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Geloof snuiven 
op Terschelling

Het festival wordt georganiseerd door 
alle kerken op het eiland Terschelling, 
de Protestantse Theologische 
Universiteit, de Protestantse Kerk 
Nederland en de Raad van Kerken 
Nederland. Het gaat allemaal gebeuren 
in het weekend van 22, 23 en 24 
oktober. Als corona het toelaat... 
vieren we een groot inspiratiefeest op 
Terschelling.

Samen vieren
We hebben het hard nodig, het 
Inspiratiefestival 2021 - Geloven in 
beweging. Eindelijk weer samen 
komen om je te bezinnen, te laten 
inspireren, elkaar te ontmoeten en als 
het even kan in grote gezamenlijkheid 

de Geest te laten waaien ... Het 
festival mag een GROOT FEEST 
worden, om gezamenlijk inspiratie 
op te kunnen doen om de draad 
weer op te pakken, met geloven 
binnen en buiten de kerk. Koren, 
musici, artiesten, verhalenvertellers, 
pastores, theologen, platforms, politici 
en vele, vele anderen zijn gevraagd 
om een programmaonderdeel op 
Terschelling te verzorgen. Er staat een 
prachtig programma klaar: vanaf het 
krieken van de dag tot middernacht. 
Deelnemers fi etsen, wandelen van 
locatie naar locatie. Alle kerken op het 
eiland hebben de deuren wagenwijd 
openstaan maar natuurlijk gaan we ook 
naar buiten: bos, duin, strand.

Inspiratiereis
Dit inspiratieweekend is een ideale 
gelegenheid voor iedereen die op zoek 
is naar nieuwe inspiratie. Voor jongeren, 
studenten, gezinnen en ouderen. Voor 
wie geïnteresseerd is en voor wie 
actief is in de kerk als ambtsdrager, 
in het pastorale werk of betrokken is 
bij diaconale projecten. Voor mensen 
die graag een ander geluid willen 
laten horen of met andere mensen 
nieuwe projecten opzetten. Of gewoon 
anderen willen ontmoeten om van te 
leren en ervaringen uit te wisselen. 
Het Inspiratiefestival is de gelegenheid 
om als kerkenraad, commissie, team 
of als groep inspiratie op te doen. Om 
samen de eerste stap naar verandering 
te zetten. Voor groepen is er een 
interessante groepskorting.

Meer informatie en inschrijven: 
www.inspiratiefestival-terschelling.nl

Het Inspiratiefestival is een prachtig weekend om inspiratie op te doen voor 

de dagelijkse en religieuze praktijk. Met (meezing)concerten, spirituele 

wandelingen over het strand en door de duinen, theater, vieringen in kerk 

en kroeg, lezingen, bibliodans en veel muziek en cultuur. Maar natuurlijk 

ook met ontmoeting, genieten van Terschelling, uitwaaien op het strand. 
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07 – Tien  
inleveren kopij: 20 september
op de mat: 9 oktober

08 – Twee
inleveren kopij: 25 oktober 
op de mat: 13 november

We staan aan het begin van het twaalfde 
seizoen van Present. En of het zo moest zijn, 
heeft deze Present ‘twaalf’ als thema. Het getal 
twaalf komt in de Bijbel vaak voor - meestal in 
relatie tot de twaalf stammen van Israël of de 
twaalf leerlingen van Jezus - en verwijst naar 
compleetheid, heelheid, volmaaktheid, toekomst. 
Maar in Marcus 5: 21-43 staat een verhaal 
waarin het getal twaalf op een bijzondere manier 
voorkomt. Arianne Geudeke schrijft erover in het 
hoofdartikel. Voor Anko Verburg zijn de jongeren 
van de 12-plusdienst op een bijzondere leeftijd. In 
het interview vertelt hij waarom hij al veertig jaar 
met plezier leiding geeft aan deze tieners. De 
woorden twaalf en dozijn zijn een samenvoeging 
van twee en tien. Of is het Bijbels gezien beter 
om te spreken over elf en één? Lees de column 
van Gert Jan Slump! In de Kruiskerk zijn op 
elf en één plekken muurschilderingen. In het 
gastartikel geeft Lida Ruitinga u een rondleiding 
langs al deze twaalf plekken, de elf pilaren en de 
buitenzijde van de galerij... 
Verder treft u in deze Present een interview 
met Maarten Aalders over zijn nieuwe boek 
‘Nederlandse en Hongaarse Protestanten 
gedurende het interbellum’. Wilm Merckel van 
het College van Kerkrentmeesters praat u bij 
over de duurzaamheidsscan en de plannen die 
daaruit zijn voortgekomen. Het programma van 
Leren en Bezinnen op de vier middenpagina’s is 
gemakkelijk uitneembaar om apart te bewaren. 
De wijkberichten, PJR-pagina, kunstpagina, 
kerkdiensten, muziekagenda, nieuwsberichten, 
collectedoelen en het actueel maken deze 
Present meer dan ‘compleet’. Veel leesplezier!

Van de redactie

Anita 
 Winter
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Kerkdiensten

   Avondmaalsdienst 

 Muziek tijdens de kerkdienst

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

Vreugdehof 
De Klencke 111

ZONDAG 

05 september

1e collecte: Diaconie, KIA-werelddiaconaat - 
Ghana: een sterke kerk op een kwetsbare plek
2e collecte: Kerk, Vormings- en toerus-
tingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.H.Th. Moehn, Hilversum, 
Heilig Avondmaal 
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam, 
Dankzegging Heilig Avondmaal 
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras

ZONDAG 

12 september

1e collecte: Diaconie, Jeugddiaconaat
2e collecte: Kerk, Missionair werk, jong en oud 
ontdekken de Kliederkerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Mirjam Buitenwerf
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot en ds. Werner 
Pieterse, startzondag
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.J. Paul, Ede   
18.30 uur: ds. G.C. Klok, Putten
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries 

Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
Do/16-09 10.30 uur: ds. Lydia Meiling

 

ZONDAG 

19 september

1e collecte: Diaconie, Kerk in Actie in Syrië – 
de kerk de plek van hoop en herstel
2e collecte: Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, Maaltijd van de 
Heer 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.D. Goijert, Nijkerk
18.30 uur: Prop. H.J. Teeuwissen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

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

4



ZONDAG 

26 september

1e collecte: Diaconie, Voedselbank Amstelveen
2e collecte: Kerk, Kerk in Actie Zending: Israël/
Palestina, Joodse en Palestijnse kinderen 
spelen samen

Kruiskerk
10.00 uur: dr. Bettine Siertsema
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Maaltijd van 
de Heer 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a/d 
IJssel
18.30 uur: ds. J.P. Nap, Hoevelaken
Pelgrimskerk
10.30 uur: dhr. Chr. Koldewijn 

Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: pastor J. Adolfs
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 30-09 10.30 uur: Mw. Odien van ‘t Riet

 

ZONDAG 

3 oktober

1e collecte: Diaconie, Stichting Anna Poot
2e collecte: Kerk, Kerk en Israël, verbonden 
door gesprek en ontmoeting

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, Themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, Bodegraven
18.30 uur: ds. T. Overbeeke, Reeuwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk

ZONDAG 

10 oktober

1e collecte: Diaconie, Werelddiaconaat 
Kameroen - Samen werken aan een stabiele 
toekomst
2e collecte: Kerk, Jong Protestant – Geloofs-
opvoering door ouders en kerk samen

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse en ds. Roelf 
Knijff, Intrededienst van ds. R. Knijff
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst; op kerkdienstgemist.nl 
bij Paaskerk verbonden met Kruiskerk
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. P. van der Schee, Hoevelaken
18.30 uur: ds. J.B ten Hove, Veenendaal
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Barbara de Groot

Kapel VU mc
10.00 uur: Arianne Geudeke
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timmermans

Data inleveren en verschijnen Present
07 – Tien  
inleveren kopij: 20 september
op de mat: 9 oktober

08 – Twee
inleveren kopij: 25 oktober 
op de mat: 13 november
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Twaalf

Het getal twaalf kom je elke dag tegen 
op de klok en in je agenda. Er zitten 
twaalf uren in een etmaal en twaalf 
maanden in een jaar.
In de bijbelse verhalen verwijst het 
getal twaalf naar compleetheid. Jakob 
krijgt twaalf zonen, het land Israël 
wordt verdeeld over twaalf stammen. 
Het getal twaalf representeert het 
hele volk Israël. Nadat het volk Israël 
uit Egypte getrokken is, komen ze, 
midden in de woestijn, bij Elim, een 
oase met twaalf waterbronnen: een 
voorproefje van het Beloofde Land. 
In het laatste bijbelboek, de 
Openbaring van Johannes, wordt van 
het nieuwe Jeruzalem gezegd dat de 
stad twaalf stadspoorten heeft en 
twaalf fundamenten. Mooier zal het 
niet worden.
En last but not least: Jezus koos 
twaalf leerlingen om met hem op te 
trekken. Zij horen bij de binnenste 
kring van discipelen van Jezus, maar 
staan ook symbool voor volgelingen 
van Jezus van alle tijden en alle 
plaatsen.
Het getal twaalf verwijst naar 
compleetheid, naar heelheid, naar 
volmaaktheid, naar toekomst.

Marcus
Verrast werd ik door een vertelling 
van Marcus in hoofdstuk 5: 21 – 43. 
We vinden daar een zogenaamde 
‘sandwich-vertelling’ waarin het getal 
twaalf op een bijzondere manier 
terugkomt. 
De vertelling begint en eindigt met de 
zorg van een vader om zijn dochter. In 
het midden, als het beleg tussen het 
brood, het verhaal van een vrouw die 
tot dochter wordt.
Twaalf jaar is het meisje dat ziek 
op bed ligt. Alle toekomst, hoop op 
leven, lijkt vervlogen. De omstanders 
hebben haar, bij wijze van spreken, al 
begraven. In een bijzin aan het einde 
van het verhaal – haast tussen neus 
en lippen door – vermeldt Marcus 
dat het meisje twaalf jaar is. Je leest 
er zomaar overheen, zeker als je 
niet bezig bent met het getal twaalf. 
Het meisje had evengoed negen of 
veertien jaar kunnen zijn. Of toch niet?

Een meisje van twaalf is een vrouw 
op de rand van de volwassenheid. 
Haar hele leven heeft ze nog voor 
zich. De toekomst zou open moeten 
liggen. Maar niks is minder waar. Het 

meisje is ziek en haar vader weet 
zich geen raad. Mag zij niet ervaren 
wat het betekent om vrouw te zijn? 
Hoe het voelt om twaalf keer per jaar, 
iedere maand, te menstrueren? Hoe 
lastig en heftig dat soms kan zijn, 
maar ook hoe bijzonder om vruchtbaar 
te zijn en kinderen te kunnen baren?
Op het moment dat het verhaal 
inzet lijkt het erop dat het meisje 
van twaalf, op de grens van 
volwassenheid, geen tijd krijgt voor 
deze ervaringen. Ze ligt als dood op 
bed, zonder toekomst, zonder hoop 
op leven.

Twaalf jaar lang lijdt de andere vrouw 
uit de vertelling aan bloedvloeiingen, 
die niet beperkt blijven tot de 
maandelijkse stonden. Opnieuw het 
getal twaalf. Valt het me op omdat ik 
over het getal twaalf moet schrijven? 
Had het evengoed negen of veertien 
jaar kunnen zijn?
Of legt Marcus met dit getal juist nóg 
verband tussen de beide vrouwen? 
Ook voor deze volwassen vrouw, die 
in de bloei van haar leven zou moeten 
zijn, staat het leven stil en lijkt er geen 
toekomst, geen hoop op leven te zijn. 

ARIANNE GEUDEKE, GEESTELIJK VERZORGER ZIEKENHUIS AMSTELLAND, PREDIKANTE PKN

Twaalf jaar was ik toen ik wist: ‘Ik wil domina worden’. Hoe ik erbij kwam? In onze kerk 

zag ik alleen maar mannen op de preekstoel. In de geloofstraditie van onze familie was 

de vrouw in het ambt ‘not done’. En toch was dat verlangen er. Sterk. Diep vanbinnen.

Als twaalfjarige, op de grens van de volwassenheid, moet je al keuzes maken voor je 

toekomst. Trouw aan mijn verlangen koos ik voor het VWO met Grieks en Latijn. 
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De vrouw is ten einde raad: al haar 
geld en haar energie is op, niemand 
die haar kan helpen.

Marcus verbindt beide vrouwen met 
elkaar door het getal twaalf. Is er 
voor beide dochters hoop op leven, 
zoals het bedoeld is? Toekomst, 
compleetheid, volmaaktheid, heelheid?

Meisje, sta op
Beide vrouwen mogen ervaren wat 
een aanraking met Jezus betekent. De 

vader vraagt Jezus naar zijn dochter 
te komen. En als je Jezus vraagt te 
komen, dan komt hij ook. ‘Jezus pakte 
de hand van het meisje vast en zei 
tegen haar: ‘Meisje sta op’.’
De vrouw durft niets aan Jezus 
te vragen, raakt alleen in groot 
vertrouwen zijn kleding aan. ‘En 
meteen hield het bloed op te vloeien 
en merkte ze aan haar lichaam dat ze 
voorgoed van de kwaal genezen was.’
Wat een aanraking met Jezus al niet 
teweeg kan brengen! Hoop op leven. 

Open toekomst. ‘Ga in vrede’ en 
‘Meisje, sta op’. Kleine miniatuurtjes 
van het opstandingsverhaal zijn het. 
Beloften van heelheid en toekomst.

Twaalf jaar later liep ik voor mijn 
studie theologie, met als hoofdvak 
Pastorale Psychologie, stage als 
geestelijk verzorger in een ziekenhuis. 
Mijn stagebegeleider was predikant 
en vrouw. Het kán, het mág, zo 
voelde ik. Met de woorden uit Marcus 
5: ‘Meisje, sta op. Ga in vrede’. 
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Twaalf apostelen 
in de Kruiskerk? 

Inspiratie
Ooms liet zich inspireren door teksten 
uit de Bijbel waarbij Christus het 
fundament van het geloof en de 
twaalf apostelen de pilaren van de 
kerk genoemd worden. Hij dacht 
ook aan de namen van de twaalf 
apostelen op de grondstenen van het 
nieuwe Jeruzalem, zoals vermeld in 
Openbaringen 21. De gemeenteleden 
van de kerk zag hij als levende stenen 
die gevoegd zijn tussen fundament 
en pilaren. Ook zag hij een verband 
met de twaalf zonen van Jacob, de 
stamvaders en de fundamenten van 
het volk Israël. 

Wie staat waar afgebeeld?
Aan de hand van de plattegrond 
van de kerk kijken we naar de 
afbeeldingen op de elf pilaren en op 
de buitenzijde van de galerij.

Christus (6)
Recht achter de preekstoel zien 
we Christus met op zijn hoofd een 
doornenkroon en met doorboorde 
handen en voeten.
Het lam onderaan de pilaar is 
verbonden met een staf die bovenaan 
weer tevoorschijn komt en eindigt in 
een kruisvorm. Een banier kronkelt rond 
het lichaam van Christus naar beneden. 
Het kruis is symbool van overwinning 
op de dood en de banier symbool van 
de opstanding. Christus kijkt niet recht 
vooruit, maar iets naar rechts.

Evangelisten (5 en 7)
Aan weerszijden van de Christusfiguur 
zijn de vier evangelisten afgebeeld. Zij 
hebben alle vier op hun eigen manier 
het leven van Jezus vastgelegd. Op 
beide pilaren zijn daarom boekrollen 
te zien.
De evangelisten zijn afgebeeld met 
hun symbolen. Matteüs met een 
mens of engel (in het midden), 
Marcus met een leeuw (onderaan) (5). 
Johannes en Lucas zijn afgebeeld met 
een adelaar en een rund (7). Opvallend 
is een zekere symmetrie tussen beide 
pilaren, te zien in de houding van 
de voeten (onderaan) en de handen 
van Marcus en Lucas die een pen 
vasthouden, de een in de linkerhand, 
de andere in de rechterhand.

LIDA RUITINGA

Toen de Kruiskerk gebouwd werd in 1951 koos 

men ervoor om de stalen dragende kolommen in 

de kerk te laten beschilderen. De kunstenaar Jan 

Ooms (1915-1975) werd hiervoor aangetrokken. 

Hij bracht menselijke figuren aan waarbij namen 

zijn aangebracht bij apostelen en evangelisten. 

Welk idee schuilt er achter dit concept en zijn er 

inderdaad twaalf apostelen afgebeeld?

8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Jacobus Minor
2 Bartolomeüs
3 Andreas

4 Petrus
5 Marcus
6 Christus

7 Johannes
8 Jacobus Major
9 Judas Taddeüs

10 Tomas
11 Simon Zelotes
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Apostelen
Op de pilaren 1, 4, 8 en 11 zijn apostelen 
te zien met een visnet in hun handen. 
Deze pilaren vormen met elkaar een 
vierkant in het schip van de kerk, waar 
de gemeente samenkomt. Apostelen 
als vissers van mensen, zoals Jezus hen 
bij hun roeping had aangesproken. Van 
deze apostelen waren in elk geval Petrus 
en Jakobus Minor oorspronkelijk ook 
visser van beroep. 

Afgebeeld zijn:
Jakobus Minor (de Mindere) (1) met 
in zijn linkerhand een pen: de brief van 
Jakobus wordt aan hem toegeschreven. 
Hij was leider van de christelijke 
gemeente in Jeruzalem. Onderaan zijn 
figuren uit Jeruzalem te zien.

Petrus (4), ook een briefschrijver, 
met pen in de rechterhand. In zijn 
eerste brief roept hij op tot eenvoud 

en verzet zich tegen de luxe van zijn 
tijd. We zien een Romeins veldheer 
in al zijn pracht en praal en een 
geestelijke.

Jakobus Major (de Meerdere) (8). 
Hij was leider van de gemeente in 
Jeruzalem, maar werd in 44 door 
Herodes onthoofd. Jakobus de 
Mindere volgde hem op. Op de pilaar 
staan o.a. priesters uit Jeruzalem. 
Een van hen heeft een zevenarmige 
kandelaar in zijn hand.

Simon Zelotes (11). De Zeloten ver-
zetten zich tegen de Romeinen bijvoor-
beeld door geen belasting te betalen. 
Op de pilaar zien we een Romein en 
Jezus die Simon – met zwaard in de 
hand - terechtwijst en hem maant geen 
kwaad met kwaad te vergelden.
Dan zijn er nog vier pilaren over in het 
schip die gemeenschappelijk hebben 

dat er onderaan een bouwwerk staat, 
waarvan de toegang te zien is. Als 
je hier doorheen gaat, kom je in de 
plaatselijke cultuur terecht waar de 
apostelen hun werk deden. Dat staat 
erboven afgebeeld.

Bartolomeüs (2) zou als prediker 
in Armenië zijn geweest. We zien 
hem met een kruis in zijn linkerhand 
omringd door mensen in de lokale 
dracht. Het bouwwerk met de zuilen 
en halfronde bogen verwijst naar de 
Armeense bouwwijze van kerken.

Andreas (3). De afbeelding verwijst 
naar zijn prediking in Griekenland. We 
zien een Griekse tempel met zuilen, 
met daarboven een architraaf, fries 
en driehoekig fronton. Verder een 
Grieks-orthodoxe priester en Griekse 
vrouwen. Een van de figuren heeft 
een kruis in de hand.

10



Judas Taddeüs (9). Van hem wordt 
gezegd dat hij in Perzië werkzaam 
was, het huidige Iran. Het bouwwerk 
onderaan wekt de suggestie van een 
Perzische tempel met de verhoogde 
kapitelen. Ook hier zien we volkstypen 
in lokale dracht.

Tomas (10) zou in India geweest 
zijn. De ojiefvormige poort in het 
gebouw verwijst naar de architectuur 
in dat land. Tomas staat afgebeeld te 
midden van lokale figuren.

Op de galerij (12) zijn gezien vanuit de 
kerk afgebeeld:
Paulus (midden). 
We zien hem op het moment van 
zijn bekering als hij op weg is naar 
Damascus om de christenen te 
vervolgen. Hij krijgt dan een visioen en 
in Handelingen 9 staat dat hij omstraald 
werd door licht. Op de schildering 
lijkt het wel alsof hij zich voor dit felle 
licht wil afschermen. Links zien we 
een slang met een appel op zijn kop, 
verwijzing naar satan en de zondeval. 
Maar satan heeft verloren. Rechts van 
Paulus zien we een schip en Paulus 
met een kruis in zijn hand op weg om 
de blijde boodschap te verkondigen.

Filippus (rechts) doopt geknield 
de kamerling (kamerheer) van de 
koningin van Ethiopië. We zien een 
donkergetinte man half in het water 
staan. Boven hem de duif van de 
Geest.
Ooms zegt hierbij zelf: het licht 
overwint het duister (het donkere leven 
van de heidenwereld).

Judas Iskariot (links) wordt 
omstrengeld door de slang van 
het kwaad. Onderaan zien we 

geldbiljetten waarvoor Judas zijn 
Meester heeft verraden. De duisternis 
wint het hier van het licht.
Opgeteld zijn er elf apostelen 
afgebeeld. Van de twaalf apostelen 
uit de traditie (Marcus 3) ontbreken: 
Johannes en Matteüs (Levi). Paulus 
is echter toegevoegd maar hij wordt 
vaak als dertiende apostel gezien.
Het ging Ooms dus kennelijk meer 
om het idee van een verwijzing naar 
het getal twaalf dan om de letterlijke 
uitbeelding.

Van materie naar geest
De pilaren laten naar boven toe een 
steeds grotere mate van abstractie 
zien. Beneden gebouwen, visnetten, 
daarboven taferelen uit het dagelijks 
leven met de apostelen aan het werk, 
daarbovenuit rijzen meer geabstraheer-
de, een beetje geometrische figuren op 
en daarboven het inspirerende vuur en 
een duif. Je zou het als een proces van 
vergeestelijking kunnen zien.

Over Ooms las ik dat hij in zijn 
ontwikkeling als kunstenaar 
een proces van figuratief naar 
abstract doormaakte. Hij heeft 
veel gewerkt met glas-in-lood en 
kenmerkend voor hem zijn de grote 
ogen van de figuren. Dat is op de 
pilaarschilderingen ook goed te zien.

Oriëntatie
De Kruiskerk is georiënteerd op het 
oosten, waar de zon opgaat en het 
licht vandaan komt. Als je de kerk 
doorloopt, word je als het ware door 
de blikrichting van de apostelen geleid 
naar de Christusfiguur in het midden 
in de afsluiting van de kerk. 

Bronnen: 
Toelichting op de pilaarschilderingen in 
de Kruiskerk/ J. Ooms [ca 1951].
De schilderingen in de Kruiskerk in 
Amstelveen. Tekst: Peter van Schaijk. 
Foto’s: Cees Grootjen. Brochure, 2016 
(nog verkrijgbaar).
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Duurzaamheidsscan 
voor kerken

Meten is weten
In zowel de Kruiskerk als de Paaskerk 
zijn slimme meters geplaatst. In de 
Kruiskerk werkt deze naar behoren, 
we hebben nu inzicht in het gas- en 
elektraverbruik per uur. De slimme 
meter in de Paaskerk werkte niet 
naar behoren. Inmiddels is de meter 
vervangen en wij hopen op korte 
termijn ook hier inzicht in het gas- en 
elektraverbruik te krijgen. Met deze 
informatie krijgen wij een beeld van 
wat het energieverbruik is in relatie tot 
het gebruik van de kerken.

Duurzaamheidsscan Kruiskerk 
en Paaskerk
De PGA-B heeft gebruik gemaakt 
van het aanbod van de gemeente 
Amstelveen om een duurzaam-
heidsscan van de Kruiskerk en 
Paaskerk te laten maken door 
Adviesbureau de Groene Grachten. 
Wij hebben informatie over de 
panden, het gebruik van de gebouwen 
en het energieverbruik van de laatste 
jaren aan het adviesbureau verstrekt. 

Een adviseur heeft een opname 
gemaakt van beide panden, waarbij 
onder meer een warmtecamera 
werd gebruikt. Van Kruiskerk 
en Paaskerk hebben we nu een 
beknopte analyse van kleine, grote, 
eenvoudige, complexe, goedkope en 
kostbare duurzaamheidsmaatregelen. 
De effectiviteit blijkt uit de 
terugverdientijd die varieert van 
minder dan vijf jaar tot meer dan 
dertig jaar. De Groene Grachten heeft 
(enigszins) rekening gehouden met 
het aantal dagdelen dat de kerken 
worden gebruikt. Aan de wijkraad van 
kerkrentmeesters van beide kerken is 
gevraagd om op basis van het rapport 
een voorstel te doen voor te nemen 
maatregelen. 

Verduurzaming Kruiskerk en 
Paaskerk
Het College van Kerkrentmeesters 
heeft besloten een aantal 
maatregelen uit te voeren en hiervoor 
de benodigde financiële middelen vrij 
te maken.

In de Kruiskerk willen we de volgende 
acties uitvoeren:
• Circa 44 zonnepanelen (twee rijen) op 

het dak van de kerkzaal aanbrengen. 
• De cv-leidingen in de kruipruimte 

isoleren. 
• Radiatorfolie aanbrengen achter 

verwarmingselementen in de 
kerkzaal. Aandacht besteden aan het 
verminderen van tocht in de kerkzaal. 

• Nog aanwezige gloei- en spaarlampen 
vervangen door ledlampen. 

• Een groen dak (sedum o.i.d.) op de 
platte daken aanbrengen. 

• De convectoren in de kerkzaal 
voorzien van radiatorventilatoren, mits 
het geluidsniveau verantwoord blijft.

Omdat de Kruiskerk een rijksmonu-
ment is, moet voor een aantal 
maatregelen goedkeuring van de 
gemeente of de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed worden verkregen. 
Overleg hierover is gestart.
Met deze maatregelen verwachten 
we het volledige elektragebruik op 
te wekken en een gedeelte van het 
gasverbruik te besparen. 
Vanuit de wijkraad was ook voorgesteld 
om voorzetramen voor de circa duizend 
ramen van de kerkzaal te plaatsen 
en een voorzetwand op de muren 
aan te brengen. Het CvK heeft deze 
maatregelen afgewogen en besloten 

WILM MERCKEL

In het beleidsplan 2019-2025 van de Protestantse Gemeente 

Amstelveen-Buitenveldert is het aspect duurzaamheid als 

aandachtspunt benoemd. Vanuit het College van Kerkrentmeesters 

(CvK) geven wij u een update.
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Duurzaamheidsscan 
voor kerken
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gezien de hoge kosten en de erg lange 
terugverdientijd. 

In de Paaskerk willen we de volgende 
maatregelen realiseren:
• Achter de verwarmingselementen 

in het benedenhuis brengen 
we radiatorfolie aan, als dit 
zonder het demonteren van 
verwarmingselementen mogelijk is. 

• Aandacht besteden aan het 
verminderen van tocht in de kerkzaal. 

• Als kranen vervangen worden, zullen 
waterbesparende kranen worden 
aangebracht. 

• We laten onderzoeken of het 
mogelijk en technisch verantwoord 
is van binnenuit spouwmuurisolatie 
(circa 900 m2) aan te brengen. 

• Het dak van de Paaskerk is niet 
geschikt voor zonnepanelen. Het CvK 
onderzoekt de mogelijkheid om in 
een zonnecoöperatie te participeren. 
Wij zijn dus op zoek naar een dak dat 
geschikt is voor een zonnecoöperatie. 
In dit kader vindt onder andere 
overleg plaats met het diaconale 
project de Gastvrije Hoeve de Meent. 
Het elektraverbruik in de Paaskerk is 
door de opzet van de ventilatie- en 
verwarmingsinstallatie substantieel 
hoger dan in de Kruiskerk. Om het 
elektragebruik af te dekken zijn circa 
honderd zonnepanelen nodig. 

De gemeente Amstelveen is geïnfor-
meerd over de duurzaamheidsmaat-
regelen voor de Paaskerk. Voor de 
uitvoering is geen vergunning nodig.

Pastorieën
De ambtswoning aan de 
Amsterdamseweg is inmiddels 
voorzien van spouwmuurisolatie, ook 
zijn acht zonnepanelen geplaatst. De 

begin dit jaar in Westwijk aangekochte 
ambtswoning is een moderne, goed 
geïsoleerde woning die aangesloten 
is op een collectief systeem van 
warmte-koudeopslag. Deze woning 
heeft geen aansluiting op het gasnet. 

Overige panden
Woningen Amsterdam
De etagewoningen in Amsterdam 
worden bij een huuropzegging 
gerenoveerd, waarbij een moderne 
cv-installatie wordt aangebracht en 
de muren aan de binnenzijde worden 
geïsoleerd. Bij het eerstvolgende 
schilderonderhoud zullen we – waar 
mogelijk – enkel glas laten vervangen 
door dubbelglas.
De huurders zijn in de gelegenheid 
gesteld om op onze kosten de 
waterkwaliteit te laten testen op de 
aanwezigheid van lood. Zodra van een 
woning bekend is dat er nog loden 
leidingen aanwezig zijn, laten we deze 
vervangen.

Pelgrimskerk, ’t Open Hof en Bethel 
Pinksterkerk
De Pelgrimskerk is verkocht en zal 
medio 2022 aan de koper geleverd 
worden en naar verwachting daarna 
vervangen worden voor nieuwbouw. 
’t Open Hof en de Bethel Pinksterkerk 
zijn langjarig verhuurd. Op dit moment 
zijn voor deze panden geen acties 
gepland.
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Verhalen om 
door te geven 

‘Ik was een jaar of 18. Ik was een 
tijdje jeugdouderling in de Pauluskerk, 
maar dat vergaderen beviel me niet 
zo best’, vertelt Anko over zijn start 
in het jeugdwerk. Lachend: ‘Iemand 
zei tegen me ‘Als je je geloof wilt 
verliezen, moet je in de kerkenraad 
gaan zitten’. Ik kon hem helemaal 
gelijk geven. In de kerkenraad heb ik 
nooit meer gezeten, maar ik deed wel 
de gezamenlijke jongerendiensten 
voor de Kruiskerk en de Pauluskerk 
in de Bunker, en later in de 
Bankraskerk, Handwegkerk en 
Paaskerk.’ Hij doet het nog steeds 
met plezier. ‘Je bent op een andere 
manier met de Bijbel bezig, niet 
alleen met zelfstudie, maar ook met 
een stukje didactiek. Ik leg graag 
dingen uit, zeker aan jongeren. En 12-
16 jaar is een leuke leeftijd: op deze 
leeftijd zijn ze volwassen genoeg om 
hun mond open te doen en dingen 
te snappen, staan ze nog open voor 

dingen en zijn ze niet zo eigenwijs 
dat ze alles al weten.’

Bijbelverhalen en Youtube
De leiding is op dit moment vijf man/
vrouw sterk en draait in wisselende 
duo’s dienst. In het afgelopen jaar zijn 
de jongerendiensten van de Paas- en 
Kruiskerk samengevoegd. De ene 
keer is de dienst in de Kruiskerk, 
waar de jongeren het begin van de 
‘gewone viering’ nog even meemaken, 
de andere keer in de Paaskerk waar 
de jongeren hun dienst meteen in 
hun eigen honk (met bankstel en 
televisiescherm) in het Benedenhuis 
starten. Anko: ‘Eindelijk is de kogel 
door de kerk. We hebben nu een clubje 
bij elkaar met net wat meer mensen. 
Gezelligheid is het allerbelangrijkst. 
En je komt nog eens in een andere 
kerk.’ De tijd is op zondagochtend zo 
om. ‘We steken een kaars aan en 
lezen een gedicht of een tekst over het 

thema. Dan polsen we wat jongeren 
van het thema weten. Vaak gebruiken 
we Youtube, dat visuele werkt goed. 
Als het even kan halen we de Bijbel 
erbij. Na afloop komt er frisdrank en 
koek tevoorschijn. Het opzoeken van 
een bijbelverhaal is een heel gebeuren. 
Vroeger wisten jongeren nog dat de 
Bijbel met Genesis begon, maar dat is 
er tegenwoordig niet meer bij. Dat vind 
ik jammer, maar niemand maakt zich er 
erg druk over. Ook ouders vinden het 
kennelijk wel goed zo.’

Of over tattoos
Veelal maakten de jongerenwerkers 
het materiaal voor de 12-plusdiensten. 
Allerlei thema’s zijn aan bod gekomen. 
‘We hebben het een keer gehad over 
beelden en helden. Wat zijn helden 
voor jou en hoe zit dat in de Bijbel? Of 
over tattoos’, waar we dan het gebod 
‘je zal geen gesneden beeld maken’ 
en het gouden kalf bij haalden. En 

WILLEKE KOOPS

Als 18-jarige rolde Anko Verburg als vanzelf in 

de leiding van de 12-plusdienst. Om vervolgens 

zo’n veertig jaar gewoon maar door te gaan. Nu 

met een samengevoegd team uit de Kruiskerk en 

Paaskerk. Er veranderde het nodige, maar zingen 

willen de 12-plussers nog steeds niet. 
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de tattoos van het Nederlands Elftal, 
vooral de indrukwekkende leeuw 
op de rug van Memphis Depay!’ Op 
dit moment werkt de leiding met 
materiaal van Young & Holy. Anko: 
‘Dat is nogal zwaar, eigenlijk meer 
voor de Biblebelt. Maar we gebruiken 
het thema en bespreken van tevoren 
wat we er mee kunnen.’ 

Minder mondig
In de loop van de jaren heeft Anko 
het nodige zien veranderen. ‘Bij 
elke lichting jongeren maak je de 
worsteling van ouders mee hoe hard 
ze moeten duwen om jongeren naar 
de kerk mee te krijgen. We hebben 
nu een vaste kern van acht jongeren, 
maar ze zijn er nooit tegelijkertijd. Ze 
moeten naar opa en oma, huiswerk 
maken, sporten. Het gemak waarmee 
kinderen niet komen of niet hoeven te 
komen van hun ouder wordt steeds 
groter. We weten het, we gaan steeds 

meer richting een geseculariseerde 
samenleving. Maar het zijn dingen die 
me opvallen en waar ik het moeilijk 
mee heb. Ook zijn de jongeren in mijn 
beleving minder mondig geworden. 
In de beginjaren kwamen er hele 
diepzinnige vragen. We moeten er 
nu harder aan trekken om er iets uit 
te laten komen. Op een gegeven 
moment gaat het balletje wel rollen, 
maar heel kritische vragen hoor ik 
niet meer. Dat verbaast me eigenlijk 
wel. Jongeren worden vooral opgeleid 
om vragen te stellen. Het is niet zo 
dat ze niet geïnteresseerd zijn, maar 
ze hebben veel minder basiskennis 
en dan kun je minder gericht vragen 
stellen. Zo van: Ja Mozes, die bestond 
geloof ik ook. Daar hebben we wel 
eens een theaterweekend over 
gehad.’ Er zijn ook dingen hetzelfde 
gebleven. ‘In het begin deden we 
de jongerendiensten een beetje als 
kerkdiensten, met liederen die je 

samen ging zingen. Toen al hadden ze 
gêne. Dat merk ik nog steeds als ik 
wat probeer. Zingen...’.  

Schop onder hun kont
Anko heeft niet zoveel herinneringen 
aan de tijd dat hij zelf twaalf was. Wel 
beseft hij dat hij in zijn jeugd al die 
bijbelverhalen heeft meegekregen, 
en daar is hij blij om. ‘Een favoriet 
verhaal? Het verhaal van Mozes die 
door God geroepen wordt en allerlei 
omwegen verzint om daar geen 
gehoor aan te hoeven geven. In het 
afscheidsboekje van Sieb Lanser, 
dat ik aan het lezen ben, schrijft Sieb 
daar ook over. Dat zo’n grote man als 
Mozes allerlei trucs verzon om toch 
niet te gaan. En dat is met zoveel 
bijbelverhalen. Het gaat niet over 
stoere mannen en grote helden, maar 
over mensen die een schop onder 
hun kont nodig hebben om een stap 
te maken.’ 
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Antoinette Kamsteeg
Contactgegevenskliederkerk@pga-b.nl, djk@kruiskerk-amstelveen of app naar 06 - 16 15 06 57.www.pjramstelveen.nl

Zondag 20 juni zijn in een speciale kinderviering 
vier kinderen overgevlogen van de kinderdienst 
naar de tienerdienst. Na de dienst waren er 
pannenkoeken en spelletjes voor alle kinderen en 
tieners. Het weer hielp ons mee, het was droog, 
zodat we dit met elkaar buiten konden doen. In de 
vorige Present is hier al uitgebreid over verteld, 
maar hierbij nog enkele foto’s. 

P
J

R

OvervliegenOvervliegen
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Toen ik vorig jaar juni ziek werd en daarna 
opgenomen moest worden in het Nederlands 
Astmacentrum in Davos, heb ik ontzettend veel 
kaarten, bloemen, chocolade, � lmpjes, berichtjes, 
belletjes, tekeningen, tijdschriften en wat al 
niet meer ontvangen. Ik was en ben werkelijk 
overdonderd door de hoeveelheid blijken van 
medeleven die ik mocht ontvangen. En niet alleen 
door de hoeveelheid, maar ook door de regelmaat 
waarin velen van jullie lieten weten aan mij te 
denken. Al deze berichten hebben me ontzettend 
goed gedaan en ik wil jullie daar dan ook allemaal 
heel erg voor bedanken. Voor nu vanaf hier, hopelijk 
binnen afzienbare tijd ook persoonlijk. 

Vanaf eind augustus zal ik mijn werkzaamheden in 
de gemeente weer oppakken. Voorlopig nog voor 
een beperkt aantal uren, het streven is dat in de 
komende maanden uit te bouwen. Dat betekent dat 
ik de komende periode nog niet overal bij aanwezig 
kan zijn en dat het mogelijk wat langer duurt 
voordat ik e-mail/telefoon/app beantwoord. Maar 
neem vooral contact op, dan laat ik weten wat wel 
en niet haalbaar is. 

Tijdens mijn afwezigheid ben ik voor een deel op de 
hoogte gehouden van de dingen die het afgelopen 
seizoen – ondanks alle coronamaatregelen – wel 
door konden gaan. Dat is gelukt dankzij de inzet van 
velen van jullie! 
Hopelijk kunnen we komend seizoen weer tot 
mooie activiteiten en bijeenkomsten komen. Binnen 
de wijkgemeenten, gezamenlijk als één gemeente 
én als onderdeel van de samenleving om ons heen. 
Ik hoop jullie binnenkort weer te zien en spreken! 

Bedankt!

Na anderhalf jaar wachten kunnen er dit najaar weer activiteiten voor kinderen en hun (groot)ouders plaatsvinden. Natuurlijk houden we ons steeds aan de dan geldende maatregelen. Maar we willen iedereen nu alvast laten weten dat er op:• Zondag 3 oktober ‘s middag Kliederkerk in de Paaskerk is en 
• Zondag 7 november ‘s middags Verhaal in de Kruiskerk, in de Kruiskerk is.

Komende maand bereiden we dit voor met de vrijwilligers. Alle betrokkenen worden per e-mail en app geïnformeerd over het thema en de wijze van opgeven. Zet de datum alvast in je agenda. Super� jn dat we dit weer kunnen doen met elkaar. En zit je nog niet in ons e-mailbestand: laat het weten, dan houden we je op de hoogte. 

Kliederkerk en 
Verhaal in de 
Kruiskerk

Jeugdwerker Nienke
17
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Twaalf discipelen vormden de kring 
van intimi rond Jezus. Een van hen 
wordt beschreven als de afvallige 
leerling. Jacob had twaalf zoons die 
de stammen van Israël zullen vormen. 
Een van hen wordt beschreven als de 
uitverkorene nadat hij eerst door zijn 
broers verraden is. 
Zonder afvallige geen kruisiging en 
verrijzenis, zonder uitverkorene geen 
stamboom en geschiedenis.

Twaalf is ook een tijdswende. Na 
de twaalfde maand (die gek genoeg 
de tiende in naam is – december-) 
volgt een nieuw jaar in onze telling. 
Twaalf uur telt de tijd tot de middag 
en twaalf uur na de middag. Het is 
spreekwoordelijk nogal eens ‘twee 
voor twaalf’. Of is het al te laat? 

Hoe dan ook: onze tijd kent twaalf 
eenheden van vijf minuten in een 
uur, twee keer honderdvierenveertig 
eenheden van vijf minuten in een 
etmaal, twaalf maanden in een jaar.

Twaalf is elf en één. Afvallig of 
uitverkoren. Heel ons moderne leven 
draait om die ene vraag hoeveel tijd 
we nog hebben en met welke intentie 
wij de twaalf willen volmaken: als 
afvallige of uitverkorene? De waarheid 
kunnen we niet claimen. De ene 
mens is niet beter dan de ander 
en acht de ander uitnemender dan 
zichzelf.
Feit is dat de tijd zich na elke 
ommekomst van twaalf uur of twaalf 
maanden vernieuwt. De tijd tikt. Wij 
leven van wende tot wende. De tijd 

vernieuwt zich voortdurend. En elk 
etmaal is het twee keer twee voor 
twaalf. En aan het eind van het laatste 
etmaal in een jaar op 31 december 
zijn er de goede voornemens. Wie 
willen wij dan zijn? Hoe willen wij ons 
aan de Eeuwige, anderen en onszelf 
verbinden? 

Neem er eens de tijd voor. Steek je 
duim op. Tel met de duim de kootjes 
van je overige vier vingers. Het zijn 
er twaalf. Ik ben benieuwd welke 
woorden bij jou staan geschreven op 
die twaalf kootjes. Ik wil je uitnodigen 
ze naar me op te sturen. Wie weet 
kunnen we van al die woorden een 
hoopvol muziekproject maken. Zo 
krijgt twaalf misschien mettertijd nog 
een verrassende invulling. 

Het woord twaalf of dozijn is afkomstig uit een 

samenvoeging van ‘twee’ en tien’. Een twaalftallig stelsel 

schijnt voor niet-schrijvende rekenaars (buiten de duim 

gerekend heeft een mens per hand twaalf kootjes aan vier 

vingers) makkelijker te tellen te zijn dan een tientallig stelsel.

Dozijn of 
geen dozijn, 
dat is de vraag

Gert Jan Slump 
C

o
lu

m
n

gertjan.slump@xs4all.nl
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Leren en bezinnen 
in lezingen en kringen
Programma vanaf september 2021

Christelijke 
Meditatie

Stil worden rond een gekozen woord uit 
de christelijke traditie, dat is de kern van 
Christelijke Meditatie. Door het gekozen 
woord te herhalen ontstaat verstilling en 
verdieping, leer je jezelf beter kennen en 
je gedachten los te laten. Aansluiten kan 
op ieder moment. Ervaring in meditatie is 
niet vereist.

Locatie Paaskerk
Datum elke woensdag vanaf 
 1 september
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Leiding Nico Sjerps 
 06 - 21 25 46 99 
 nsjerps@ziggo.nl

Meditatief Bijbellezen: 
verhalen komen tot leven!

Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en je voorstellen 
wat in een Bijbelverhaal gebeurt. Merken dat het gaat over men-
sen als jij. Mensen die ‘iets hebben’ met God. Herkennen wat zij 
meemaken, je daardoor getroost voelen. Uitgedaagd worden om 
anders te kijken naar jezelf en anderen. Voelen wat speelt tussen 
God en jou. Uitgenodigd worden tot gebed. Doe mee, neem de tijd 
om te groeien in geloof. Dit seizoen stellen we onszelf de vraag: 

Wie is Jezus voor ons? 

Locatie Kruiskerk 
Datum maandag 13 september, 11 oktober, 8 november, 
 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 
 11 april, 9 mei, 13 juni
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Begeleiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 - 665 46 85
Opgave Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl
Kosten € 110,- (serie van 10 avonden) 

En er is meer…
Naast de verdiepingsbijeenkomsten is er meer. Houd hiervoor de zondagse informatie, 
website of Present in de gaten. Of meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.pga-b.nl.

Tip: Haal deze pagina’s uit 
Present en 

hang ze op!



‘Vrouw en Geloof’ 
en Inspiratie

Voor vrouwen van 18 - 99 jaar, gelovig, 
twijfelend en ongelovig, die inspiratie 
zoeken en nadenken over zingeving in 
diverse werkvormen. Dit jaar rond het 
thema werken van barmhartigheid. 
Praktische daden zoals beschreven in 
Matteüs 25: Wie honger hebben eten 
geven, wie dorst hebben drinken ge-
ven, vreemdelingen gastvrij opnemen, 
naakten kleden, zieken bezoeken en 
gevangenen verzorgen. Paus Franciscus 
zei dat barmhartig zijn met mensen in 
nood het ware gezicht van de liefde is. 
Hier willen we verder over na denken. 
Het thema komt terug in een programma, 
waaraan deelnemers in tweetallen zelf 
een aandeel leveren. We gebruiken een 
inspirerend boekje vol gedichten en foto’s 
en teksten uitgegeven door de PKN. Ook 
uit andere boeken, gebeden en gedichten 
zoeken we inspiratie voor de toepassing 
van Barmhartigheid nu. 

Locatie Kruiskerk
Datum donderdag 14 oktober, 
 11 november, 13 januari, 
 10 februari, 10 maart, 14 april, 
 12 mei
Tijd 14.00 uur - 15.30 uur
Info Meta Schoonheim, 
 m_schoonheim@hotmail.com
 Marijke Touw, 
 marijketouw@hotmail.com

Kring romans

Een kring voor enthousiaste lezers die drie keer bij elkaar komen om 
gezamenlijk een vooraf gelezen (Nederlandse) roman te bespreken. 
We lezen voor 14 oktober de roman van Gerda Blees ‘Wij zijn licht’.

Locatie Paaskerk
Datum  donderdag 14 oktober, 13 januari, 17 maart
Tijd  15.00 uur 
Info  Albert van Blaaderen, 0297 - 58 25 93, 
 literatuur@paaskerk-amstelveen.nl

Bijbelkring 
Johannes en Jeremia 

De coronacrisis legde vorig seizoen de studie van het evangelie 
naar Johannes vroegtijdig stil. Ondanks een inhaalslag in juni 2021 
blijft er nog interessant materiaal over dat nog niet behandeld is. 
Op verzoek van de deelnemers maken we voor Kerstmis studie 
van het resterende materiaal, dat waar nodig aangevuld wordt met 
overeenkomstige stof uit Johannes’ eerste brief. Na Kerstmis rich-
ten we ons op het Oude Testament en bestuderen we een aantal 
opvallende perikopen uit de profeet Jeremia, die predikte vooraf-
gaande aan en ten tijde van de Babylonische ballingschap. 

Locatie Pelgrimskerk
Datum dinsdag 28 september, 12 en 26 oktober, 
 9 en 23 november en 7 december, 18 januari, 
 1 en 15 februari, 1 en 15 en 29 maart
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Leiding ds. H.U. de Vries, 020 - 686 91 41, 
 predikant@pelgrimskerk.nu



Lees mee met de 
preek van de week

‘In die tijd was er geen koning in 
Israël; iedereen deed wat in zijn 
eigen ogen goed was.’ Zo eindigt 
het boek Rechters, of Richteren. 
De rechters geven richting aan het 
volk Israël, dat onder leiding van 
Jozua het beloofde land was binnen 
getrokken. Maar de opbouw van de 
samenleving gaat chaotisch en de 
praktijk van samenleven is weer-
barstig, en wat voor leiderschap is 
er dan nodig? Herkenbare thema’s 
voor onze tijd? Het levert in elk geval 
prachtige literaire verhalen op van 
hoe God het via die rechters blijft 
proberen met dat volkje. In een serie 
van vier zondagen lezen we uit dit 
inspirerende bijbelboek. Welkom om 
mee te lezen met de predikanten op 
de woensdagavond.

Locatie Paaskerk
Datum woensdag 15, 22, 29 
 september en 6 oktober
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Leiding ds. Werner Pieterse, 
 06 - 41 508 135, 
 dspieterse@paaskerk-
 amstelveen.nl
 ds. Barbara de Groot, 
 020 - 239 02 93, 
 dsdegroot@paaskerk-
 amstelveen.nl

Wie is Maria Magdalena?

Uit de bijbel komt een divers beeld van Maria Magdalena naar voren. 
Jezus bevrijdde haar van zeven demonen én ze is de eerste getuige 
van de opstanding. Barbara de Groot laat u kennis maken met deze 
inspirerende en veelzijdige vrouw. De eeuwen door werd ze gezien als 
prostituee, als heilige en als de vrouw van Jezus. Hardnekkige beeld-
vorming vertroebelt het zicht op deze apostel die een eigen evangelie 
op haar naam heeft. 

Locatie Paaskerk
Datum woensdag 27 oktober
Tijd 14.00 - 16.00 uur én 20.00 - 22.00 uur 
 (twee keer dezelfde lezing)
Leiding ds. Barbara de Groot, 
 020 - 239 02 93, 
 dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

Film: Mary Magdalene

Maria Magdalena is op zoek naar een nieuwe manier van leven. 
Naarmate de bekendheid van de groep groeit en steeds meer men-
sen zich aangetrokken voelen tot de boodschap van Jezus, zal Maria’s 
spirituele reis haar naar Jeruzalem brengen. Acteurs: Rooney Mara, 
Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim. Regisseur: Garth Davis

Locatie Paaskerk
Datum vrijdag 12 november
Tijd 20.00 uur
Kosten € 7,50 inclusief pauzedrankje
Info ds. Barbara de Groot, 
 020 - 239 02 93, dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl



Tentoonstelling 
Museum Catha-
rijneconvent: 
De vele gezich-
ten van Maria 
Magdalena

Op woensdag 3 november 
staan we oog in oog met 
Maria Magdalena en ontrafe-
len haar beeldvorming door de 
eeuwen heen in het Museum 
Catharijneconvent tijdens een 
grootse tentoonstelling gewijd 
aan deze fascinerende vrouw die 
al 2000 jaar blijft inspireren. Ga 
mee op ontdekkingstocht langs 
historische bronnen, indrukwek-
kende schilderijen, hedendaagse 
beeldende kunst en populaire 
cultuur. 

Locatie Paaskerk
Datum woensdag 3 november
Tijd 14.00 uur
Kosten Toegang tot het 
 museum en vervoer 
 naar Utrecht
Info en opgave 
 ds. Barbara de Groot, 
 020 - 239 02 93, 
 dsdegroot@
 paaskerk-amstelveen.nl

Lezing Amstel-
veenSpreekt: 
Zin in het 
alledaagse
Inspirerende gesprekken over hoe 
mensen de zin van het leven erva-
ren in het alledaagse. Peter Henk 
Steenhuis sprak voor dagblad Trouw 
met gewone, maar altijd bijzondere 
Nederlanders over hoe zij hun leven 
betekenis geven. Eind september 
verschijnt hierover zijn boek ‘Zin in 
het alledaagse’. Een van de ge-
interviewden is Halleh Ghorashi. 
Halleh is hoogleraar aan de VU en 
een autoriteit in het onderzoek 
naar vluchtelingen en diversiteit. 
Tijdens deze avond gaat Steenhuis 
met haar in gesprek. Daarna gaan 
ze samen met de aanwezigen in 
gesprek over zingeving aan de hand 
van voorbeelden uit de zaal. Zie 
voor meer informatie en activiteiten 
AmstelveenSpreekt.nl.

Locatie Boekhandel Venstra, 
 Stadsplein 102A, 
 Amstelveen
Datum dinsdag 16 november
Tijd 18.00 uur
Info ds. Werner Pieterse, 
 06 - 41 50 813 5, 
 stadsdominee@
 wernerpieterse.nl

Lezing: 
Een nieuw wij 
in Nederland

Is er in onze samenleving nog 
wel sprake van een gedeeld 
‘wij’? Het Nederlandse land-
schap is versnipperd geraakt, 
niet alleen in politiek maar 
ook in etnisch en religieus 
opzicht. Het ontbreken van 
zo’n ‘wij’ leidt tot spanningen 
en problemen. Daarom stelde 
Manuela Kalsky zich de vraag: 
Hoe kunnen we komen tot 
een ‘nieuw wij’? Als antwoord 
hierop begon ze het project 
Nieuw Wij, zie: www.nieuw-
wij.nl/overnieuw-wij/. En daar 
valt veel over te vertellen. 
Nieuw Wij heeft als motto 
‘verbind de verschillen!’. Hoe 
dat er in de praktijk uitziet, 
komt u op 22 november te 
weten. Immers, een mens 
is veel meer dan alleen wit 
of zwart, moslim of christen, 
vrouw of man.

Locatie Pelgrimskerk
Datum maandag 
 22 november 
Tijd 20.00 uur
Info Henk Stok, 
 020 - 644 25 70, 
 h.stok@kpnplanet.nl



Waaraan wordt uw gift 
deze maand besteed?
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5 september: Ghana - een sterke 
kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden 
van Ghana trekken naar de hoofdstad 
Accra, in de hoop daar werk te 
vinden. De meesten van hen komen 
bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het 
vertrek van jongeren uit het noorden 
ontmoedigen door hen kansen te 
bieden in hun eigen dorp. Met steun 
van Kerk in Actie kunnen ze een 
praktisch vak leren, zoals kleermaker, 
kapper of timmerman. Daarnaast 
leert de kerk volwassenen lezen en 
schrijven, en leidt ze voorgangers op.

12 september: Jeugddiaconaat
Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren 
hebben geen idee. Door diaconale 
werkvormen in te passen in bestaande 
jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk 
of Tienerdiensten, wordt er binnen 
de gemeente gewerkt aan diaconale 
bewustwording onder kinderen en 
jongeren. Met de collecteopbrengsten 
voor jeugddiaconaat, ontwikkelen we 

diaconale thema’s en activiteiten en 
brengen die bij kinderen en jongeren 
onder de aandacht. 

19 september: Syrië - de kerk 
als plek van hoop en herstel
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog 
altijd hoe je de situatie op veel plekken 
in Syrië kunt omschrijven. De kerk helpt 
mensen zo goed en zo kwaad als dat 
lukt. Ze deelt maaltijden en medicijnen 
uit en zoekt onderdak voor daklozen. 
Kerk in Actie steunt dit belangrijke 
werk en helpt de kerk moed te houden. 
Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een 
plek van hoop en herstel kan blijven.

26 september: Voedselbank 
Amstelveen
De Voedselbank verstrekt wekelijks 
voedselpakketten aan inwoners 
die om fi nanciële redenen niet of 
slechts gedeeltelijk in hun eigen 
voedselvoorziening kunnen voorzien. 
Veertig vrijwilligers spannen zich 
hiervoor in. Op dit moment verzorgt 

de Voedselbank voor circa 125 
huishoudens (370 personen) een 
zo gezond en gevarieerd mogelijk 
voedselpakket. Met een gift aan deze 
collecte draagt u hieraan bij!

U kunt uw gift aan bovenstaande 
collecte overmaken op rekening-
nummer NL32 INGB 0000 5268 33, 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. het 
betreffende collectedoel. 
Een gift via Tikkie of via Givt stellen wij 
zeer op prijs. Meer informatie hierover 
bij het Kerkelijk Bureau of de websites 
van onze kerken.

Aan het begin van het nieuwe seizoen kijken we hoopvol uit naar de 

activiteiten die in oktober en november op de agenda staan. We vertellen 

u erover in Present van oktober, omdat nu nog niet alles geregeld en 

duidelijk is. Deze keer lichten we een aantal collectedoelen toe, die de 

komende periode op het rooster staan. Van harte bij u aanbevolen. 
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Hongaarse kindertreinen 

De Amstelveense kerkhistoricus 
Maarten J. Aalders doet in zijn recent 
verschenen boek ‘Nederlandse en 
Hongaarse protestanten gedurende 
het interbellum’ uitgebreid verslag van 
deze charitatieve actie (de Hongaarse 
kindertreinen) en wat deze binnen met 
name de gereformeerde zuil teweeg 
heeft gebracht. 
‘Hongarije had enorm geleden tijdens 
de Eerste Wereldoorlog’, zegt de 
oud-predikant van de Handwegkerk. 
‘Het land was failliet. In de winter 
van 1918/19 zag je in de straten van 
Boedapest overal dode mensen liggen 
of dood neervallen.’
De aanjager van deze actie was Jan P. 
Ph. Clinge Fledderus, de Nederlandse 
consul-generaal in Boedapest. Hij bracht 
de nood van het land in 1919 onder 
de aandacht van het Rode Kruis en 
zocht ook contact met Johanna Kuyper, 
de dochter van Abraham Kuyper. Ze 
hadden elkaar in 1916 in Boedapest 
leren kennen toen Johanna samen met 
haar zus Henriëtte werkzaam was in 

een Nederlands noodhospitaal. 
Nederland toonde zich barmhartig. Er 
kwamen vanaf 1920 tienduizenden 
arme Hongaarse kinderen per trein 
naar ons land om bij te komen van de 
verschrikkingen van de oorlog. Ruim 
28.000 van hen werden opgevangen 
in katholieke, hervormde en 
gereformeerde gastgezinnen. 

Succesvol
‘Het was een enorm succesvolle 
liefdadigheidsactie, de grootste voor de 
Tweede Wereldoorlog’, zegt Aalders. 
‘Naar de kindertreinen was nog nooit 
wetenschappelijk onderzoek gedaan. 
Het was een onontgonnen terrein, 
een vergeten onderwerp. De actie 
staat ook niet vermeld in de bekende 
geschiedenisboeken.’ 
Het onderwerp kwam eigenlijk toevallig 
op zijn pad. ‘Ik heb zo’n vijf jaar geleden 
een inventarisatie gemaakt van de 
1500 jonge mensen die tussen 1880 
en 1940 aan de Vrije Universiteit 
hebben gestudeerd. Daarbij kwam ik 

flink wat Hongaarse namen tegen. 
Ook kwam ik erachter dat er een 
levendige briefwisseling is geweest 
tussen Abraham Kuyper, zijn dochters 
en anderen en de Hongaarse theoloog 
en geestverwant Jenő Sebestyén. 
In Boedapest heb ik uiteindelijk 5000 
foto’s gemaakt van de pakweg 1500 
brieven. In die brieven ging het heel 
vaak over de kindertreinen.’
De kindertreinen hebben heel wat 
losgemaakt in Nederland. ‘De actie 
leidde tot heel veel persoonlijke 
contacten tussen Hongaarse en 
Nederlandse protestantse families. 
Maar door het Centraal Comité dat de 
opvang coördineerde waren er ook 
contacten tussen Gereformeerden 
en Hervormden. De opvang van de 
Hongaarse kinderen was eigenlijk 
de eerste Samen-op-Wegactie in 
Nederland.’ 

Persoonlijke relatie
Een belangrijke succesfactor van de 
charitatieve actie was het feit dat het 
kinderen betrof. Aalders: ‘Kinderen 
in nood zijn altijd de trigger om een 
charitatieve actie te doen slagen. Daarbij 
kwam nog iets anders. De opvang 
van deze kinderen leidde tot een 
persoonlijke relatie, je werkte als gezin 
heel concreet mee aan de leniging van 
de nood van deze kinderen. Het zorgde 
voor heel veel goodwill in Hongarije.’
De succesvolle kinderactie bleef 
niet zonder gevolgen. Er werd onder 
andere een studiefonds opgericht. 

DICK AANEN

De Gereformeerde Kerken in Nederland en 

de Hongaarse zusterkerk onderhielden in de 

jaren twintig en dertig van de vorige eeuw 

intensieve en warme contacten. Een belangrijke 

aanjager daarbij was een charitatieve actie voor 

noodlijdende Hongaarse kinderen, die na de 

Eerste Wereldoorlog gastvrij werden opgevangen 

in Nederlandse gastgezinnen. 
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Hongaarse kindertreinen 

Rond de veertig Hongaarse jongeren 
studeerden in die jaren enige tijd aan 
de Vrije Universiteit of de Theologische 
Universiteit in Kampen. Er verscheen 
in Hongarije een Nederlandse 
theologische reeks. Boedapest 
kreeg een School met de Bijbel. En 
ook het Hongaarse jeugdwerk werd 
ondersteund. 
De grote liefde en sympathie voor 
Hongarije bleef bestaan, ook na de 
kindertreinen. Tijdens de Hongaarse 
Opstand in 1956 leefde heel Nederland 
mee. Hongaarse vluchtelingen werden 
met open armen ontvangen in ons 
land. ‘Daarbij speelden oude gevoelens 
van verbondenheid, plus natuurlijk een 
naoorlogse afkeer van de Sovjet-Unie.’

Neocalvinisme
Aalders gaat in zijn boek uitgebreid in 
op de rol die predikant en theoloog 
Jenő Sebestyén heeft gespeeld. ‘De 
Hongaarse Gereformeerde Kerk was 
aan het eind van de 19e eeuw eigenlijk 
vrijzinnig. Men beleed in vergaande 

mate een naamchristendom. De 
kerkelijke betrokkenheid was heel 
laag. Sterker: de kerk was zo goed 
als dood.’ ‘Sebestyén was helemaal 
weg van het gedachtengoed van 
Abraham Kuyper. Hij vond dat de 
ideeën van het neocalvinisme moesten 
worden overgeplant naar Hongarije.’ 
Diverse publicaties van Kuyper en zijn 
volgelingen werden op zijn initiatief 
in het Hongaars vertaald. In de jaren 
twintig kwam Sebestyén regelmatig 
naar Nederland om lezingen te geven. 
Na de Eerste Wereldoorlog was er 
een opleving. Aalders: ‘Dat komt 
voor een deel door Sebestyén, maar 
ook onder invloed van Amerikaanse 
opwekkingsbewegingen en vanaf de 
jaren dertig ook onder invloed van de 
Duitse theoloog Karl Barth.’ 
De Hongaarse Gereformeerde Kerk was 
in de jaren tussen de Wereldoorlogen 
confessioneel, maar zeker ook 
oecumenisch georiënteerd. ‘Decennia 
eerder dan de Gereformeerde Kerken 
in Nederland trad men toe tot de 

Wereldraad van Kerken. Later heeft men 
zich echter te gemakkelijk aangepast 
aan het communistische regime. En 
tegenwoordig buigt de kerk aardig mee 
met de conservatieve ideeën van de 
huidige premier Viktor Orbán, die van 
huis uit katholiek was maar zich later 
heeft bekeerd tot het calvinisme.’ 

Kerk en staat
Aalders bezocht de afgelopen jaren 
regelmatig een Hongaarse kerkdienst. 
Hij is daar niet onverdeeld positief 
over. ‘Er is in Hongarije geen strikte 
scheiding tussen kerk en staat. Aan 
het eind van een kerkdienst wordt 
bijvoorbeeld het Hongaarse volkslied 
gezongen. Dat hoort niet, ik voel me 
daar niet prettig bij. Dat is zeker niet in 
lijn met de ideeën van Kuyper, die vond 
dat de overheid neutraal moet zijn.’ 
Orbán vermengt zijn ideeën met 
wat hij christelijke waarden noemt, 
zegt Aalders. ‘De anti-homo-wet 
is verwerpelijk en heeft niets met 
christendom te maken. Maar is het in 
Nederland werkelijk zoveel beter met 
de tolerantie? Bezoek maar eens een 
wedstrijd van Ajax en kijk wat ze daar 
roepen over homo’s en joden. Daar 
word je niet vrolijk van.’ 
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M.J. Aalders
‘Nederlandse en Hongaarse Protestanten 
gedurende het interbellum’ is verschenen 
bij De Vuurbaak in de AD Chartasreeks. 
Het boek kost € 29,99. Meer informatie 
via www.mjaalders.nl 
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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 21 juni sloot de wijkkerkenraad 
seizoen ’20-’21 traditiegetrouw af 
met een korte vergadering met nazit 
met een hapje en een drankje. Het 
belangrijkste besluit van die avond was 
om – als dat met het advies van de 
PKN overeenstemde – gemeentezang 
weer toe te staan. Tijdens de nazit 
schoof ds. Roel Knijff aan om met de 
kerkenraadsleden kennis te maken. 
Het was een plezierig samenzijn, 
waarin Henk van der Meulen als scriba 
onze beroepingsbrief aan hem kon 
overhandigen. Hij had drie weken de 
tijd om op het beroep te reageren. Ons 
geduld werd behoorlijk op de proef 
gesteld, want pas twintig dagen na het 
overhandigen van de beroepingsbrief, 
kwam het verlossende (ant)woord dat 
hij het beroep had aangenomen. Het 
was een vreugdevol moment toen 
Henk van der Meulen op zondag 11 
juli kon meedelen dat ds. Roel Knijff 
predikant in de Kruiskerk wordt. Voor 
verschillende mensen was het echter 
een domper om te horen dat hij en 
zijn vrouw niet in Amstelveen komen 
wonen. Volgens de kerkorde is het ook 
eigenlijk verplicht, dat een predikant 
bij een fulltime aanstelling woont in de 
gemeente waaraan hij of zij verbonden 
is. Maar als daartegen gegronde 
bezwaren zijn, kan de kerkenraad (in 
ons geval de Algemene Kerkenraad) 
erin toestemmen dat een predikant 
elders woont. Aangezien ds. Roel Knijff 
een eigen woning in Geldermalsen 
heeft en zijn vrouw een goede baan 
in Tiel heeft, waar ze met veel plezier 

werkt en ook graag wil blijven werken, 
is verhuizen naar Amstelveen niet 
de meest voor de hand liggende 
keuze. Daarbij komt dat ds. Roel 
Knijff gewend is veel kilometers af te 
leggen voor woon-werkverkeer. Vanuit 
Geldermalsen werkt hij momenteel in 
Breda en Castricum (beide voor 50%). 
Daarom heeft de Algemene Kerkenraad 
in een spoedvergadering besloten de 
persoonlijke omstandigheden van ds. 
Roel Knijff zwaarder te laten wegen 
dan de regels van de kerkorde. De 
predikantskamer van de Kruiskerk zal 
ingericht worden als werkkamer van 
waaruit ds. Roel Knijff zijn werk in onze 
gemeente kan vervullen. Ondanks 
deze onverwachte ontwikkeling is de 
wijkkerkenraad nog steeds verheugd 
dat hij het beroep heeft aangenomen. 
De intrededienst is op 10 oktober.

Anita Winter

Van de diaconie
Ook in de vakantieperiode stond het 
diaconale werk niet stil. Op 11 juli is 
Jellie Snijders als diaken bevestigd. 
Op 18 juli en 15 augustus hebben we, 
weliswaar nog aangepast, het heilig 
avondmaal gevierd. We zijn blij dat in 
deze coronatijd sommige chauffeurs 
zich vaker met hun auto beschikbaar 
hebben gesteld om mensen naar de 
kerk te vervoeren. Vanaf september 
hebben we echter dringend nog een 
aantal vaste chauffeurs nodig. Maar, 
zoals bij elke vraag om medewerkers, 
vertrouwen we erop dat ook deze 
er wel komen. Ook voor andere 
activiteiten vragen we t.z.t. weer 

medewerking van gemeenteleden. 
Door verschillende instanties, 
waaronder Participe en Dorcas, 
zijn we reeds benaderd om in het 
komende seizoen mee te doen met 
hun activiteiten. Voor een aangepaste 
vakantie heeft Het Vakantiebureau nog 
plaatsen vrij in verschillende van hun 
vakantieweken. Met nieuw elan gaan 
we het komende seizoen tegemoet. 

Lamkje Sminia
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IN MEMORIAM
Annegiene Engels-Kramer
Op 12 juli is mevrouw Anneke Engels-Kramer overleden. Zij is 85 jaar 
geworden. 
Zij is haar hele leven een trouw kerkgangster geweest. Zij wisselde 
nog wel eens van kerk, de laatste jaren bezocht zij, zolang dat kon, met 
haar dochter Ineke, de Kruiskerk. Zij hield van gezelligheid en was graag 
bezig. Een deel van haar niet geringe energie besteedde zij jarenlang 
aan diverse taken in de zorgcentra. Niet alleen deed zij aan het klassieke 
koffieschenken, daarnaast was zij onder andere betrokken bij het uitdelen 
van de maaltijden, runde zij een winkeltje en stond in een haringkraam. 
De laatste jaren woonde zij zelf in het Zonnehuis Westwijk. 
Van de Bijbelse verhalen betekende vooral Openbaring 21 veel voor 
haar, het indrukwekkende visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde, een nieuw Jeruzalem neerdalend uit de hemel. Met dat visioen en 
met goede woorden van kinderen en kleinkinderen namen wij afscheid 
van haar in een besloten viering in de Kruiskerk. Zij werd op Zorgvlied 
begraven. Wij noemden daar nog eenmaal haar naam voor de Eeuwige 
die de Bron van Leven is, in wie de namen geborgen mogen zijn. 

Renger Prent

Johanna Maria Schuiling-de Wolf
Op 16 juli is Anneke Schuiling overleden. Zij is 83 jaar geworden. Zij was 
een trouw en actief lid van de Bankraskerk. Bloemen waren haar lust 
en haar leven. Zij verzorgde 24 jaar de bloemen van de kerk. Ze werd 
daarvoor beloond met een feestavond waar o.a. een dank- en loflied 
van Gabe Wierda voor haar werd gezongen. Daarnaast verrichtte zij 
allerlei ‘taakjes’ in de Bankraskerk. In 2008 leidde een griepje tot een 
hersenvliesontsteking, zij overleefde die, maar had blijvende ernstige 
hersenschade. Zij was een ander persoon geworden, met grote 
beperkingen en vroeg veel tijd en aandacht. Op indrukwekkende wijze 
heeft Paul haar die gegeven. Na zijn plotseling overlijden verbleef zij in 
een zorgcentrum. 
In een besloten bijeenkomst zijn goede herinneringen aan haar 
opgehaald. We stonden stil bij een tekst die Anneke had uitgeknipt. 
Hooglied 8:6: Sterk als de dood is de liefde. De kinderen hebben dat bij 
hun ouders gezien. Bij het graf lazen we het lied van Gabe en zo met de 
dank en de lof die haar toekomt, hebben we afscheid van haar genomen 
en haar toevertrouwd aan de ontferming van de Eeuwige.

Renger Prent

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.

September
Wo 08 10.00 uur Christelijke Meditatie
   (Paaskerk)
Za 11 13.00 uur – 16.00 uur Open 

Monumentendag
Zo 12 12.00 uur Koffieconcert 
   (zie muziekpagina)
Zo 12 13.00 uur – 16.00 uur Open 

Monumentendag
Wo 15 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
  19.15 uur  Gebedsgroep
Wo 22 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)
Zo 26 16.30 uur Muzikale Vesper 
   (zie muziekpagina)
Wo 29 10.00 uur Christelijke Meditatie 
   (Paaskerk)

Oktober
Wo 06 10.00 uur Christelijke Meditatie
   (Paaskerk)
  19.15 uur  Gebedsgroep

AGENDA
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Bedankt
Lieve gemeente,
Mijn afscheid is alweer even geleden, 
maar ik herinner het mij als de dag van 
gisteren. Via verschillende kanalen heb 
ik al mijn dank en waardering kenbaar 
gemaakt, maar in de afgelopen maan-
den verscheen geen Present. En dat is 
toch ons offi ciële gemeentemagazine, 
dat mij als oud-hoofdredacteur na aan 
het hart ligt. Daarom ook nog een 
berichtje in Present. 

Het was een geweldig afscheid. 
Mooi dat het in twee bijeenkomsten 
gebeurde, zodat toch veel gemeente-
leden erbij konden zijn in deze coro-
natijd. Het was een warm bad op 25 
juni. De afscheidscommissie krijgt alle 
lof voor de organisatie, alles liep op 
rolletjes. De catering, de techniek, de 
prachtige fotoreportage die Wim heeft 
gemaakt. Een boeiende voorstelling 
van Kees Posthumus, ‘Dwars door 
de Bijbel’. Wat een mooi uitgegeven 
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Veel gemeente-
leden kwamen 
om Sieb gedag 
te zeggen.

Mede dankzij 
de grote inzet 
van Nico Pool 
verscheen de 

bundel met 
Sieb's schrijf-
sels Eeuwige 

vriendschap

Het feest ter ere van Siebs vertrek 
begon goed, een zoete versnapering 

bij binnenkomst stond klaar 

Feestelijk afscheid ds. Sieb Lanser

Han Jongeneel was 
gastheer van het feest
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boekje is er gemaakt met preken, 
artikelen en columns van mijn hand, 
met de raak gekozen titel 'Eeuwige 
vriendschap'. En dan het overdonde-
rende bedrag van ruim 3400 euro dat 
bijeen is gebracht voor een elektrische 
fi ets; ik heb sinds kort mijn Gazelle 
en ben er blij mee. Het is wel een 
‘openbaring’, rijden op een elektrische 

fi ets. Sommigen hadden misschien 
verwacht dat het een speed pedelec 
zou worden, want naar verluidt fi ets 
ik op een gewone fi ets ook al hard, 
maar 25 kilometer per uur is mij snel 
genoeg. Dank aan allen die hieraan 
hebben bijgedragen. Daarnaast waren 
er ook nog persoonlijke cadeautjes en 
kaarten. En niet te vergeten het album 

met persoonlijke en creatieve bijdra-
gen van gemeenteleden en de DVD 
met ingesproken afscheidswoorden. Ik 
heb alles nu kunnen lezen en bekijken 
en ik vind het ontroerend en hartver-
warmend. Kortom: heel veel dank voor 
deze afsluiting van mijn predikant-
schap in de Kruiskerk en van mijn hele 
loopbaan als predikant.

Foto’s Wim van Groenewoud

Feestelijk afscheid ds. Sieb Lanser
Verhalenverteller Kees Posthumus maakte met zijn show 
'Dwars door de Bijbel' een heus theater van de Kruiskerk.

De aanwezige leden 
van de feestcom-

missie werden 
door Anita Winter 
hartelijk bedankt 

voor alle inzet 
(v.l.n.r. Marian van 

Leeuwen, Antoinette 
Kamsteeg, Leni 
Kieft, Nico Pool.  
Niet op de foto: 

Han Jongeneel en 
Tine de Lange.
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Van de publicaties die rond mijn af-
scheid zijn verschenen: ‘Met psalmen 
de crisis door’ (verschenen in februari) 
en ‘Eeuwige vriendschap’ (verschenen 
in juni) zijn nog voldoende exemplaren 
beschikbaar, voor wie daar interesse 
in heeft, ook voor gemeenteleden 

uit de andere wijkgemeenten. In de 
Kruiskerk liggen exemplaren en ik heb 
zelf ook nog een voorraadje thuis. 
Jullie zijn nu iets meer uit het oog (niet 
helemaal), maar zeker niet uit het hart.
Ik hoop zo af en toe nog wel eens voor 
te mogen gaan en verder als gewoon 

gemeentelid betrokken te blijven. Voor 
de gemeente ben ik heel blij dat Roel 
Knijff al volgende maand zijn intrede 
doet als nieuwe predikant. Ik wens jul-
lie samen een gezegende tijd toe. 
Hartelijke groet,

Sieb Lanser
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het lied dat voor Sieb geschreven was.

Open Monumentendagen 
Op 11 en 12 september zijn dit jaar 
de Open Monumentendagen. Ook de 
Kruiskerk is deze op dagen van 13.00-
17.00 uur open voor bezoekers: mensen 
uit de buurt of andere geïnteresseerden 
die dat markante gebouw in het groen 
met al die raampjes wel eens van binnen 
willen zien. Er is zelfs meer te zien dan 
gewoonlijk: naast het mooie interieur met 
de expressieve pilaarschilderingen van 
Jan Ooms en de iconen is er een kleine 
expositie over het ontstaan van de kerk. 
Voor kinderen is er een ontdekkingstocht 
door de kerk. Zaterdag is om 14.00 uur 
het orgel te beluisteren en op zondag is 
er van 12.00-13.00 uur een koffi econcert. 
Hiervoor moet men zich aanmelden (aan-
melden@kruiskerk-amstelveen.nl). 
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Verstaanbaar
Wat een vreugde om weer met elkaar 
te zingen en wat vrijer in de kerk te 
kunnen zijn! Natuurlijk moeten we in 
deze vreemde tijden afwachten hoe 
lang het zo blijft, maar vooralsnog... heel 
fijn. De meesten van ons zijn inmiddels 
gevaccineerd en we houden ook 
afstand en schudden geen handen. We 
hopen in de nazomer weer te beginnen 
met de ontmoetingsbijeenkomsten en 
kringen, houd daarvoor de website en 
informatiekanalen steeds in de gaten. 
Nu en dan horen we ook van mensen 
die liever thuisblijven en de diensten 
op het scherm volgen. Soms is ook de 
verstaanbaarheid in de kerk een reden 
('thuis kan ik het zo goed verstaan'). 
Het geluid blijft onze aandacht 
vragen. Er spelen in ieder geval vier 
dingen: de techniek, het stemgebruik 
van de voorganger, uw zitplaats en 
het eigen gehoor (al dan niet met 
gehoorapparaten). 
De eerste twee zaken zijn aan ons. 
De technici achterin zijn voortdurend 
bezig om het geluid zo optimaal 
mogelijk te maken. Voorgangers zijn 
net mensen, dus oude gewoontes 
afleren (spreektempo, intonatie) valt 
niet altijd mee, maar we doen ons 
best. De andere twee zaken, zitplaats 
en gebruik van gehoorapparaten, zijn 
voor u als luisteraar. Experimenteer 
daarmee. Velen van u doen dat al. Het 
is bepaald geen uitzondering dat op 
dezelfde zondag iemand enthousiast 
roept: 'Ik kon u zo goed u verstaan, zo 
fijn' en even later een ander moppert: 
'Wat jammer toch dat ik u deze zondag 

niet kon volgen, anders gaat het zo 
goed'. Vraag ook aan elkaar advies wat 
betreft zitplaats en gehoor. Blijf ons 
informeren, ook als het goed gaat.

De kerkenraad heeft ingestemd met 
mijn verzoek om mij voor vier maanden 
(september t/m december 2021) op 
maandag uit te lenen aan het HWC. Ik 
ga dan een paar lessen godsdienst aan 
tweede klassen geven. Een nieuwe 
uitdaging die ik vooral aanga omdat ik, 
ook met het oog op het vele werk dat 
we doen met de scholen, dichter bij taal 
en beleving van scholieren wil komen. 
U weet al van mij dat de verbinding 
school en kerk voor mij heel belangrijk 
is. We hebben daar de afgelopen jaren 
veel stappen in gezet. Fijn dat de 
kerkenraad dit zo ondersteunt en erg 
leuk om te doen. Ik meld mij met mijn 
ervaringen!

Nu ik dit typ, zie ik uit naar vakantie. 
Heel fijn om de gemeente met een 
gerust hart aan collega Barbara te 
kunnen laten en na de vakantie met 
een volledig team (vanaf oktober ook 
in de Kruiskerk) weer aan het werk te 
kunnen gaan! 

Ds. Werner Pieterse

Vakantie brengt ideeën 
Tijdens vakanties probeer ik altijd een 
kerkdienst mee te maken. Zo was ik 
dit jaar in de Grote Kerk in Steenwijk 
(de prachtige middeleeuwse St. 
Clemenskerk) en een week later in een 
eveneens oude, maar kleine dorpskerk 
in Vledder. Inderdaad, we waren in de 

kop van Overijssel met vakantie. Ik 
probeer natuurlijk met een open blik 
naar zo'n kerkdienst te gaan, maar ik 
merk dat ik mijn kritische stem moeilijk 
tot zwijgen kan brengen. Overal vind 
ik wat van. Zo ging het er in Steenwijk 
gemoedelijk en informeel aan toe, maar 
dat paste niet bij de imposante ruimte 
(naar mijn bescheiden mening). En in 
Vledder was ik zeer te spreken over 
de dienstdoende collega, maar vond 
manlief dat de inhoud van de preek 
beter over drie preken verdeeld kon 

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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worden. En natuurlijk wordt er overal te 
snel, te langzaam of te hard gezongen. 
Kortom: ik wist mij door deze diensten 
weer zeer gezegend met al het goede 
van de Paaskerk! 
De 'landing' van de eerste drie 
maanden zit erop en ik kan me alleen 
maar verheugen over wat ik tot nu 
heb ervaren. Er zijn zoveel mensen die 
ergens bij betrokken zijn. En hoe meer 
er weer kan en mag, hoe meer dat 
zichtbaar wordt. 
Met goede zin en frisse moed ga ik 
dan ook het nieuwe seizoen in, met 
collega's en teamgenoten Werner en 
Harmen, en vanaf oktober ook Roel. 
Overigens brengen de 
vakantiekerkdiensten me soms ook 
op ideeën. Zo was er in de kerk in 
Vledder een soort houten 'zuil' met 
uitsparingen rondom waar stenen in 
gelegd waren. Op die stenen (grote 
kiezels zeg maar) stonden namen van 
overleden gemeenteleden. Bovenop 
de zuil stond een glazen schaal met 
waxinelichtjes. Zou het wat voor de 
Paaskerk zijn om de namen van de 
overleden gemeenteleden (per kerkelijk 

jaar) ergens zichtbaar te maken, nu 
we nadenken over herinrichting van 
de kerkzaal? En in Steenwijk was 
er een 'kind van de zondag' naast 
de ouderling van dienst. Dit kind 
stak de tafelkaarsen aan en legde 
de kanselbijbel open bij het juiste 
gedeelte. Het zette me weer eens aan 
het denken over de rol van kinderen in 
de dienst. Wordt vervolgd!

Ds. Barbara de Groot

Vanuit de wijkkerkenraad
Zoals ieder jaar heeft de wijkkerkenraad 
deze zomer niet vergaderd. Het is goed 
om de tijd die ‘over’ is wat anders te 
besteden om na de zomer weer met 
enthousiasme aan het werk te gaan. 
Eind juni heeft de kerkenraad nog wel 
vergaderd en daar is hier nog geen 
verslag van gedaan. Nogmaals waren 
Willeke Koops en Lineke Wichmann te 
gast om te praten over de voortzetting 
van de themavieringen. Wij bespraken 
een memo met voorstellen over 
voortzetting van deze diensten. Dit 
memo is opgesteld door de taakgroep 
in samenwerking met ds. Barbara de 

Groot. Concreet is afgesproken dat 
er één keer per maand, in principe op 
de eerste zondag van de maand, om 
10.00 uur in de Paaskerk een viering 
is die wat anders van karakter is dan 
de traditionele vieringen. Muziek 
speelt een belangrijke rol, daarnaast 
zal inbreng en actief meewerken van 
gemeenteleden een onderdeel zijn van 
deze diensten. 
Ds. Werner Pieterse is gevraagd 
om gedurende vier maanden 
(zwangerschapsverlof) één dag 
per week aan een aantal klassen 
godsdienstonderwijs te geven op 
het Hermann Wesselink College. De 
kerkenraad geeft hem graag deze 
gelegenheid en heeft hier dan ook 
van harte mee ingestemd. Het zal 
wel betekenen dat hij gedurende één 
dag per week niet beschikbaar is voor 
gemeentewerk. 
De kascommissie, dit jaar bestaande uit 
Roeltje Mentink en Sjouke Mennega, 
controleerden de wijkkas en zij keurden 
de jaarrekening goed. Met dank aan de 
penningmeester, Aad Meeuwis, wordt 
hem décharge verleend. 
En dan kijken we ook nog even vooruit: 
12 september is de startzondag, de 
dienst wordt samen met de beide 
wijkpredikanten voorbereid door een 
aantal mensen uit de wijkgemeente. 
Op het moment dat ik het schrijf, is er 
nog niet bekend of er aansluitend nog 
een activiteit zal plaatsvinden. Helaas 
zijn we, gezien de nu nog geldende 
coronamaatregelen, wat beperkt wat 
betreft de mogelijkheden. 
Wij feliciteren de Kruiskerkgemeente 
van harte. Zoals u vast wel heeft 
gehoord heeft ds. Roel Knijff het beroep 
aangenomen. Op 10 oktober wordt hij 
verbonden aan de Kruiskerkgemeente, 
in de Paaskerk zal dan geen dienst zijn. 

Startzondag 12 september: van U is de toekomst 
Heb jij een idee van wat je over vijf jaar voor werk doet? Of heeft u 
een idee van waar u over tien jaar woont? En hoe zou het met de kerk 
zijn over vijftien jaar? Voorspellingen zijn altijd lastig, zeker waar het de 
toekomst betreft. De Protestantse Kerk in Nederland heeft als jaarthema 
gekozen voor 'Van U is de toekomst'. Met diezelfde titel is er eerder dit 
jaar een visienota verschenen met daarin verwoord waar de kerk zich in 
onze tijd en situatie toe geroepen weet. Genade is de grondtoon, zegt 
deze nota, in navolging van Paulus en anderen na hem. 
Enkele mensen uit de gemeente bereiden de start van het seizoen voor 
rond dit thema. We gaan er over spreken, zingen, lezen en laten ons 
inspireren door elkaar en oude en nieuwe teksten. Komt u ook naar de 
dienst en blijft u vooral ook nog na afloop?

De voorbereidingsgroep
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Hiermee is het team van predikanten 
binnen de PGA-B volledig, we 
verheugen ons op de samenwerking! 
U kunt zich aanmelden voor de dienst in 
de Kruiskerk of u kunt de dienst volgen 
via kerkdienst gemist (ook kerkdienst 
gemist via de Paaskerk). We hopen 
dat de vacature voor een pastoraal 
ouderenwerker spoedig ingevuld wordt. 

En verder nemen we afscheid van 
Yvonne Teitsma, onze communicatie-
medewerker. Ook op deze plaats 
willen wij haar hartelijk danken voor het 
vele werk dat zij voor de PGA-B heeft 
verricht. Er lagen veel taken op haar 
bordje, die ze met groot enthousiasme 
verrichtte. Wij wensen haar veel plezier 
in haar nieuwe werkkring. 

In het komende seizoen kijken we 
steeds of kringen en activiteiten 
doorgaan. Gelukkig ziet het er steeds 
gunstiger uit en we hopen dan ook 
dat we langzaam terug kunnen 
naar ‘normaal’. Er is wel besloten 
dat de rommelmarkt in september 
niet doorgaat. Zolang de 1,5 meter 
maatregel nog geldt, lukt het niet 
de rommelmarkt verantwoord en 
veilig te organiseren. Houdt u voor 
alle bijeenkomsten en activiteiten de 
Paaskerkberichten en de mededelingen 
aan het eind van de viering in de gaten. 

Elly Merckel-Timmer 

Gebedskring
Bijeenkomsten 'Rondom het Woord' 
met zang, bijbellezing en gebed. 
Met ons gebed ondersteunen we 
in de eerste plaats de gemeente. 
Nieuwsgierig? Kom een keer kijken. 
Data: 15 en 29 september, 13 en 
27 oktober, 10 en 24 november, 8 
december, 5 en 19 januari, 2 en 16 

februari, 2 en 16 maart, 13 april, 11 en 
25 mei 2022. 
Tijd: 19.00 - 20.30 uur. 
Plaats: Benedenhuis Paaskerk. 
Contactpersoon: Freja Slot-Koelbloed. 
tel. 020 – 645 59 48 / 06 – 46 05 36 26 
of email: freja.koelbloed@gmail.com.

Mensen die schrijven
Talloze mensen in Nederland, ook 
in Amstelveen, vertrouwen hun 
gedachten toe aan het papier of de 
zacht zoemende laptop. Als het boek, 
de verhalenbundel, de roman of het 
memoir dan eindelijk daar is, wil de 
schrijver natuurlijk wel dat het gelezen 
wordt. Of doe je het alleen voor het 
schrijfplezier? Hoe geef je je boek 
uit? Hoe komt het boek over? Wat is 
een ‘goed’ boek, of gaat het ook om 
smaak? Kun je tegen kritiek? Hoe 
promoot je je boek?

Voor al dit soort vragen willen Robert 
Klaassen en Guillaume van den Berg, 
die beiden reeds enkele boeken 
hebben geschreven, een schrijversclub 
beginnen. Doel is om twee keer per jaar 
bij elkaar te komen, waarbij tenminste 
per keer één van de boeken van een 
deelnemer wordt besproken. Ook kan 
naar wens bijvoorbeeld een uitgever, 
boekverkoper of een bekende schrijver 
worden uitgenodigd. Nadrukkelijk 
wordt gesteld dat het niet om een 
schrijverscursus gaat. Het gaat erom 
elkaar te stimuleren en ervaringen uit te 
wisselen. Deelname is gratis, met dien 
verstande dat kosten voor koffie en 
thee en evt. kosten voor aanschaf van 
een te bespreken boek voor rekening 
van de deelnemers zijn.

De eerste keer dat de groep bij elkaar 
wil komen, staat gepland op dinsdag 5 

oktober om 20.00 uur in de Paaskerk 
(Augustinuspark 1, tel. 020 – 641 51 68) 
in Amstelveen. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom, maar graag wel eerst 
even aanmelden bij Robert Klaassen, 
email: r.klaassen1@hotmail.nl.

Robert Klaassen

September
Zo  12  10.00 uur Startzondag
Di  14  14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Middenhof)
Wo  15 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo  15 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(De Bolder)
Wo 15 20.00 uur Lees mee met de preek 

van de week
Wo  15 19.30 uur Gebedskring
Wo  22 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 22 20.00 uur Lees mee met de preek 

van de week
Wo  29 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo  29 19.30 uur Gebedskring
Wo 29 20.00 uur Lees mee met de preek 

van de week

Oktober
Di  05 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Paaskerk)
Di  05 20.00 uur Schrijversclub
Wo 06 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo 06 20.00 uur Lees mee met de preek 

van de week
Do  07 14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Kastanjeflat)
Wo  13 10.00 uur Christelijke meditatie
Wo  13 19.30 uur Gebedskring
Do  14  15.00 uur Kring romans 
Do  14 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Dignahof)
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IN MEMORIAM
Leny Vingerling-Dekker
Op 11 juni kwam er na een korte ziekteperiode een 
einde aan het leven van Magdalena (Leny) Vingerling-
Dekker. Als iemand die positief in het leven stond, 
met een zekere nuchterheid en een duidelijke mening. 
Zo omschreven haar kinderen Leny. Ze zat niet bij 
de pakken neer en pakte dingen aan. Ook toen haar 
man Barend overleed in 2005 maakte ze daarna weer 
wat van het leven. Ze was trouw en zorgzaam. Voor 
haar kinderen die allebei ver weg wonen was er altijd 
een logeerkamer beschikbaar. En dichtbij huis was ze 
mantelzorger voor haar moeder in het Zonnehuis.
Op een briefje stonden liederen die ze mooi vond. 
'Eens als de bazuinen klinken', 'Jeruzalem, mijn 
vaderstad' bijvoorbeeld. Liederen die verwijzen naar 
een andere wereld, waar het goed is. Leny heeft het 
leven ten volle geleefd en we vertrouwen erop dat zij 
nu daar is, waar het goed is.

Ds. Barbara de Groot

Truus Mus-Van Noord
Op 29 juni is Geertrui Mus-van Noord (Truus) overleden. 
Truus is geboren in 1933 in – toen nog – Nieuwer 
Amstel in een gezin van twaalf kinderen. Ze was bijna 
de jongste en had acht broers en drie zussen. De 
boerderij van het gezin stond in de wijde omgeving 
bekend als 'Dorp van Noord'. Ze kwam er ook na haar 
trouwen met Leen nog graag. Met Leen woonde ze 
jarenlang aan de Patrimoniumlaan. Met hun kinderen 
gingen ze naar de Dorpskerk en ze bleven daar kerken 
tot de sluiting van de Dorpskerk. Ze was een lieve 
moeder en trotse oma. Haar zorgzaamheid was bekend 
onder familie en vrienden. Haar soms wat overbezorgde 
kant nam iedereen voor lief. 'Het gaat toch altijd weer 
om liefde', klonk bij het afscheid. Ook klonk het lied 
'Veilig in Jezus' armen'. Het was haar dierbaar. Moge zij 
daar nu zijn, veilig in Jezus' armen. 

Ds. Barbara de Groot

Ada van Puffelen
Steeds weer kwam ze er bovenop, als er iets 
met haar gezondheid was. Maar dit keer liep het 
anders. Haar laatste botbreuk leidde tot infecties en 
ziekenhuisopname; op 12 juni bleek haar lichaam 
niet meer te kunnen herstellen en is ze in het 
Amstellandziekenhuis overleden. Ada van Puffelen 
was een geboren en getogen Amsterdamse. Ook 
van karakter had ze het Amsterdamse directe. Voor 
een ander niet altijd diplomatiek, maar meestal 
kwam het wel goed als ze botste met mensen. 
Sportief en avontuurlijk was ze, en jarenlang werkte 
ze als docent gymnastiek. Opgevoed met kerk en 
geloof bleef ze trouw aan de kerk en zette ze zich in. 
Haar organisatietalent – zoals tot uiting kwam bij de 
rommelmarkt – was ongekend.
Bij haar niet aflatende trouw pasten woorden uit 
het boek Ruth. Dat de Eeuwige haar nu in zijn niet 
aflatende trouw heeft opgenomen, dat is ons gebed. 
Ada is 85 jaar geworden.

Ds. Barbara de Groot

Ans Hissink-van Gool 
In familiekring hebben we op 9 juli afscheid genomen 
van Ans Hissink-van Gool. Het was een mooie 
ingetogen viering met bijdragen van kinderen en 
kleinkinderen en veel muziek. Ans Hissink woonde de 
laatste jaren in Amstelveen in de Kastanjeflat, later in 
Huis aan de Poel. In het verleden was ze samen met 
haar man Dick, die anderhalf jaar geleden is overleden, 
verbonden aan de Dorpskerk. We lazen uit het 
evangelie een fragment uit de Bergrede (Mattheus 6: 
25vv). Op de kaart stond het prachtige gedicht van Ida 
Gerhardt: Langzaam zie ik hen gaan, die ik nog bij mij 
had, de bocht om van het pad. Wat gouddoorschenen 
stof, dan wordt het in de hof, nog stiller dan voorheen. 
De liefsten. – Eén voor één.

Ds. Werner Pieterse
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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 12 september vindt onze 
eerste cantatedienst van het nieuwe 
kerkenwerkseizoen plaats. Uitgevoerd 
wordt de cantate 'Durchsuche dich, 
o stolzer Geist' (TVWV 1:399) van G. 
Ph. Telemann, voor sopraan, blokfluit, 
cello en orgel. De tekst van de 
cantate sluit aan bij de gelijkenis van 
de farizeeër en de tollenaar (Lucas 
18:9-14).
Zondag 19 september zal tijdens 
de dienst Froukje van Lieshout-
Eikelboom, die onlangs is aangesteld 
als nieuwe studentenwerker op 
Uilenstede naast André van der 
Galiën, een zegen ontvangen met het 
oog op haar bediening.
Zondag 26 september hopen we, voor 
de tweede maal na het uitbreken van 
de coronacrisis, het heilig avondmaal 
te vieren. Eind augustus deden we 
dat op een manier die het bijzondere 
karakter van de maaltijd van de Heer 
eerbiedigde en tegelijk de veiligheid 
van de disgenoten garandeerde. Dat 
blijft ook de inzet voor de viering van 
eind september, mochten er dan nog 
beperkende maatregelen van kracht 
zijn. 

Bijbelkring
In het seizoen 2020 - 2021 is de 
studie van het evangelie naar 
Johannes vroegtijdig stilgelegd 
vanwege de coronacrisis. Ondanks 
een inhaalslag jongstleden juni blijft 
er nog interessante stof over die nog 
niet behandeld is. Op verzoek van de 
deelnemers maken we voor Kerst 

studie van het resterende materiaal, 
dat waar nodig aangevuld wordt met 
overeenkomstige stof uit Johannes’ 
eerste brief.
Na Kerst richten we ons op het 
Oude Testament en bestuderen we 
een aantal opvallende perikopen 
uit de profeet Jeremia, die predikte 
voorafgaande aan en ten tijde van de 
Babylonische ballingschap.
Data: dinsdag 28 september, 12 
en 26 oktober, 9 en 23 november 
en 7 december 2021; 18 januari, 1 
en 15 februari, 1 en 15 en 29 maart 
2022. Tijd: 14.00-16.00 uur. Plaats: 
Pelgrimskerk. Ik hoop zelf de kring te 
leiden.

Ds. De Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Op 21 juni 2021 heeft de 
wijkkerkenraad de laatste vergadering 
gehouden voor de zomer. Tot 
wederzijds genoegen vond de 
kennismaking plaats met mevrouw 
Malloney Sadi, de nieuwe geestelijk 
verzorger bij Cordaan onder andere 
voor De Buitenhof. Zeer verheugd 
waren we te horen dat zij zich ervoor 
beijvert dat er in De Buitenhof weer 
kerkdiensten gehouden worden. 

De kerkenraad maakt zich zorgen 
over de toenemende moeite die 
ondervonden wordt bij het vinden 
van kandidaten om ambten en taken 
in de gemeente op zich te nemen. 
De vacature voor een scriba is nog 
steeds niet vervuld en ook voor de 
taak de preekvoorziening te verzorgen 

is nog niemand gevonden. De taken 
van de scriba zijn verdeeld onder de 
leden van het moderamen, voor de 
preekvoorziening nemen mevrouw 
Hellema en mevrouw Versteeg tot en 
met Kerst de honneurs waar. 
De nieuwsbrief die sinds het begin 
van de lockdown werd rondgebracht 
en digitaal gestuurd, zal vanaf 
september alleen nog gepubliceerd 
worden bij bijzondere gelegenheden. 
We hopen dat we gespaard worden 
voor een nieuwe lockdown. 
Er is verheugd gereageerd op het 
koffiedrinken na de dienst.
Vanaf volgend jaar juli zullen we 
onze diensten tijdelijk vieren in 
de Goede Herder. De precieze 
afspraken hierover moeten nog 
worden vastgelegd. De heer Oud 
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zal een planning maken voor de 
periode tot juli, waarin aangegeven 
wordt wanneer en op welke wijze 
de goederen uit de Pelgrimskerk 
opgeslagen dan wel overgezet zullen 
worden, en wanneer de slotdienst kan 
plaatsvinden.
Vooruitkijkend kunnen we melden dat 
op 22 november mevrouw Manuela 
Kalsky op de thema-avond zal spreken 
over ‘Nieuw wij; is er nog wel sprake 
van gedeeld wij?'.

Gerrit Oud

Uitzicht
Wat bedoel je als je zegt dat een 
kerk gesloten wordt? In de afgelopen 
achttien maanden van lockdown 
en coronamaatregelen hebben we 
ervaren wat het kan betekenen als 
de kerk gesloten is. Mensen keken 
naar de uitzending van diensten met 
een handjevol mensen vanuit verder 
gesloten kerkgebouwen of naar de 
TV. In de Pelgrimskerk gingen de 
kerkdiensten weliswaar niet door 
omdat er geen diensten konden 
worden opgenomen en uitgezonden, 
maar er was veel onderling contact en 
een rondzendbrief. Het kerkgebouw 
was gesloten, maar de liturgie en de 
verkondiging ging door. ‘Waar twee of 
drie mensen in mijn naam samen zijn, 
ben ik in hun midden’ (Matteüs 18:20).
Wat is de kerk eigenlijk? Een 
organisatie met een gebouw, een 
kerkdienst, regels en rituelen? Een 
geloofsgemeenschap? Ik denk dat we 
het erover eens zijn dat het allebei is. 

De kerk, als gebouw, is meer dan 
steen en hout. Er zijn kinderen 
gedoopt, partners vanuit de kerk 
begraven, bijzondere momenten 
beleefd. Het doet iets me je als 

dat gebouw er op een gegeven 
moment niet meer is. In de zomer 
van 2022 wordt de Pelgrimskerk 
gesloten, gesloopt en wordt er een 
nieuw complex met (huur)woningen 
en ruimtes voor maatschappelijke 
functies gebouwd.
Er is geen sprake van een fusie. De 
Pelgrimskerkgemeente behoudt een 
eigen plek in Buitenveldert om samen 
te komen, eredienst te houden en het 
evangelie present te stellen in deze 
buurt. Maar er verandert natuurlijk wel 
het een en ander. Tijdens de afbraak 
en nieuwbouw vinden we onderdak 
in de Goede Herderkerk. Dat vraagt 
wederzijdse aanpassing, bijv. wat de 
aanvangstijd van de kerkdiensten en 
de mogelijkheden voor doordeweekse 
ontmoetingsbijeenkomsten betreft, 
omdat dit kerkgebouw al intensief in 
gebruik is. 

Als de zichtbare herinnering van 
het gebouw wegvalt en als vaste 
patronen veranderen, begrijp ik goed 
dat dat kan leiden tot de angst als 
gemeenschap uit elkaar te vallen. We 
voelen dat de gemeenschap ouder, 
kleiner en kwetsbaarder wordt. Toch 
zie ik ook een enorme veerkracht 
en betrokkenheid op elkaar en de 
buurt. Hoe kunnen we het komende 
jaar gebruiken om de transitie, de 
overgang naar een tijdelijke en 
vervolgens nieuwe situatie te maken? 
Ik denk dat we daar wel enige 
ondersteuning bij kunnen gebruiken. 
Ik vergelijk het met een persoonlijk 
rouwproces. Welke mensen kunnen 
helpen taal en vormen te vinden voor 
wat u en ik persoonlijk en wij ook 
samen achterlaten, meenemen en 
hoe een goede plek van samenkomst 
voor de komende jaren eruitziet? Ik 

denk aan een project als jaren geleden 
over ‘De reis van je leven’, met een 
tekstschrijver en een musicus die 
een voorstelling maakten aan de 
hand van persoonlijke verhalen van 
de deelnemers. Of een interviewer, 
of een documentairemaker. Soms 
ben je je dat van jezelf niet zo bewust 
en heb je de opmerkzame blik van 
een ander nodig. Geïnteresseerde 
vragenstellers die opmerken en 
helpen verwoorden en verbeelden 
wat in onze gemeenschap leeft en die 
uitdagen welke opdracht we nog voor 
onszelf zien als kerk in Buitenveldert.

Nelly Versteeg
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September
Zo 12 10.30 uur Cantatedienst
Wo 15 14.30 uur Gespreksbijeen-
   komst over 
   Zegenen
Vr 17 16.30 uur Kannen&Kruiken
Di 28 14.00 uur Studiekring 
   Johannes
Wo 29 14.30 uur Gespreksbijeen-
   komst over 
   Inclusief 
   samenleven

Oktober
Vr 01 16.30 uur Kannen&Kruiken 
   en Kostje Gekocht 

(onder voorbehoud)
Di 12 14.00 uur Studiekring 
   Johannes 
Wo 13 14.30 uur Gespreksbijeen-
   komst Met 
   Rembrandt door 
   de Bijbel

AGENDA

36



Muziekagenda

w
w

w
.p

g
a

-b
.n

l 
 |

  
M

u
zi

e
ka

g
e

n
d

a

Muziek in de Kruiskerk
Een nieuw muzikaal seizoen is van 
start gegaan. De vespers op zondag 
29 augustus, met twee korte maar 
prachtige cantates Nun danket alle 
Gott (Bach) en Der Herr ist mit mir 
(Buxtehude) is inmiddels geweest. 
We hebben in de maanden die komen 
– tot de zomer van 2022 – de vespers 
steeds gepland op de vierde zondag 
van de maand. 
Verschillende koren verlenen hun 
medewerking – de Vesperscantorij, 
Linguae atque cordis, Voci vivaci, Bach 
Ensemble Amsterdam en het Vocaal 
Theologen Ensemble. We hopen 
vurig dat ook door alle vaccinaties de 
koorzang steeds kan doorgaan.

Ook de serie Kruiskerkconcerten gaat 
weer van start. Voor de zomer waren 
concerten niet toegestaan, maar dat 
is hopelijk voorgoed verleden tijd. 
Op het moment van schrijven is ‘de 
anderhalvemeter’ nog van kracht. We 
kunnen dan zestig bezoekers toelaten. 

Ik hoop van ganser harte dat het ‘vol’ 
zal zijn en dat velen komen om weer 
live van muziek te genieten. 

De aanwezigheid van publiek is echt 
belangrijk en inspirerend voor musici. 
De toegang is gratis, maar concerten 
kosten geld, want de musici moeten 
ervan bestaan. Geeft u dus ruimhartig, 
na afl oop bij de deur of digitaal via uw 
bankapp. De vespers en het concert 
worden dankzij Freek weer live 
gestreamd. 

Aart Appelhof

Cantatedienst in de 
Pelgrimskerk
Zondag 12 september
Uitgevoerd wordt de cantate 
'Durchsuche dich, o stolzer Geist' 
(TVWV 1:399) van G. Ph. Telemann, 
voor sopraan, blokfl uit, cello en orgel. 
De tekst van de cantate sluit aan bij 
de gelijkenis van de farizeeër en de 
tollenaar (Lucas 18:9-14). Aanvang: 
10.30 uur.

Koffi econcert in de 
Kruiskerk
Zondag 12 september
Violiste Ruña ’t Hart komt samen
met de buitengewoon goede pianist 
Menjie Han. Samen spelen ze de 
1e sonate voor viool en piano van 
Johannes Brahms. Beiden zullen 
ook solo spelen: Ruña waarschijnlijk 
de prachtige Chaconne van Bach 
en Mengjie zal van Chopin spelen 
het ‘Andante Spianato et Grande 
polonaise Briljant’. Aanvang: 12.00 uur.

Muzikale Vesper in de 
Kruiskerk
Zondag 26 september
De Vesperscantorij voert cantate 114 van 
Johann Sebastian Bach uit, deze eerste 
keer nog met een kleine bezetting. 
Het is een cantate geschreven voor 
de 17e zondag na Trinitatis, een 
zogenaamde koraalcantate, gebaseerd 
op een kerklied: Ach, lieben Christen, 
seid getrost. Henk Trommel heeft de 
muzikale leiding. Aanvang: 16.30 uur.

Kruiskerk Pelgrimskerk
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De Protestantse Kerk maakte samen met het 
Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap een online 
bijbelleesplan bij het jaarthema ‘Het goede leven’. 
Twaalf theologen nemen de lezer mee langs teksten 
uit verschillende bijbelboeken. Wat hebben die ons 
te zeggen over ‘het goede leven’? Te volgen via 
debijbel.nl of via de app op debijbel.nl/app.

Bijbelleesplan bij 
‘Het goede leven’Meedoen was nog nooit zo makkelijk en bovendien 

is de eerste maand gratis en geheel vrijblijvend. Dus 
stap over de drempel, je stem hoeft echt niet van 
solistenkwaliteit te zijn om met ons mee te kunnen 
zingen. Wel even aanmelden bij het secretariaat 
vanwege coronaregels. Zien we je op de repetitie? 

Meer informatie over meezingen in ons koor vind je 
op: www.pauluskoor.nl

Stap nu in!

Wij kennen het allemaal wel. Je bent alleen thuis, je 
hoort mooie muziek, volumeknop op max en dan lekker 
hard meezingen! Heerlijk, zo in je eentje. Maar wíj weten 
uit eigen ervaring dat samen zingen en toewerken naar 
een prachtige uitvoering met orkest en solisten nog veel 
meer plezier geeft. 

Op 23 augustus hervatte het Pauluskoor Amstelveen 
de repetities op de maandagavond in de Paaskerk 
in Amstelveen Zuid. Uiteraard volgen we de RIVM-
coronaregels. Ons koor heeft koorwerken uit de 17e 
tot en met 20e eeuw op het programma en geeft drie 
uitvoeringen in de twee jaar. Dit jaar hopen wij op 26 
november delen uit het Weihnachtsoratorium te zingen.

Instuderen gaat bij ons in stappen, in een aantal maanden 
werken wij er met z’n allen aan. Onze repetities staan onder 
de bezielende leiding van dirigent Marcel Joosen. Ook 
kunnen wij thuis onze partij oefenen via YouTube, want onze 
dirigent heeft alle koorstukken op YouTube voorgezongen. 

Kijk op You Tube: Pauluskoor Amstelveen en open de 
playlist van Marcel Joosen.

Het Pauluskoor Amstelveen 
gaat weer zingen. 
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Van 30 september tot 11 oktober komt 
de oecumenische klimaatpelgrimstocht 
door Nederland: Gewoon gaan! De 
tocht start in augustus in Polen. 
Ongeveer dertig pelgrims gaan vanuit 
daar op weg naar de 26ste Wereld 
klimaatconferentie in Glasgow in 
november. Onderweg vragen ze 
aandacht voor het klimaat.
De pelgrimstocht wordt georganiseerd 
dor GroeneKerken en Vastenactie 
om aandacht te vragen voor 
klimaatverandering wereldwijd en onze 
rol daarin. ‘De allerarmsten hebben het 
meest te lijden. Klimaatgerechtigheid 
is daarom van groot belang. Daarmee 
geven we handen en voeten aan de 
opdracht om de ander lief te hebben’. 
Kerken, andere groepen en personen 
kunnen zich aansluiten bij de 
pelgrimstocht:
• een (deel van een) route meelopen 

met de pelgrims. Per dag kunnen er 
maximaal zestig personen met de 
pelgrims meelopen.

• de Klimaatpetitie ondertekenen. De 
pelgrims nemen deze petitie mee op 
hun tocht door Nederland. De petitie 
kan ook online ondertekend worden.

• op 10 oktober meelopen met 
een landelijke Klimaatmars van 
Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. 
Bij deze etappe kunnen er maximaal 
300 personen deelnemen.

Opgave en meer informatie: 
www.groenekerken.nl/
klimaatpelgrimstocht. 

Gewoon
gaan!

Gedurende de hele formatieperiode vindt een klimaatwake 
plaats, slechts onderbroken door de periode van het zomerreces. 
De wake vindt overdag plaats bij het Catshuis en ‘s nachts 
vanuit huiskamers door heel Nederland via een onlineverbinding. 
Tijdens de klimaatwake wordt ruimte gecreëerd om stil te staan 
bij de werkelijke omvang van de klimaat- en ecologische crisis. 
Op 6 juli overhandigden De Klimaatwakers hun manifest aan 
fractievoorzitters en klimaatwoordvoerders van elf politieke 
partijen. Hierin stelden zij dat de overheid roekeloos omgaat met 
de levens van burgers en riepen de politici op tot daadkrachtig 
leiderschap in de hoop dat er ingrijpend klimaatbeleid wordt 
opgenomen in het regeerakkoord. Een breed scala van vijftig 
organisaties is aangesloten bij De Klimaatwakers. Naast 
klimaatorganisaties zoals Grootouders voor het Klimaat en 
natuurorganisaties zoals De Vlinderstichting, wordt de wake ook 
gesteund door acht humanitaire hulporganisaties, zeven politieke 
jongerenorganisaties, agrarische organisaties, het Humanistisch 
Verbond en diverse religieuze organisaties.
De Klimaatwakers gaan hun wake de rest van de kabinetsformatie 
voortzetten. Iedereen die zich zorgen maakt over het klimaat is 
welkom om twee of drie uur mee te waken. Aanmelden kan via 
www.deklimaatwakers.nl.

Klimaatwake
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De scene heeft vele schilders beziggehouden.
De paniek in de storm, wanhoop, roepen, nee 
zicht houden op de einder 
roer in de hand - roeien gewoon blijven roeien
angstig vastklampen - O, God, we vergaan! 
En Christus slaapt.

Hij laat ons met de vragen:
'Waarom zo bang, heb je geen geloof?
'Wie is toch deze, dat wind en zee hem 
gehoorzaam zijn?'
(Marcus 4: 35-41)

Werner Pieterse

Eugène Delacroix - 
Christus op het meer van 
Gennezareth (ong. 1853)


