 

gaan en te horen hoe het ging. Via de app even 

contact leggen of een programma maken voor 

een kleine groep kinderen. Kortom: creatief 

ingespeeld op wat wèl kon op dat moment. 

Fijne vakantie 

Zoals het er nu uitziet, is er in september 
weer veel mogelijk. We kijken verlangend uit 
naar het komende seizoen. In het najaar gaan 
we verder met Kliederkerk en Verhaal in de 
Kruiskerk, een avond voor tieners. We denken 
na over het theaterweekend, de Taizéreis, en 
activiteiten samen met Ziel & Zaligheid (de 
studenten op Uilenstede). Kortom: weer een 
bruisend seizoen! 
Op dit moment staan de data nog niet vast 
(het vraagt afstemming met andere kerkelijke 
activiteiten), maar in de volgende Present 
hoop ik de eerste data te vermelden.

Volgend seizoen

Zoals velen weten is Nienke, onze jeugdwerker, herstellende. Zij is voorzichtig weer begonnen met wat uurtjes werk. Haar enthousiasme is onverminderd groot, haar lichaam geeft aan dat zij het stapje voor stapje moet doen. In een van de komende nummers zal zij iets schrijven. Wij wensen haar geduld toe en natuurlijk een goed herstel. 

Nienke van 
de Heiden
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Ik keek naar Mattheüs 25: 35 en 36, 
in de Fryske Bibel: ‘Ik hie honger en 
jimme hawwe My te iten jûn, ik hie 
toarst en jimme hawwe My te drinken 
jûn. Ik wie frjemd en jimme hawwe My 
mei yn’e hûs nommen. Ik wie neaken 
en jimme hawwe My yn’e klean set. Ik 
wie siik en jimme hawwe My opsocht, 
Ik siet yn it tichthûs en jimme binne by 
My kommen’. 
De Bibel is van 1978. Ik kijk reikhalzend 
uit naar de nieuwe vertaling die in 
2024 verschijnt. Wie weet wordt dat 
de laatste Bijbel, want onze tweede 
rijkstaal wordt alsmaar minder gebruikt.
Maar wat opvalt is dat er zes werken 
genoemd worden. Er zijn er zeven, 
Paus Innocentius III voegde in 1207 het 
zevende werk toe: de doden begraven.

En dan gaan we naar het Rijksmuseum 
in Amsterdam. Je kunt gelukkig 
weer boeken. Naar de zaal met de 
Middeleeuwen. Daar tref je een veelluik 
aan van de Meester van Alkmaar uit 
1504. Er zijn zeven panelen met de 
zeven werken van barmhartigheid, 
afkomstig uit de Grote of Sint-
Laurenskerk in Alkmaar. Ook best leuk 
voor kinderen. Op zes panelen staat 
Jezus ook afgebeeld, dus: zoek Jezus.
En dan is het verhaal nog niet uit. 
In 2015 stelde Paus Franciscus een 
achtste werk van barmhartigheid in: 
zorg voor de aarde. Met een jaarlijkse 
Wereldgebedsdag voor de Schepping 
op 1 september.
Viel me nog een boek in handen van 
Paul de Beurs (ruim 35 jaar werkzaam 

geweest als psychiater) en zijn zoon 
Derek de Beurs (klinisch psycholoog 
werkzaam bij het Trimbos-instituut). 
Ze behandelen tien oneliners die Paul 
in zijn praktijk gebruikte en toetsen 
de wetenschappelijke waarde ervan. 
Is het leven een 7 is de eerste. Er 
zijn mensen die altijd streven naar 
een 10, maar dat is niet realistisch en 
dan zal tegenslag en verlies volgen 
en zich bijvoorbeeld uiten in ernstige 
depressie. 
Je mag van geluk spreken als het leven 
een zeven voor je is. Heel veel mensen 
halen die zeven niet. Kijk maar naar die 
panelen van de Meester van Alkmaar. 
Vader en zoon de Beurs zijn ook te 
beluisteren in een podcast. Dan tik je 
in: is het leven een 7? 

De Raad van Kerken in Nederland bracht een cahier uit 

(bezinning 66) over de werken van barmhartigheid. De 

Roos van Culemborg bracht gelijktijdig een werkschrift uit 

over de zeven wegen van barmhartigheid. Je kunt je een 

tijd zoet houden met beide wonderschone uitgaven.

Het leven is 
een 7 (als je 
geluk hebt)

Gerben Drost
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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

De mens, God en het lijden 
... doch komt het leed 
eens in ons huis 
dan helpt God altijd weer 
en geeft hij kracht naar kruis

Vorige keer schreef ik over de angst 
voor lijden of naderend onheil, die 
soms groter is dan het gevreesde 
onheil zelf. Ook ging het over de 
betrokkenheid daarbij van de Altijd 
Aanwezige. Hoofdlijn was: God be-
schikt géén lijden ..., maar geeft wel 
te dragen: een ambt, opdracht of roe-
ping, veelal gericht op dienstbaarheid 
jegens je medemensen. Kortom, wat 
Hij ons te dragen geeft is morele ver-
antwoordelijkheid. Verder schreef ik 
dat God mij niet méér te dragen geeft 
dan ik aankan. De Altijd Aanwezige 
overvraagt ons niet. 
Voorwaar een stevig onderwerp, 
maar eerst vind ik het leuk om te 
zeggen dat er uit elke wijk (Pelgrim/
Paas/Kruis) een reactie kwam, waaruit 
maar mooi blijkt hoezeer de PGA-B 
een eenheid is en Present alom wordt 
gelezen!

In de reacties verschoof de aandacht 
toch weer snel van een verantwoor-
delijkheid, die je kunt aanvaarden of 
weigeren, naar lijden dat je overkomt. 
De één waardeerde het stuk als ‘uit 
m’n hart gegrepen’ en schreef het 
zelf ook zo te ervaren: ‘God geeft 
ons geen lijden dat we niet kunnen 
dragen’. 
Een tweede lezer had precies de 
omgekeerde ervaring en voelde zelfs 

enige verbolgenheid. Zij vond juist dat 
‘veel mensen worden gebroken door 
het leven en veel méér op hun bordje 
krijgen dan ze aankunnen’. Hoe kun je 
dan zeggen ‘dat God je níet méér te 
lijden geeft dan je aankunt’?! 
Een derde lezer noemde een vrouw, 
moeder van kinderen, die het principe 
‘kracht naar kruis’ altijd had aange-
hangen, dus dat God je meer kracht 
geeft, naarmate je lijden groter wordt, 
zodat je het aankunt. Maar toen had 
deze vrouw zomaar haar man verloren 
en daar kwam ze niet overheen. Ze 
kón niet meer, wílde niet meer, en 
stopte met eten. Doelbewust ver-
waarloosde ze zichzelf totdat ze dood 
was. Je zou het ‘indirecte zelfmoord’ 
kunnen noemen. Met andere woor-
den: er zijn mensen voor wie het dal 
van diepe duisternis zo donker wordt, 
dat ze hun toevlucht nemen tot de ui-
terste daad van suïcide. Je moet dan 
wel erkennen - wat hun aardse léven 
betreft - dat ze boven hun kunnen zijn 
belast; en hoe valt dat te rijmen met 
het idee van ‘kracht naar kruis’. Twee 
vragen dienen zich nu aan, waarbij ik 
ook uiterste antwoorden niet uit de 
weg wil gaan. 

Krijg je wel kracht naar kruis?
Je kunt namelijk zeggen dat die per-
soon die stopte met eten om zich van 
haar leven te ontdoen, wel degelijk 
‘kracht naar kruis’ kreeg, want voor 
een dergelijke versterving is veel 
geestkracht nodig. We zijn misschien 
geneigd om iemand die overgaat tot 
zelfmoord ‘zwak’ te noemen of ‘niet 

opgewassen tegen’, maar denk ook 
eens aan de moed (?) en zelfs kracht, 
die nodig zijn om hun doodswens 
uitvoeren. 
Tegelijk besef ik goed dat dit ‘ant-
woord’ voor liefhebbende nabe-
staanden niet kan! Een dierbare of 
naaste die niet meer verder leven 
wil en kan, is voor nabije betrokke-
nen eenvoudig onverteerbaar! Het 
stort ook hen in lijden: in afgeleide 
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zin, maar daarom niet minder diep! 
Zij moeten aanzien dat er voor hun 
geliefd mensenkind ‘géén kracht 
naar kruis’ wordt bijgeleverd. Hun 
dierbare ontvangt de lust en energie 
die nodig zijn om te léven helaas 
niet! De theoloog Tillich omschreef 
geloof en vertrouwen als ‘courage to 
be’. Vreselijk als je ziet en merkt dat 

iemand van wie je houdt alle moed 
en lef om te leven kwijt is. Je voelt je 
volstrekt machteloos. 

Boven je kunnen belast: maar door 
wie of door wat?
Mensen die hun leven niet meer aan 
kúnnen en niet meer verder willen, 
voelen zich verpletterd onder de 

zwaarte van hun leven. De vraag is 
echter door Wie of door Wat is hen 
die ‘zwaarte’ toegeschoven? Heeft 
God het op hun schouders gelegd? 
Of heeft het menselijk ‘bestaan’ hen 
daarmee opgezadeld? Zelf geloof 
ik niet dat de existentiële en psy-
chische zwaarte die ze voelen, hen 
door God is toebedeeld. Maar het 
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IN MEMORIAM
Everardus Jacobus Windgassen
Na moeilijke laatste jaren overleed op 92-jarige leeftijd 
Eep Windgassen. Hij was iemand die rust uitstraalde 
en gaf. Een lieve man voor Ans, die op 20 november 
2019 overleed, en een lieve vader en opa. Op zijn 
eigen manier was hij zorgzaam; niet iemand om een 
bloemetje mee te brengen of te zeggen ‘ik hou van je’, 
maar zijn liefdestaal was ‘iets voor je doen’. Je deed 
nooit vergeefs een beroep op hem. Veertig jaar heeft hij 
het vak van instrumentenmaker uitgeoefend; zijn werk 
was zijn hobby. Zeker vroeger was hij behoorlijk zwart-
wit, maar in de loop der jaren werd hij ruimer en milder. 
Een ‘thuis’ was belangrijk voor Eep: zijn gezin, maar ook 
de kerk. Geloof en kerk hebben altijd een grote rol in zijn 
leven gespeeld. Ingrijpend was het toen hij enkele jaren 
geleden niet meer thuis kon wonen, maar opname in 
verpleeghuis Groenelaan noodzakelijk werd. Dit is nooit 
een echt thuis voor hem geworden. De laatste maanden 
vond hij een nieuw thuis in Wilhelmina Oord in Sint 
Nicolaasga. Daar is hij op 29 april overleden. 
Uiteindelijk verlangde Eep naar een eindelijk thuis, zoals 
het op de rouwkaart staat vermeld, met een verwijzing 
naar Psalm 84. Deze psalm stond centraal in de 
dankdienst voor zijn leven, op 6 mei in de Kruiskerk. 

Sieb Lanser

Adriana Maaten - van der Kooij
Op 17 mei is mevrouw Adriana Maaten-van der Kooij 
(roepnaam Ad) overleden. Zij is 90 jaar geworden. Zij 
was sinds 2016 weduwe van Jaap Maaten.

Ofschoon zij niet tot de regelmatige kerkgangers 
behoorde, speelde het geloof een belangrijke rol in 
haar leven. De rouwkaart verwijst naar het evangelie 
van Johannes, hoofdstuk 10, vers 7: ‘Ik ben de deur 
voor de schapen’. Het verlangen naar de hereniging 
met haar echtgenoot Jaap is prominent verwoord. 
De crematieplechtigheid heeft in strikt besloten kring 
plaatsgevonden op woensdag 26 mei. Wij vertrouwen 
Ad toe aan de Eeuwige bij wie de bron van leven en de 
gedachtenis der namen is.

Henk van der Meulen

Rinske van den Beukel – Nagtegaal
Op 2 juni overleed Rinske van den Beukel-Nagtegaal in 
de leeftijd van 87 jaar. Rinske groeide op in Amstelveen 
en woonde jarenlang op de Jan Lievensweg. Via de 
Pauluskerk kwam ze in de Kruiskerk waar ze jarenlang 
en met plezier lid was van de cantorij. Ze was een 
bescheiden vrouw die in haar leven moeite en verdriet 
kende waar ze zelden over sprak. In het liefdevolle 
gezin van haar enige dochter Ivonne vond ze warmte en 
vreugde. Rinske was deelnemer aan het Levensverhaal, 
opgezet en begeleid door Ria Keijzer. Daar, in kleine 
kring, sprak ze over haar moeite om Gods liefde te 
rijmen met eigen leed. Toch ervoer ze, soms pas veel 
later, dat ze gedragen werd. De laatste tijd ging ze snel 
achteruit. Ze is rustig ingeslapen in Nieuw Vredeveld, 
waar ze sinds kort verbleef. Op 10 juni vond in besloten 
kring de bijzetting in het familiegraf plaats.

Mareke Kniep
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ingewikkelde feit van hun ‘bestaan’ 
is hen te zwaar. En ze ervaren of zien 
simpelweg geen licht. Ik zeg dit niet 
om het paadje van God maar gauw 
schoon te vegen, zo gemakkelijk 
komt Die er niet van af, daarom sprak 
ik in het begin al van God als de Altijd 
Aanwezige. 

Waarom grijpt de Altijd Aanwezige 
niet in?
Want het mag zo zijn dat God het 
onheil niet arrangeert, maar als hij er 
wel bij staat toe te kijken, maakt dat 
het alleen maar erger! Wanneer je als 
aardse ouder je kind ziet lijden, dan 
haal je het toch direct uit de penarie? 
Zeker! ... áls je dat kúnt! Maar de 
ervaring is soms – als je kind echt 
alle moed en zicht op het leven kwijt 
is – dat je dan als ouder wel op je kop 
kunt gaan staan maar het haalt niets 
uit: je bent helemaal machteloos. En 
de vraag is: zou dat bij de hemelse 
Vader nu heel anders zijn? 
Zelf krijg ik eerlijk gezegd meer en 
meer de indruk dat God veel mach-
telozer is, weerlozer, dan wij vaak den-
ken. Iemand die dat in de oorlog (1944 
vanuit zijn gevangenschap in Berlijn) al 
verwoordde was Bonhoeffer. Hij zei: 
alleen de lijdende God kan helpen.
Het ‘er bíj zijn’ van de Altijd Aanwezige 
is verre van vrijblijvend.
Want ‘erbij zijn’ is heel iets anders dan 
ergens wat wezenloos bij staan te 
koekeloeren ....
‘Erbij zijn’ – en dan iets kúnnen doen – 
maakt elke ouder dolgelukkig. 
Maar ‘erbij zijn’ – zonder iets te kun-
nen doen ... – maar er dan toch bíj 
blíjven: is oneindig veel zwaarder. En 
dat is het zware lot en de immense 
taak van de Altijd Aanwezige. 

Fokko F. Omta

Kerkenraad 
Tijdens de vergadering van 17 mei la-
gen de twee bijzondere diensten van 9 
en 16 mei nog vers in ons geheugen: 
de intrede van ds. Barbara de Groot 
die als wijkpredikant aan de Paaskerk 
verbonden werd en de viering van het 
avondmaal in een dienst waarin ds. 
Mirjam Buitenwerf voorging. Beide 
mooie en vreugdevolle diensten. Naar 
aanleiding van de laatste dienst beslo-
ten we voortaan weer maandelijks het 
avondmaal te vieren, doorgaans op de 
derde zondag van de maand, dus in de 
zomer op 18 juli en 15 augustus. Later 
besloten we dit in juni eenmalig over 
te slaan, omdat op de derde zondag 
van juni al een andere bijzondere 
dienst zou plaatsvinden: een dienst 
gericht op kinderen en tieners mede 
voorbereid door de leiding, waarin 
de achtstegroepers overvliegen naar 
de tienerdienst. Een dienst samen 
met de kinderen en tieners van de 
Paaskerk, met ds. Fokko Omta en ds. 
Barbara de Groot als voorgangers. En 
na de dienst een gezellige afsluiting 
van het seizoen voor kinderen en hun 
ouders met pannenkoeken. Fijn dat 
zo’n samenzijn weer mogelijk is.
We spraken over de afscheidsavond 
van ds. Sieb Lanser, de voorbereidin-
gen daarvoor waren in volle gang. 
Omdat we op 25 juni waarschijnlijk 
nog niet met veel mensen kunnen sa-
menkomen, stelde de voorbereidings-
commissie voor hetzelfde programma 
van de avond ook ’s middags te 
houden, om meer mensen de gele-
genheid te geven aanwezig te zijn. De 
wijkkerkenraad stemde hiermee in.
De profieltekst voor een ouderen-
werker is klaar en zowel de wijk-
kerkenraad van de Kruiskerk als die 
van de Paaskerk heeft met de tekst 

ingestemd. Er is een sollicitatiecom-
missie van vier mensen, waarin in 
ieder geval Marijke van der Meulen en 
ds. Werner Pieterse zitting hebben. 
Inmiddels is de commissie gecom-
plementeerd met Cily Koekkoek uit 
de Paaskerk en Ton Kotterer uit onze 
gemeente.
Uiteraard spraken we ook over de va-
catures voor ambten en taken in onze 
gemeente. Deze keer was er iets po-
sitiefs te melden: Jellie Snijders dacht 
na over de vraag of ze diaken wilde 
worden. Inmiddels heeft zij laten weten 
het ambt van diaken te aanvaarden. In 
de dienst van 11 juli vindt de bevesti-
ging plaats, mogelijk tegelijk met een 
herbevestiging. Ds. Fokko Omta gaat 
voor in deze dienst. We zijn verheugd 
dat Jellie de diaconie komt versterken. 
Het betekent wel dat ze stopt met de 
kinderdienst en daarvoor iemand an-
ders gezocht moet worden. We zijn ook 
blij, dat Cor Omta heeft aangegeven 
zijn termijn met een jaar te verlengen. 

Eén dag voor de vergadering kregen de 
wijkkerkenraadsleden de verheugende 
mededeling dat de beroepingscommis-
sie een geschikte kandidaat had gevon-
den om de vacature van wijkpredikant 
in de Kruiskerk te vervullen. Op 31 
mei vond de gezamenlijke vergadering 
van de wijkkerkenraden van Kruiskerk, 

Iedere woensdagochtend om 10.00 uur 
is er een Christelijke Meditatie begeleid 
door Nico Sjerps in de Paaskerk. 

AGENDA
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Paaskerk en Pelgrimskerk en de 
Algemene Kerkenraad plaats, waarin 
de beroepingscommissie bekend 
maakte om wie het ging en nadere ge-
gevens over hem vertelde. Inmiddels 
weet ook u dat het gaat om ds. Roel 
Knijff die momenteel werkzaam is in 
Breda en Castricum. Uit de gegevens 
die verteld werden, maakten wij op 
dat hij goed bij het profi el past, dat we 
vorig jaar hebben opgesteld en we na-
men dan ook van harte de voordracht 
van de beroepingscommissie over. 
Ook de wijkkerkenraden van de beide 
andere kerken en de AK stemden met 
de voordracht in. Inmiddels hebt u tij-
dens de gemeentevergadering van 15 
juni ook zelf kunnen horen en zien wie 
Roel Knijff is en vragen kunnen stellen. 

Gelukkig kwam er geen bezwaar tegen 
de persoon van Roel Knijff.
We kijken ernaar uit na de zomer met 
hem te gaan samenwerken in de 
wijkkerkenraad. U allen een goede en 
verkwikkende zomer gewenst!

Anita Winter

Van de diaconie
De opbrengst van de SAM-kledingactie 
in april was grandioos: 4085 kilo! 

Op 16 mei vierden we het Heilig 
Avondmaal, waarbij we Mirjam 
Buitenwerf als voorganger mochten 
begroeten. De kinderen vierden het in 
hun eigen ruimte. De tafel was gedekt 
met het vrolijke avondmaalkleed dat 
indertijd door de kinderen versierd was. 

Met dankbaarheid kijken we terug op 
de geslaagde Pinksterattenties-actie: 
zoveel enthousiaste hulp bij het rond-
brengen van de plantjes: een passen-
de rode anthurium als symbool voor 
het vuur van de Geest. Bij deze onze 
dank voor alle medewerkenden! En, 
hoewel er in de Kruispuntjes slechts 
enkele werden vermeld, stroomden 
bij de diaconie vele bedankjes binnen 
van blij verraste ontvangers. 

Tot slot willen we nog het mooie 
bericht doorgeven dat Cor Omta 
heeft besloten zijn ambtstermijn met 
nog een jaar te verlengen en Jellie 
Snijders heeft aangegeven diaken te 
willen worden.

Lamkje Sminia
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Op vrijdag 25 juni nam de Protestantse Gemeente Amstelveen 
Buitenveldert in levenden lijve afscheid van ds. Sieb Lanser. 

De Kruiskerkgemeente bood Sieb een boekje aan met in 
chronologische volgorde zeven preken. Afgewisseld met zeven 
artikelen en zeven columns uit Present. Als dank voor en als 
blijvende herinnering aan zijn predikantschap in ons midden.

Afscheid 
ds. Sieb 
Lanser

met het vrolijke avondmaalkleed dat 
indertijd door de kinderen versierd was. Lamkje Sminia

Op vrijdag 25 juni nam de Protestantse Gemeente Amstelveen 

chronologische volgorde zeven preken. Afgewisseld met zeven 
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Bij de diensten
Na de mooie dienst op 9 mei waarin 
ds. Barbara de Groot werd verbonden 
aan onze gemeente, nu alweer een 
tijdje geleden, is het predikantenteam 
van de Paaskerk weer compleet. 
Ook voor mijzelf een hele opluchting. 
Fijn om weer een naaste collega 
te hebben! Eerder schreef ik 
al dat de bestaande pastorale 
contacten zoveel mogelijk worden 
aangehouden. De wijkverdeling is 
niet in beton gegoten. We hebben 
met elkaar afgesproken dat ds. 
Barbara als eerste aanspreekbaar 
is voor de wijken Groenelaan en 
Westwijk; ondergetekende blijft 
voor heel Keizer Karelpark en 
de buitenwijkers. Middenhoven, 
Waardhuizen en Bovenkerk 'doen we', 
vooralsnog (mede in afwachting op 
de te benoemen kerkelijk werker) in 
onderling overleg. 
Helaas is het nog niet mogelijk 
ontmoetingsbijeenkomsten te houden. 
We houden de mogelijkheden scherp 
in de gaten en zodra er weer meer 
mogelijk is, hopen we ook die weer op 
te starten. Wanneer dat zal zijn en in 
welke vorm blijft natuurlijk gissen. We 
zien er allemaal naar uit, net als naar 
zondagse kerkgang die langzaam maar 
zeker weer wat gemakkelijker lijkt te 
gaan worden. We hebben ondertussen 
wel afgeleerd daar voorspellingen 
over te doen. Ook het andere werk 
zullen we onder elkaar verdelen; 
zoals het er nu naar uitziet is ds. de 
Groot het eerste aanspreekpunt voor 
taakgroepen pastoraat en diaconie; 

eredienst en scholenwerk zullen bij 
mij blijven. Tijdens de zomervakantie 
wisselen ds. de Groot en ikzelf elkaar 
zoveel mogelijk af, maar omdat 
we beiden schoolgaande kinderen 
hebben zal zo nu en dan overlapping 
onvermijdelijk zijn. Zoals gewoonlijk 
hebben we in het ministerie afspraken 
gemaakt over vervanging.
Een mooie zomer gewenst! 

Ds. Werner Pieterse

Vanuit de wijkkerkenraad
Als opening van de meivergadering 
liet ds. Werner Pieterse ons drie 
afbeeldingen zien. Naar aanleiding van 
deze afbeeldingen dachten we met 
elkaar na over Pinksteren. 
Als tweede punt op de agenda 
stond nadere kennismaking met ds. 
Barbara de Groot, die voor de eerste 
keer de vergadering bijwoonde. We 
keken kort terug op de feestelijke 
dienst waarin zij verbonden is aan 
de PGA-B en in het bijzonder aan de 
Paaskerkgemeente. We zijn blij met 
haar komst en vertrouwen op een 
vruchtbare samenwerking!
In de vergadering waren Willeke Koops 
en Lineke Wichmann aanwezig. Met 
elkaar hebben we nagedacht over de 
voortzetting van de themavieringen. 
Dat er behoefte is aan een viering 
in een dergelijke vorm, is voor de 
kerkenraad geen vraag. Er zijn wel een 
aantal punten waar we met elkaar over 
willen nadenken. De diensten vallen 
tot nu toe onder verantwoordelijkheid 
van de kerkenraad, in de diensten zijn 
ook ambtsdragers aanwezig. Maar 

wat is de rol van ambtsdragers in 
deze viering? De voorbereiding van de 
themavieringen wordt nu grotendeels 
gedaan door de werkgroep met een 
gastpredikant. De werkgroep zou graag 
inbreng zien van een wijkpredikant. De 
wens van zowel de werkgroep als de 
kerkenraad is de diensten meer in te 
bedden in het geheel van de diensten 
rond de Paaskerkgemeente. We zullen 
met elkaar moeten nadenken wat er 
behouden moet/kan worden en wat er 
anders zou kunnen. 

Paaskerk

predikanten ds. Werner Pieterse, 
Amsterdamseweg 219, 1182 GW Amstelveen, 

tel. 06 - 41 50 81 35, 
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl

Ds. Barbara de Groot,
Jane Addamslaan 71, 1187 DA Amstelveen 

tel. 020 - 239 02 93 / 06 - 40 733 684
 dsdegroot@paaskerk-amstelveen.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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Mogelijk dat door een iets andere 
opzet meer gemeenteleden door dit 
type vieringen aangesproken worden 
en ook betrokken willen worden bij de 
voorbereiding. Ook over tijd en plaats 
van samenkomst moet nog verder 
gesproken worden. Het was een 
open en vruchtbaar gesprek dat in de 
junivergadering voortgezet zal worden. 
De werkgroep herinrichting Paaskerk 
heeft haar taak weer opgepakt. In 
de komende tijd zullen er vanuit de 
werkgroep een aantal gesprekken 
zijn met onder andere de kosters en 
de musici. Naar aanleiding van deze 
gesprekken en het voorleggen van de 
ideeën vanuit de werkgroep aan de 

kerkenraad, zal de heer Pim van Dijk 
gevraagd worden details nader uit te 
werken.
Geraldineke Licht en Robert Klaassen 
zijn met Pinksteren herbevestigd 
als diaken. Als kerkenraad zijn wij 
zeer verheugd dat zij hun taak willen 
continueren. Wel hebben zij beiden 
aangegeven dat zij minder willen 
vergaderingen en hun taak vooral in de 
dienst willen uitvoeren. 
Onze scriba heeft de Paaskerk 
vertegenwoordigd in een workshop 
over de kerkenvisie die de gemeente 
Amstelveen in voorbereiding heeft. In 
de kerkenvisie wordt in de breedste 
zin nagedacht over de toekomst van 

de kerken in Amstelveen. Door de 
ontkerkelijking wordt het moeilijker 
kerkgebouwen te onderhouden, 
aanvullende inkomstenbronnen 
zouden kunnen helpen. Ook zou er 
nagedacht kunnen worden of er in 
de kerken maatschappelijke functies 
ondergebracht zouden kunnen 
worden, hierdoor zou de kerk haar 
ontmoetingsfunctie kunnen vergroten. 
Ieder jaar wordt de Paaskaars, 
die op Goede Vrijdag de kerk 
uitgedragen wordt, naar één van 
onze gemeenteleden gebracht. Dit 
jaar heeft de kerkenraad besloten de 
kaars te brengen naar Miep Habing. 
Miep heeft gedurende veertig 

Intrede ds. Barbara de Groot op zondag 9 mei
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jaar een Bijbelkring geleid in de 
Paaskerkgemeente, ook heeft zij aan 
de wieg gestaan van de gebedsgroep. 
In juni hebben we de laatste 
kerkenraadsvergadering van dit 
seizoen, maar deze vindt plaats na het 
verschijnen van deze zomereditie van 
Present. 
Rest mij nog u allen een hele goede 
zomer te wensen waarin er, zoals het 
er nu uitziet, weer meer mogelijk is 
dan er de afgelopen periode kon. Ook 
in de zomer blijven we iedere zondag 
vieren, opgeven voor een kerkdienst 
blijft vooralsnog noodzakelijk, weet u 
van harte welkom!

Elly Merckel-Timmer

IN MEMORIAM
Cornelis Gerrit van Leeuwen
Op 29 april viel Kees van Leeuwen uit de tijd. We kijken terug op een 
lang en rijk leven. Toen het einde zich aankondigde, en hij begreep dat er 
voor hem plek was in het hospice waar ook zijn vrouw Margreet verzorgd 
was, stelde hem dit gerust. Dat was een plek waar hij het hoofd wel neer 
durfde te leggen. 
Hij werd geboren in 1931 in Bodegraven, als derde en laatste kind in 
het gezin. Een plek van tuinders, maar ook een gebied waar het geloof 
met grote ernst werd beleden. En het geloof dat daar vanaf jong gezaaid 
werd, hield stand voor de rest van zijn leven. 
Geschiedenis was zijn passie. Hij besteedde zijn tijd in musea, bij 
monumenten en in geschiedenisboeken. Kees werkte als leraar en was 
docent aan de VU. Het liefst was hij op zijn studeerkamer, waardoor hij 
zich wat kon onttrekken aan de huiskamer en het gesprek. Het gezin 
telde vier kinderen. Hij heeft tot zijn grote verdriet nog meegemaakt hoe 
plotseling zijn zoon Marco overleed.
Tijdens de viering deelden kinderen en kleinkinderen hun herinneringen 
aan een vader en opa. Een van de sterke herinneringen die 
Kees doorverteld heeft, is hoe hij als dienstplichtige hielp bij de 
watersnoodramp. Hij koos zelf voor de tekst uit Openbaringen 21: Ik zag 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij. En de zee was niet meer.

Ds. Bara van Pelt 

Nellie Elizabet Ousseren-Oliemans
Op maandag 1 juni is op 89-leeftijd ons gemeentelid Nelly Oussoren 
overleden. Jarenlang had zij met haar man, zwager en schoonzus aan 
de Bovenkerkerweg een boerenbedrijf, bekend als ‘de gebroeders 
Oussoren’, tot op die plek de wijk Middenhoven werd gebouwd. Daarna 
verhuisden zij en haar man Gerrit naar de Legmeerdijk, waar zij beiden 
nog vele goede jaren hebben gehad. 

In de dienst van afscheid en gedachtenis stonden de kinderen en 
kleinkinderen stil bij de liefde van hun moeder en oma die tot uiting 
kwam in trouw en zorgzaamheid. Daar pasten woorden bij uit 1 Korintiërs 
13. Toen Gerrit in 2019 overleed, betekende dat een groot gemis. Ze 
hadden 70 jaar elkaars leven gedeeld, waarvan 65 huwelijksjaren. Maar 
de zorg die ze altijd aan anderen gegeven had, mocht Nelly de laatste 
jaren ontvangen, en dat hield haar staande. 
Omringd door liefde is ze thuis gestorven.

Ds. Barbara de Groot
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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
Zondag 27 juni hoop ik nog in uw 
midden voor te gaan. In de zondagen 
daarna gaat een aantal gastpredikanten 
voor. Halverwege augustus hoop ikzelf 
de draad weer op te pakken. 
Bijzondere muzikale diensten zijn 
er in de zomerperiode niet. Hoewel 
we in de afgelopen periode niets 
te klagen hebben gehad als het 
gaat om de inhoud van de muzikale 
diensten, kunnen we in het nieuwe 
kerkenwerkseizoen hopelijk weer wat 
meer zangers tegelijk laten zingen. 
We wachten af hoe de situatie straks 
zal zijn.

Koffiedrinken na de dienst
Enige weken geleden heeft de 
regering de horeca weer opengesteld. 
In lijn met dit beleid wordt er, voor wie 
zich daar wel bij voelen, sinds zondag 
20 juni weer gelegenheid geboden 
koffie te drinken na de dienst. Het 
koffiedrinken vindt zittend plaats, 
met inachtneming van voldoende 
onderlinge afstand. De koster komt 
langs om de koffie aan te reiken. Wilt 
u, als u uw tafel verlaat om naar huis 
te gaan, afstand blijven houden en niet 
vergeten uw mondkapje te dragen?

Inhaalslag bijbelkring
Het was goed en zinvol om begin 
en midden juni weer met een groep 
belangstellenden het evangelie naar 
Johannes te kunnen bestuderen. De 
laatste van de drie extra bijeenkomsten 
vindt plaats op dinsdag 29 juni, om 
14.00 uur in de Pelgrimskerk. We 

maken dan studie van Johannes 14:15-
26, 15:26v en 16:5-15, gedeeltes die 
handelen over de ‘andere Parakleet’.

Met het oog op de zomer
Nu we meer perspectief hebben 
gekregen op een normaler leven 
dankzij de vaccins, gaan we vrijer 
dan vorig jaar de zomer in. Ik wens 
u allen een goede tijd toe. Dat de 
zomerweken ons mogen verkwikken 
naar lichaam, ziel en geest! 

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Nog steeds zijn de functies van scriba 
en preekvoorziener niet ingevuld.
Na het vertrek van Irene Hillers 
als hulpkoster is nu Jonathan Chin 
bereid gevonden om zo nodig bij 
ziekte of afwezigheid van Sicco 
Doolaard of Jan Schuijt in te springen. 
Daarnaast zal Jonathan de opmaak 
van de liturgieboekjes verzorgen. De 
wijkkerkenraad is dankbaar voor zijn 
inzet. Onze dank gaat ook uit naar 
Rianne Eegdeman die vijf jaar trouw 
de liturgieboekjes opmaakte. De 
kascommissie heeft de wijkkas in orde 
bevonden. Mevrouw Bruinsma is voor 
2020 gedechargeerd en bedankt voor 
haar zorgvuldige werk.
De gespreksbijeenkomsten o.l.v. Nelly 
Versteeg worden vanaf woensdag 23 
juni om 14.30 uur in de Pelgrimskerk 
hervat. Daarna: om de veertien dagen - 
de hele zomer door.

Geestelijke verzorgers
Zowel in De Vreugdehof als in De 

Buitenhof zijn nieuwe geestelijke 
verzorgers aangetreden.
De wijkkerkenraad had een zeer 
positief gesprek met Ellen Kok 
(De Vreugdehof). Zij heeft haar 
handen vol aan het organiseren 
van de werkzaamheden en het 
bezoekwerk als ‘luisterzuster’, zoals 
zij zich vaak aandient bij de bewoners. 
De kerkdiensten worden weer 
tweewekelijks hervat.
Een gesprek met Malloney Sadi (De 
Buitenhof) staat in juni op de agenda.

Toekomst
De inboedel van het gebouw is 
geïnventariseerd en in drie categorieën 
verdeeld: a) meenemen naar voorlopige 
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locatie, b) opslaan, c) afvoeren. 
Op 16 juni was er een gemeente-
vergadering over de verkoop van de 
kerk en de toekomst van gebouw en 
gemeente. 

Mieke Hellema

Schaduwzijden van het digitale 
tijdperk, Marjolein Lanzing
Het was een boeiende lezing in de 
Pelgrimskerk en een interessante 
discussie met de aanwezigen. Een 
verslagje doet daar eigenlijk afbreuk 
aan. Daarom verwijs ik u graag naar 
www.pelgrimskerk.nu waar u meer 
kunt lezen. Ook is daar een verwijzing 
te vinden naar de Stichting Jarige Job 
waaraan spreekster de opbrengst 
van de avond heeft toebedeeld (NL26 
RABO 0108 7482 27). De lezing is terug 
te zien via www.kerkdienstgemist.nl, 
bij de uitzendingen van de Paaskerk, 
dinsdag 8 juni.

Grote bedrijven zoals Apple, 
Amazon en Google zijn geen 
liefdadigheidsinstellingen. Ondanks 
glans en glorie hebben ze voor de 
directe omgeving ook slechte gevolgen. 
Zo moeten de werknemers vaak onder 
zeer slechte omstandigheden werken. 
De aanwezigheid van het bedrijf kan de 
kloof tussen arm en rijk vergroten door 
stijgende woonkosten.
Spreekster ging in op de aspecten van 
privacy, autonomie en democratie. 
De Big Tech verzamelen persoonlijke 
gegevens om invloed uit te oefenen 
en richting te geven (Surveillance). Dit 
leidt tot aanpassing van je gedrag als 
je weet dat je bekeken wordt
(Panopticon). De controle van de 
maatschappij via de dataverzameling 
heeft geleid tot het digitaal kapitalisme: 
mensen verleiden tot steeds meer 

IN MEMORIAM
Riekie Gerrits-Kerseboom
Riekie Kerseboom werd op 13 
mei 1921 in Rheden geboren. Ze 
woonde in Dieren met haar ouders 
en jongere broer. Ze was slim, 
maar liet het doorleren aan haar 
broer. Ze werkte als winkeljuffrouw 
en leerde kostuumnaaien. Tijdens de oorlog woonde ze met haar moeder 
in Amersfoort, terwijl haar vader en broer waren ondergedoken.
Ze kreeg verkering met Oetse Gerrits, een banketbakker met wie ze in 
1947 trouwde en een dochter en een zoon kreeg. Ze werden zetbaas in 
een banketbakkerij in het centrum van Amsterdam. Riekie was de beste 
verkoopster van Nederland volgens dochter Eeke. Later hadden ze een 
eigen zaak in de Johannes Verhulststraat.
Verhuisd naar Buitenveldert waren ze trouwe kerkgangers, ook op 
vrijdag bij Kannen en Kruiken. Oetse stond achter de bar en bakte 
op hoogtijdagen voor de aanwezigen. Hun kleinzoon, die aan de VU 
studeerde, ging vaak even langs want de maaltijd en de tosti's smaakten 
nergens beter dan bij oma.
Op 13 mei vierde ze haar 100e verjaardag in de tuin van de Buitenhof. 
Op 29 mei overleed Riekie Gerrits-Kerseboom. Wetend van Gods 
nabijheid in alle omstandigheden klonk tijdens het afscheid in de 
Pelgrimskerk lied 247: ‘Blijf mij nabij’. 

Nelly Versteeg

willen hebben en willen verdienen.
Soshana Zuboff heeft dit beschreven 
als surveillance kapitalisme: uit 
verzamelde data de commerciële 
activiteiten extraheren, voorspellen en 
verkopen.
Door manipulatie via dataverzameling 
kunnen gedrag en politiek gestuurd 
worden. Er zijn dus ongewild ingrijpende 
invloeden mogelijk waarbij de sociale 
context dreigt te vervagen. Voor die 
invloeden is democratie kwetsbaar!

Daarom moet de legitimiteit 
vastgesteld worden: wat willen we 
dat de Big Tech verzamelt en beslist, 

wie bepaalt dat? De politiek of is er 
persoonlijke verantwoordelijkheid?
Overheden beginnen al meer stelling 
te nemen, maar er is ook een taak 
voor onszelf: wat laten we wel of niet 
toe in het publieke en in het sociale 
domein.
Goede suggesties voor beheersing 
van de schaduwkanten van de digitale 
invloeden zijn onder andere te vinden 
in publicaties van Marleen Stikker. Of 
meer wetgeving een oplossing biedt 
en te handhaven is, blijft een vraag. 
In elk geval kunnen we ons eigen 
aandeel in dit alles overwegen.

Mieke Hellema
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WOENSDAG VOORGANGER TE ORGANIST

7 juli Ds. Ruurd van der Weg Uithoorn Everhard Zwart
14 juli Ds. Wim Scheltens Lunteren Rob van Dijk
21 juli Ds. Annette Driebergen Noordeloos Everhard Zwart
28 juli Ds. Aart Mak Velsen-Zuid Wilbert Magré
4 aug. Pastor Joost Verhoef Amsterdam Rob van Dijk
11 aug. Ds. Elise Jansen Mijdrecht Everhard Zwart
18 aug. Ds. Niek Scholten Aerdenhout Wilbert Magré
25 aug. Ds. Orlando Bottenbley Amsterdam Rob van Dijk
1 sept. Ds. Johan Visser Amsterdam Everhard Zwart
8 sept. Ds. André van der Stoel Amsterdam Wilbert Magré
15 sept. Ds. Arianne Geudeke Wilnis Rob van Dijk
22 sept. Ds. Taco Koster Amsterdam Everhard Zwart
29 sept. Drs. Andries Knevel Huizen Wilbert Magré

De dienst is van 12.40 – 13.00 uur. Kerk open om 12.25 uur.
Maximaal dertig bezoekers, mondkapjes, handen ontsmetten, ruime afstand, 
geen gemeentezang. Aanmelding vooraf is niet vereist.

Middagpauzediensten Alle-dag-kerk 
Juli tot en met september 2021 

Hoe kun je ontdekken wat wel en niet 
echt bij je past? Waarin onderscheid jij 
je van anderen, waarbij je toch samen 
op hetzelfde doelgericht kunt blijven? 
Het boekje ‘Meditatie, praktisch 
toegepast. Een reis naar een andere 
manier van leven geeft inzicht en 
handvatten hoe met deze en andere 
vragen, opgaven en dilemma’s om 
te gaan; niet theoretisch maar heel 
praktisch.

Mede vanwege het vijfjarig bestaan 
van de meditatiegroep in Amstelveen, 
schreef Nico Sjerps een heel aardig 
en ook moedig boekje. Het beschrijft 
een persoonlijke ontwikkelingsgang 

en een zoektocht vanaf het allereerste 
begin, zonder de pretentie van 
bereikte resultaten. In dit boek klinkt 
steeds de erkenning door, dat het 
ontwikkelingsproces altijd doorgaat. 
Het is ook een eerlijke uitnodiging 
om mee te gaan in de stroom en om 
niet te willen weten waar het eindigt. 
Misschien eindigt het wel nooit. 
Het beoefenen van meditatie brengt 
ons terug naar het meest innerlijke in 
onszelf. Het is dat wat onveranderlijk 
is in onze eigen essentie, te midden 
van alle veranderingen in onszelf 
en in de wereld om ons heen. Om 
uiteindelijk dáár te ontdekken dat die 

eenheid, zeg maar: eenheid met God, 
altijd al in ons aanwezig is. 
Moge dit boekje bijdragen aan deze 
ontdekkingstocht voor ieder die het 
leest! 

Meditatie - Praktisch toegepast is te 
bestellen bij Nico Sjerps, nsjerps@
ziggo.nl of 06 – 21 25 46 99 en kost 
€ 9,95, incl. verzenden.

Iedere woensdagochtend om 10.00 
uur begeleidt Nico Sjerps een 
Christelijke meditatiegroep in de 
Paaskerk. Meer informatie of opgave: 
nsjerps@ziggo.nl.

Meditatie praktisch toegepast
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Muziekagenda
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Concert in de Pelgrimskerk
Zondag 18 juli
Het Marigold trio, bestaande uit:Ruña 
't Hart - viool, Martin Moriarty - altiviool 
en Kalle de Bie - cello, verzorgen een 
concert in de Pelgrimskerk. Zij spelen 
werken van o.a. Bach, Beethoven 
en Bartok. Het programma duurt 
ongeveer 45 minuten zonder pauze. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang vrij, er is 
een deurcollecte. 

Muziek in de Kruiskerk
Het muzikale seizoen 2020-2021 is 
ten einde als u dit leest. We kijken 
terug op een wat eenzijdig seizoen 
met enerzijds meer muzikale vespers 
(10) en anderzijds veel minder 
Kruiskerkconcerten (4) dan in andere 
jaren. Vele van onze trouwe bezoekers 
hebben de vespers en concerten 
vanuit huis meegemaakt. Er konden 
immers maar weinig mensen ‘fysiek’ 

komen. Ik vermoed dat iedereen er zo 
langzamerhand naar hunkert om de 
muzikale evenementen weer live in de 
kerk bij te wonen, want dat is toch een 
heel andere beleving dan thuis. 

Deze zomer zijn er in de Kruiskerk 
geen muzikale vespers of concerten. 
Een tip voor de komende maand 
is het internationale orgelfestival 
in Haarlem (van 19 t/m 24 juli) met 
als belangrijkste onderdeel het 
improvisatieconcours. Niet alleen voor 
orgelliefhebbers erg leuk om mee te 
maken. Dit keer alleen toegankelijk als 
u eerst een kaartje reserveert. 

De Kruiskerk-muziekcommissie 
bereidt het nieuwe seizoen voor. Op 
verzoek van de kerkenraad streven 
we ernaar om elke vierde of vijfde 
zondag van de maand een muzikale 
vesper te houden. Uiteraard wil de 

muziekcommissie ook weer concerten 
organiseren, soms om 12.00 uur als 
koffi econcert, soms om 16.30 uur als 
een zondagmiddagconcert, soms ook 
op een andere dag dan de zondag. 

U kunt alvast de zaterdagavonden 
27 november en 12 maart (2022) in uw 
agenda noteren voor respectievelijk 
Händels Messiah en Bachs Matthäus 
Passion, beiden met solisten en met 
koor en orkest van Het Bach Ensemble 
Amsterdam.

In de periode die deze Present bestrijkt 
zal er hooguit één keer, op zondag 
29 augustus, een muzikale vesper 
gehouden worden. Of deze inderdaad 
kan doorgaan, is nog niet duidelijk. 
Volgt u de berichtgeving in andere 
media (websites, nieuwsbrieven, 
Amstelveens Nieuwsblad etc.). 

Aart Appelhof

Kruiskerk Pelgrimskerk
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Nee, dit is geen antieke afbeelding 
van een Franse Airbnb, 
geen toegangshek tot wijnkelders in 
een Toscaanse villa, maar een oud 
Hollands fort aan de Ghanese kust.
Daarvan de vrouwenkerker; 
bijgenaamd 'het hoerenhol'.

Werner Pieterse

Hans Broek: Vrouwenkerker (2018); 
(Het fort St. Antonio is een van de vele forten aan de Afrikaanse kust waar duizenden tot slaaf gemaakten gevangen 
werden vastgezet. Het is gebouwd door de Portugezen in 1503; van 1642 tot 1872 in Nederlandse bezit.)


