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als ik mijn tijdelijkheid
naast jouw tijdelijkheid leg
hebben we twee keer zoveel
hart
dat twee keer zo hard zal slaan
huiden die dubbel zoveel aanraking
kunnen dragen
we zullen moediger zijn dan moed
altijd als laatste op het feestje zijn
en ons paradijs zal zich over
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Dit gedicht is onderdeel van de reizende tentoonstelling van het Bijbels 
Museum ‘Tijd en eeuwigheid’. Meer info: www.bijbelsmuseum.nl

tweemaal het aantal vierkante meters
tussen keuken
tuin, slaapkamer en de wereld
uitstrekken
en misschien reiken we niet tot in de eeuwigheid
maar samen zullen we de tijd vertragen
want ik leg mijn tijdelijkheid
naast de jouwe en
alles zal twee keer zo lang duren
BABS GONS
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09 – Eén 
inleveren kopij: 29 november
op de mat: 18 december

01 – 2022 (thema’s en planning 
zijn in de maak)
inleveren kopij: 17 januari 
op de mat: 5 februari

In de Bijbel doet het getal twee – het thema 
van deze Present – zijn naam eer aan: als 
het dubbele (de versterking) van één geeft 
twee aan wat goed en belangrijk is, maar 
als het ‘een en het ander’ duidt het op 
tegenstelling en keuze. Dat laatste zien we 
vaak bij de gelijkenissen van Jezus: voor 
of tegen, goed of fout. Gerrit Oud laat in 
zijn column echter zien dat die keuze niet 
altijd zo eenvoudig en zwart-wit is. Ook ds. 
Fokko Omta steekt met het hoofdartikel in 
bij de tegenstellingen die ‘twee’ met zich 
meebrengt. Maar bij hem gaat het niet 
om keuzes maken, maar om aanvullen en 
complementeren, om kleur krijgen in het 
contrast met de ander of het andere. In 
het interview komt een bijzonder tweetal 
aan het woord: Tine de Lange en Leni Kieft 
zijn al jaren vrijwilligers in de Kruiskerk 
en samen pakken ze heel uiteenlopende 
taken op. Het duo studentenwerkers is met 
de komst van Froukje van Lieshout weer 
compleet. Op de pagina van Ziel&Zaligheid 
stelt zij zich aan u voor. Andries Smeding 
van het College van Kerkrentmeesters 
neemt in de begroting 2022 de tweetallen 
‘baten en lasten’, ‘eenmalig en jaarlijks’ en 
‘kerkelijke activiteiten en beleggingen’ met 
u door. Ginus Trof deelt met ons vreugden 
en zorgen van het College van Diakenen. En 
op de muziekpagina vindt u de aankondiging 
van een vespersdienst en een aantal 
concerten.
Als redactie hebben we een tweeledig doel: 
informeren en amuseren. Hopelijk zijn we in 
beide doelstellingen geslaagd! 

Van de redactie

Anita 
 Winter
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Kerkdiensten   Avondmaalsdienst      Muziek tijdens de kerkdienst

Zondag 
14 november

1e collecte: Diaconie, 
Stichting de Regenboog
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: Prop. H. Kramer, Urk 
(voorbereiding Heilig Avondmaal) 
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, 
Oosterwolde
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Zondag 
21 november

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, Landelijk 
pastoraat, omzien naar elkaar

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot en 
ds. Werner Pieterse, 
gedachtenisdienst
Pauluskerk
10.00 uur: Onbekend, 
Heilig Avondmaal 
18.30 uur: ds. P.J. Krijgsman, 
Ridderkerk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser

Kapel VU mc
10.00 uur: Femke Stock
Vreugdehof
10.30 uur: Pater Gerard 
Timmermans
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 25-11, 10.30 uur: drs. Renger 
Prent

Zondag 
28 november 
1e Advent

1e collecte: Diaconie, KIA-wereld-
diaconaat. Moldavië: kerken 
geven kinderen een toekomst
2e collecte: Kerk, Eredienst en 
pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse,
Maaltijd van de Heer 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, 
Capelle a/d IJssel
18.30 uur: ds. H.J. Lam, 
Werkendam
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries, 
Oecumenische dienst in De Goede 
Herder

Kapel VU mc
10.00 uur: Eric Bras

Zondag 
5 december 
2e Advent

1e collecte: Diaconie, Jeugddia-
conaat
2e collecte: Kerk, KIA-zending, 
Rwanda: opvang en scholing 
kwetsbare kinderen

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, 
Maaltijd van de Heer 
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot, 
Themaviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, 
Noordwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger Prent

Kapel VU mc
10.00 uur: Benita Spronk
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 9-12, 10.30 uur: Pastor Hans 
Dornseiffen
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Op de vier zondagen van Advent lezen we uit het evan-
gelie van Lucas. In de Pelgrimskerk, de Kruiskerk en de 
Paaskerk klinken dezelfde woorden. De dominees (ja, alle 
vier) nodigen gemeenteleden van harte uit om mee te 
lezen met Lucas. 

Op woensdag 24 november, net voor de eerste zondag van 
Advent, lezen we alvast wat Lucas ons te vertellen heeft. 
Om 14.00 uur bent u welkom in de Pelgrimskerk, om 20.00 
uur bent u welkom in de Paaskerk. Op beide momenten 
zijn er twee predikanten aanwezig. Leuk als u komt!

Met Lucas door Advent

Zondag 
12 december 
Derde Advent

1e collecte: Diaconie, 
Binnenlands diaconaat: 
een stabiel huis voor kinderen
2e collecte: Kerk, Communicatie 
in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
18.30 uur: ds. Prop A.M. van 
Mourik, Driebruggen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries

Kapel VU mc
10.00 uur: Maria Berends-van 
Hoek

Zondag 
19 december 
Vierde Advent

1e collecte: Diaconie, Wijkdoel
2e collecte: Kerk, Jong Protestant: 
jongeren doorleven het verhaal 
van kerst

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, 
Ridderkerk
18.30 uur: ds. H.B. van der Knijff, 
Stolwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger Prent

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: Pater Gerard 
Timmermans Data inleveren en verschijnen Present

09 – Eén 
inleveren kopij: 
29 november
op de mat: 18 december

01 - 2021 (onder 
voorbehoud)
inleveren kopij: 17 januari 
op de mat: 5 februari

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 641 38 26
Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 641 51 68

Locaties

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
06 - 51 794 420
Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 642 49 95

Kapel VUmc
De Boelelaan 1117
Vreugdehof 
De Klencke 111
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand 9
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De Al-Ene houdt 
vooral van TWEE 

Toch ben ik blij met het getal ‘twee’. 
God wordt vaak de Ene genoemd 
maar is – denk ik – meer iemand van 
twee-tallen. Hij vond het alleen zijn 
maar saai, dus schiep Hij de rijke 
natuur van zee en land, dier en plant. 
Maar die hadden hem verder niet 
nodig. Er zou wat voor te zeggen zijn 
als Hij het dáárbij had gelaten. Maar 
God wilde een schepsel tegenover 
zich, net zo afhankelijk als Hijzelf en 
tenminste zoveel op Hem lijkend 
dat Hij er mee kon communiceren. 
Vandaar het dagelijkse ‘buurten’ 
bij het eerste mensenpaar in de 
avondkoelte van het paradijs. 

Wél een beetje dom van God om de 
mens, A’daam in z’n eentje tot leven 
te roepen. Hij kon toch op zijn vingers 
natellen dat, gelijk Hijzelve, ook déze 
niet alleen kon gedijen. Maar dit 
werd met de komst van E’va gelukkig 
snel opgelost. Sindsdien houdt de 
Eeuwige vooral van ‘twee’, hetgeen 
blijkt uit de talrijke duo’s in de Bijbel. 
Kaïn en Abel, Jakob en Esau, Mozes 
en Aäron, Juda en Tamar, Ruth en 

Orpa, Simson en Delila, David en 
Jonatan, Marta en Maria, Petrus en 
Paulus ... Steeds krijgen ze eigen 
kleur in het contrast met de ander. 

Met twee woorden spreken
Vaste les van mijn moeder als ik 
naar een verjaarsfeestje ging: niet 
te véél snoepen en ‘altijd met twee 
woorden spreken’. Het is een sociale 
vaardigheid en ook een ‘must’ als je 
over welk onderwerp ook iets zinnigs 
wilt zeggen. Journalisten weten: één 
bron is géén bron. Bij een conflict 
moet je altijd beide kanten horen 
en ligt de waarheid meestal in het 
midden. 
Je kunt mensen nooit in één woord 
duiden. Vraag iemand om z’n sterke 
kanten te benoemen en je kent gelijk 
z’n zwakke of schaduwpunten. Geen 
koe zo bont of er zit wel een vlekje 
aan. Omgekeerd trouwens ook: jaren 
geleden hadden wij naaste buren, 
waar het totaal niet mee klikte. Geen 
ruzie, afstand en ijzige omgang. Ik 
vond het eerlijk gezegd vervelende 
mensen. Máár ... als die gedachte bij 

mij opkwam, kon ik niet ontkennen 
dat ze wél altijd pleegkinderen in 
hun huis opnamen. Dat moest ik ze 
nageven en daar had ik respect voor. 
Vaak springen de mintekens je het 
eerst in het oog. Maar als je even 
verder kijkt, dan zijn er altijd ook 
plussen. 

Kortom, spreek altijd met twee 
woorden over een ander. De Bijbel 
doet dat ook en begint zelfs met de 
grote PLUS, dat je als mens ‘van adel’ 
bent: geschapen naar Gods beeld en 
gelijkenis (Genesis 1,26). Pas daarná 
volgt de onthulling en waarschuwing, 
dat je ook onontkoombaar geneigd 
bent jezelf en elkaar in ellende te 
duwen (Genesis 3,6b). Daarom is 
het goed om altijd tegenspraak te 
organiseren. Want als je niet meer 
wordt gecorrigeerd, sta je wankel in 
je eentje. 

God als licht en donker
Dat je ook God niet met één woord 
kunt vangen is een open deur. 
Hij ‘is steeds voortvluchtig uit de 
beelden die wij van Hem maken’ 
zei Schillebeeckx. God heeft vele 
gezichten en die zijn niet alle lief 
of licht. Vergelijk de volgende twee 
hymnes.

FOKKO OMTA

Toen de getallenserie in de markt werd gezet, wilde ik graag één of twee. 

Het maakte me niet veel uit, omdat je niets wezenlijks over 'één' kunt 

zeggen zonder er ‘twee’ bij te betrekken en omgekeerd. 
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God enkel licht,  
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn,
vervallen aan het duister. 
(LvdK, Gez. 449)

God gaat zijn ongekende gang
vol donkere majesteit
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt. 
Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugd’ uit pijn...
(Liedboek 943)

Het ene is van de musicus-dichter 
Christiaan Friedrich Daniel Schubart 
(†1791), die ondanks zijn schone 
voornamen een nogal lukraak leven 
leidde, echt een ongeleid projectiel. 
Hij ontspoorde als (theologie-)student, 
maakte ruzie met Mozart en zat zelfs 
een jaar in het gevang na een bitter 
kwetsend schotschrift tegen de 
Jezuïeten. Vanuit de kerker schreef hij 

toen: God enkel licht. Het kwartje van 
zelfinzicht wilde eindelijk vallen. 
Het andere lied is van de zeer 
getormenteerde William Cowper 
(†1800), een gevoelige ziel die na 
tegenslagen regelmatig ten prooi 
viel aan depressies en gedachtes 
van zelfmoord, om dan ook weer 
op te krabbelen met de steun van 
dierbaren. God gaat zijn ongekende 
gang: licht scheppend vanuit de 
diepte, vreugde uit pijn. Maar toen 
zijn vriendin, steun en toeverlaat 
Mary Unwin stierf, viel hij opnieuw in 
wanhoop en sloot zijn leven af in stijl 
met het gedicht The Castaway. 

God als ‘enkel licht’ had weinig 
kunnen betekenen voor de zo zwaar 
levende William. Zijn God was 
evenzeer vertrouwd met diepte en 
donker, hij spreekt zelfs van God’s 
‘duistere voorzienigheid’. Vele latere 
gelovigen zijn daar volledig op 
afgeknapt, maar voor Cowper was 
God niet alleen goed en licht, maar 

omvat Hij evenzeer donker en kwaad. 
Daarom kon de geplaagde dichter in 
eigen duistere nachten God aanwezig 
voelen. 
Nou ja, wat mij betreft is God in vele 
opzichten een uitgesproken dualist, 
gelukkig wél één, die als geen ander 
van verbinding houdt. Tot slot enkele 
dichtregels van Alexander Pope (†1744):

All are but parts of 
one stupendous whole
Whose body Nature is, 
and God the soul ... 
To him no high, no low, 
no great, no small —
He fills, he bounds,
connects, and equals all ...
All nature is but art, 
unknown to thee: 
All chance, direction, 
which thou canst not see:
All discord, 
harmony not understood;
All partial evil, 
universal good. 
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Samen actief voor de 
kerk: ‘Knoertgezellig’

Ze zijn de onmisbare krachten 
die op de achtergrond heel wat 
werkzaamheden voor hun rekening 
nemen: ze kopiëren en vergaren om 
de drie weken de liturgieboekjes, 
bezorgen attenties en bloemen bij 
gemeenteleden, verspreiden flyers 
en folders, draaien koffiediensten, 
strijken de avondmaalkleden, heten 
de kerkgangers op zondag welkom en 
brengen en halen de gemeenteleden 
die slecht ter been zijn. En vóór de 
coronaperiode regelden ze van alles 
en nog wat voor de Samen-Aan-
Tafelmaaltijden en de jaarlijkse busreis 
voor de ouderen. En onlangs zaten ze 
beiden nog in de feestcommissie bij 
het afscheid van predikant Sieb Lanser.
  
Knoertgezellig
‘Men doet nooit tevergeefs een 
beroep op ons’, zegt Leni (77), op 
de foto links. Ze zegt eigenlijk nooit 
‘nee’ als er een beroep op haar wordt 
gedaan. De enige voorwaarde is dat ze 
de werkzaamheden en klusjes samen 
kan doen met haar hartsvriendin Tine 
(74). ‘Ze noemen ons wel de tweeling. 
Waarom we altijd alles samen doen? 

Omdat het gewoon knoertgezellig is.’
Tine: ‘Ons teamwerk is geweldig. 
Nadat we in het kerkelijk bureau 
in het pand aan de Binderij de 
liturgieën hebben gedraaid, drinken 
we vervolgens altijd nog gezellig 
een bak koffie. We hebben altijd veel 
te vertellen aan elkaar en hebben 
ook veel telefonisch contact. Bij het 
rondbrengen van flyers zorgen we 
ervoor dat we altijd wijken krijgen 
toegewezen die naast elkaar liggen. 
Dan gaan we samen op pad: ieder 
een straat en even later komen we 
mekaar weer tegen.’

Pauluskerk
Leni en Tine leerden elkaar kennen 
in de jaren tachtig, toen ze beiden lid 
waren van de Pauluskerk. Ook toen al 
sorteerden ze de Pauluskrant en later 
het kerkelijke blad Sjofar. Tine werd 
destijds al actief als diaken en zou dat 
nog jarenlang blijven, ook toen deze 
gereformeerde kerk ‘Samen op Weg’ 
ging met de hervormde Kruiskerk. 
Tine had eigenlijk na jaren trouwe 
dienst al afscheid genomen, toen in 
2012 ook Leni de vraag kreeg of ze 

diaken wilde worden. ‘Ik heb daar 
heel erg over getwijfeld. Ik zat met 
allerlei vragen: ‘Wat stelt het voor? 
Wat wordt er van je verwacht?’ 
Uiteindelijk heb ik besloten om het 
te doen, maar alleen als ook Tine nog 
een keer diaken zou willen worden.’ 

Stoute schoenen
Tine: ‘Ik stond eerlijk niet gezegd 
niet te springen. Want eind 2012 
was mijn man overleden. Toch heb 
ik nog een keer de stoute schoenen 
aangetrokken en in 2013 zijn we 
beiden bevestigd als diaken: Leni in 
maart en ik in mei.’
In 2016 werden Leni en Tine ontheven 
uit hun ambt van diaken. Tine: ‘We 
werden niet meer herbevestigd. 
Maar in die tijd gingen we wel aan 
de slag als diaconaal medewerksters. 
Eigenlijk veranderde er voor ons 
niet veel. We deden nog heel veel 
dingen die we ook als diaken deden. 
Het enige verschil was dat we 
geen kerkenraadsvergadering meer 
bijwoonden.’ 

Contacten
Ze hebben inmiddels hun officiële 
taken neergelegd, maar blijven wel 
gewoon actief als vrijwilligers, die 
inzetbaar zijn voor allerlei taken. Leni 

DICK AANEN

Leni Kieft en Tine de Lange vormen al jarenlang een actief en 

onafscheidelijk vrijwilligers-duo binnen de Amstelveense Kruiskerk. 
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haalt vooral veel voldoening uit het 
bezorgen van de attenties en de 
bloemen bij gemeenteleden. ‘Het is 
een prachtige gelegenheid om met 
mensen uit onze kerk in contact te 
komen. Bij het rondbrengen van 
attenties maak je makkelijk een 
praatje. Je weet van veel mensen hoe 
het met ze gaat. Veel mensen waar 
we aan de deur komen zijn eenzaam. 
Soms zitten we nog een uur lang met 
elkaar te praten. Dat wordt heel erg 
op prijs gesteld’
Hopelijk gaan binnenkort ook de 
Samen-Aan-Tafelmaaltijden weer van 
start, zeggen de twee kerkvrijwilligers. 
Leni: ‘En we hopen volgend jaar weer 
een busreis te kunnen organiseren 
voor ouderen. Daar was altijd veel 
belangstelling voor. Vanuit de Kruiskerk 
waren er soms wel vijftig deelnemers. 

We bezochten de zandsculpturen, 
de Biesbosch, we gingen varen. 
Onderweg koffie met gebak en 
natuurlijk samen eten.’

Versoepelingen
Tine is blij met de versoepelingen na 
de periode met strenge corona-regels. 
‘In de eerste periode mochten er 
geen mensen aanwezig zijn tijdens 
de kerkdienst. De Kruiskerk had in 
de eerste coronamaanden in 2020 
nog niet de mogelijkheid om live-
uitzendingen te verzorgen. Daarom 
zijn er diensten uitgezonden vanuit 
de Paaskerk. Later heeft onze kerk 
apparatuur aangeschaft.’
Voor veel mensen zijn die livestreams 
een uitkomst. Tine: ‘Je hoeft je 
zondagmorgen niet te haasten om op 
tijd in de kerk te zijn. Lekker om tien 

uur achter je laptop kruipen en een 
bakkie koffie erbij. Maar ik vind de 
livestreams op je laptop niet echt heel 
leuk. Het is veel fijner om mensen 
weer in het echt te zien. En gelukkig 
is dat nu weer mogelijk.’
Leni en Tine zijn van plan om nog jaren 
door te gaan met hun werkzaamheden 
voor de kerk. Tine: ‘Maar we zijn 
inmiddels dik in de zeventig. De 
Kruiskerk is een vergrijsde kerk aan 
het worden. Het zou natuurlijk mooi 
zijn als er wat meer jongere mensen 
zich zouden aandienen. Ik ben daarom 
ook heel blij dat een aantal jonge 
mensen inmiddels actief zijn om de 
apparatuur voor de livestreams te 
bedienen. En er zijn twee broers die 
lector en collectant zijn geworden. 
En dat geeft toch weer hoop voor de 
toekomst’ 
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Vooruitkijken
NELLY VERSTEEG

Vacatures
Voor de functie van medewerker 
communicatie & geldwerving 
plaatsen we nu een vacature 
voor 0,5 fte. Helaas hebben twee 
sollicitatierondes voor een kerkelijk 
werker ouderenpastoraat geen 
geschikte kandidaat opgeleverd. 
Aan de wijkkerkenraad van Kruis- en 
Paaskerk vragen we wat prioriteit heeft 
in deze functie om tijdelijk een andere 
oplossing te kunnen zoeken en om 
de taakomschrijving te herformuleren 
om de functie aantrekkelijker te 
maken. Met het mobiliteitscentrum in 
Utrecht overleggen we of zij geschikte, 
geïnteresseerde kandidaten hebben. 
En met de emeriti predikanten in 
Amstelveen bespreken we of er 
iemand is die een deel van deze 
functie tijdelijk kan invullen. 

Begrotingen 2022
Over de begroting 2022 van het 
College van Kerkrentmeesters 
inclusief verschillende scenario’s 
voor de komende tien jaar schrijft 
Andries Smeding elders in Present. 
De toelichting op enkele kleine 
onderdelen stelde tevreden, zodat 

de begroting onveranderd werd 
vastgesteld. 
Het structurele tekort wordt gedekt 
met de resultaten uit beleggingen 
en uit de algemene reserve. Er 
ontstond een gesprek naar aanleiding 
van de begroting over de vraag of 
er een vrij besteedbaar vermogen 
is en meer algemeen hoe we met 
ons vermogen omgaan. Binnen de 
PGA-B bestaat namelijk bij velen de 
indruk dat voorstellen die leiden tot 
extra uitgaven nooit gehonoreerd 
worden. Moeten we ons vermogen 
groot genoeg houden om de tekorten 
mee op te vangen of moeten we het 
vermogen verkleinen en veel meer 
investeren? We nemen ons voor 
om het gesprek daarover met meer 
mensen in de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert te voeren 
en de gemeente zo goed mogelijk 
te informeren. De basis blijft dat er 
plannen ingediend mogen worden. 
In de begroting is een fl ink bedrag 
opgenomen voor investeren in de 
toekomst. We hopen veel, goede 
plannen te zien in 2022. 
Ook met de begroting van het College 
van Diakenen werd ingestemd. De 

prioriteiten blijven hetzelfde. Er zijn 
wel zorgen of er menskracht blijft om 
alles te doen. 

Vier moderamina
De moderamina van de wijkkerken-
raden van Kruis-, Paas- en Pelgrims-
kerk en het moderamen van de 
Algemene Kerkenraad spraken onder 
andere over de samenwerking en 
uitwisseling van predikanten in de 
zondagse vieringen. Er is een plan 
gemaakt zodat onze wijkpredikanten 
meer vertrouwd kunnen raken in de 
zuster(wijk)gemeenten en minder te 
gast zijn. De predikanten zullen met 
enige regelmaat in de zuster(wijk)
gemeenten voorgaan en in de 
adventstijd en de veertigdagentijd 
wordt een gezamenlijk opgesteld 
leesrooster gevolgd. Bij de 
voorbereiding van deze diensten 
worden gemeenteleden uit de hele 
PGA-B betrokken. 

Dit alles bespraken we in het 
vertrouwen dat de kerk zal 
voortbestaan. Misschien willen 
komende generaties anders kerk zijn 
dan wij het nu doen. 

De Algemene Kerkenraad kwam bijeen op 26 oktober. 
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Zoeken, vinden, 
uitproberen

GINUS TROF

Kerkenraadsleden en medewerkers 
waren welkom om zich te verdiepen 
en te laten voorlichten in het 
functioneren van de zorgboerderij. 
Gelukkig scheen de zon en waren 
veel mensen op de fi ets gestapt. De 
route door de polder leent zich daar 
buitengewoon goed voor. 

Boer Marten Verdenius legde uit 
hoe de zorgboerderij tot stand 
is gekomen. Hij schetste een 
toekomstplan en leidde ons rond over 
het erf. Vragen werden beantwoord 
en we kregen een uitgebreide uitleg. 
Marten vroeg de aanwezigen om 
vrijwilligers te zoeken die willen 
meehelpen. 

Tijdens de afsluitende ‘borrel’ bleek 
dat deze bijeenkomst een schot 
in de roos was. Menigeen had nu 
een beeld bij wat er nog allemaal 
moet gebeuren, maar ook wat de 
mogelijkheden zijn van deze locatie. 
O ja, herinnert u zich nog de vraag 
naar mensen die iets kunnen 
betekenen in het verzorgen van 
dieren, tuinieren, chaufferen en de 
lunch verzorgen voor de werkers 
met producten uit de moestuin? Die 
worden nog steeds gezocht!!

Diakendag
Op zaterdag 13 november hebben de 
diakenen van onze vier kerken weer 
een diakendag. Tijdens deze dag 
bezinnen wij ons op het werk wat 
gedaan is en kijken we naar wat nog 
gedaan moet worden. 

Deze keer staat de diakendag in 
het teken van de toekomst. We 
buigen ons over vragen als: hoe 
krijgen wij de vacatures gevuld? Kan 
de taak van diaken aantrekkelijker 
worden gemaakt door bijvoorbeeld 
deeltaak-diakenen te werven? 
Hoe kunnen wij als kerken elkaar 
ondersteunen bij vacatures? En als 
er toch vacatures blijven openstaan, 
welke werkzaamheden moeten 
wij dan laten vallen? U ziet, lastige 
discussies die niet klakkeloos 
gevoerd kunnen worden. Wij nemen 
dan ook de tijd.

De hoop is dat ik de uitkomst van die 
discussie verwoord in een document 
dat als discussiestuk onder de 
diakenen wordt verspreid. Stel dat 
de diakenen het eens zijn met de 
nieuwe zienswijze, dan hebben 
we met elkaar een weg gevonden 
om verder te gaan. Misschien toch 
maar vaker het Deo Volente gaan 
gebruiken...

Regelmatig bereikt mij de vraag hoe het staat met de zorgboerderij in 

de Bovenkerkerpolder en of het mogelijk is om daar eens te kijken. Op 

zaterdag 9 oktober is die vraag beantwoord. 
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Begroting 2022 en 
Prognose 2021

ANDRIES SMEDING
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In oktober ben ik bezig geweest met 
de begroting 2022 en de prognose 
2021 van onze kerkgemeenschap. 
Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van 
de volgende informatie: het door de 
Algemene Kerkenraad vastgestelde 
beleidsplan voor de periode 2019 – 
2025, de omslagregeling predikants-
traktementen 2022 van de PKN en de 
cijfers van onze kerkgemeenschap tot 
en met augustus 2021.

Het tekort uit kerkelijke activiteiten 
over 2021 komt naar verwachting uit 

op € 704.000 (begroting 2021: tekort 
€ 772.000). Het tekort valt € 68.000 
lager uit dan de prognose omdat er 
lagere lasten waren. Zo is het budget 
voor toekomstplannen (€ 40.000) dit 
jaar beperkt benut. Deze lagere lasten 
worden tenietgedaan door de lagere 
vrijwillige bijdragen (€ 25.000) en de 
lagere baten onroerend goed (€ 44.000).

De begroting 2022 laat een 
voortgaande dalende lijn in de baten 
uit kerkelijke bijdragen zien, de 
zogenaamde bijdragen levend geld. 

Deze daling wordt veroorzaakt doordat 
er minder leden bijdragen, omdat ze 
zijn overleden of vertrekken uit de 
gemeente. Verder is er een daling in de 
gemiddelde bijdrage per gemeentelid.
Ten gevolge van de verkoop van de 
Pelgrimskerk zullen de huuropbrengsten 
alsmede de kosten van dit kerkgebouw 
wegvallen.
De hoogte van de lasten uit kerkelijke 
activiteiten wordt in belangrijke mate 
bepaald door de pastoraatskosten 
en kosten van overig personeel 
(kosters, organisten en administratief 
personeel). Op basis van informatie 
van de genoemde omslagregeling 
predikantstraktementen 2022 zal de 
bezettingsbijdrage per predikant stijgen 
met 6%. Voor de salarissen van het 
overige personeel is gerekend met een 
stijging van 3%.
De dotatie aan de voorziening voor 
groot onderhoud is op dezelfde wijze 
ingeschat als voorgaande jaren en 
omvat naast de kerkgebouwen ook de 
pastorieën. Tevens is in de begroting 
een bedrag van € 100.000 opgenomen 
voor de verduurzaming van onze 
kerkgebouwen en is er rekening 
gehouden met de huurkosten van het 
kerkelijk bureau en de Pelgrimskerk.
Voor investeren in de toekomst is 
weer een aparte post van € 40.000 
opgenomen.

Het financiële resultaat voor de jaren 2020 - 2022 is als volgt weer te geven:

Omschrijving Begroting Prognose Begroting Werkelijk

(alle bedragen in duizenden euro’s) 2022 2021 2021 2020

Baten uit kerkelijke activiteiten 448 491 555 651

Lasten uit kerkelijke activiteiten 1.402 1.195 1.327 1.220

Saldo kerkelijke activiteiten -954 -704 -772 -569

Baten uit beleggingen 542 505 557 474

Lasten uit beleggingen 199 192 190 183

Saldo beleggingen 343 313 367 291

Incidentele baten en lasten 5.000 60 - 490

Bestemmingsreserves en -fondsen - - - -505

Resultaat kerkgemeenschap 4.389 -331 -405 -293
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Er gebeurt veel rondom het werk 
met de scholen. Meer en meer 
scholen zoeken contact. De 
scholen die al langer betrokken zijn, 
hebben inmiddels een groepje van 
leerkrachten gevormd die helpen in 
de voorbereidingen. Zij worden daarin 
ondersteund door hun directies. 

De verhalenmiddagen in de Paaskerk 
met Het Palet Zuid zijn een vaste 
traditie geworden en ook voor de 
Roelof Venemaschool is er een 
schoolbreed jaarprogramma waarbij 
iedere klas in ieder geval één keer 
per jaar de Kruiskerk bezoekt. Dit jaar 
beginnen we met het verhaal van 
Mozes voor de jongste groepen. 

De Horizon, Het Palet Zuid en de 
Willem-Alexanderschool vieren graag 
Kerst in de Paaskerk, de Roelof 

Venemaschool in de Kruiskerk. Drie 
van de vier hebben ook al afspraken 
gemaakt voor Pasen. 
Later hoort u meer details, maar het 
beloven mooie vieringen te worden. 
Deze vieringen worden met kinderen 
en leerkrachten van de hele school 
voorbereid en (indien de grootte van de 
school en de coronamaatregelen dat 
toelaten) met de hele school gevierd. 
We hopen t.z.t. ook ouders te kunnen 
verwelkomen. We zijn blij dat de 
mogelijkheid er is om, in geval van 
extra maatregelen, net als vorig jaar de 
vieringen eventueel (deels) online aan 
te kunnen bieden. 

We zijn ook heel blij met de 
vrijwilligers (muziek, beeld en geluid, 
organisatie) met wie we het Team 
Scholen vormen! Samen kijken we uit 
naar alle bijeenkomsten en vieringen. 

Vooral de week van 20 december t/m 
Kerst belooft een volle en mooie week 
te worden. Niet alleen vanwege alle 
kerstvieringen, maar ook omdat naast 
de basisscholen, ook het HWC zich 
gemeld heeft. 

Ondertussen werken we verder aan 
bestendiging van het scholenwerk. 
Daar besteden we op diverse manieren 
aandacht aan. Onder andere door 
het toerusten van en meedenken 
met leerkrachten, het samenwerken 
met collegapredikanten (nu het 
predikantenteam weer compleet is 
hopen we op termijn onze nieuwe 
collega’s bij het scholenwerk te 
betrekken) en het denken over/werken 
aan een soort 'database van materiaal' 
(liefst digitaal) waar de scholen mee uit 
de voeten kunnen. Dat laatste kost tijd 
en inzet, maar lijkt ons heel belangrijk. 

WERNER PIETERSE EN NIENKE VAN DER HEIDEN

Update 
Scholenwerk

Voor 2022 verwachten we dat het 
saldo uit de kerkelijke activiteiten zal 
uitkomen op een tekort van € 954.000.

Voor 2022 verwachten wij een 
toename van de verhuuropbrengsten 
als gevolg van de volledige verhuur 
van ’t Open Hof. De interest- en 
dividendopbrengsten zullen naar 

verwachting lager uitvallen als gevolg 
van de lage rentestanden en de 
coronacrisis.

De resultaten uit de beleggingen 
(exclusief mogelijke koerswinsten 
en/of –verliezen) zullen onvoldoende 
zijn om het tekort op de kerkelijke 
activiteiten te dekken. Per saldo 

verwachten we voor 2021 
een negatief resultaat voor de 
kerkgemeenschap als geheel van 
€ 331.000, welke zal worden 
onttrokken aan de algemene reserve. 
Als gevolg van het resultaat op de 
verkoop van de Pelgrimskerk in 2022 
zal het tekort in dat jaar meer dan 
gecompenseerd worden. 
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Beste gemeenteleden, 

Op zondag 19 september ben ik in 
de Pelgrimskerk in bediening gesteld 
als kerkelijk studentenwerker. Graag 
stel ik mij aan u voor. Mijn naam is 
Froukje van Lieshout. Ik ben 25 jaar 
oud en woon samen met mijn man op 
studentencampus Uilenstede. 

Twee jaar geleden raakte ik bij de 
Kas betrokken via Maarten Vogelaar. 
Ik studeer nog en ben bezig met de 
afrondende thesis van de predikants-
master theologie. 

Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid 
om als studentenwerker aan de slag 
te gaan op Uilenstede. Mijn man en 
ik hopen later samen als predikanten-
echtpaar een gemeente te dienen.
Ik ben onder de indruk van het verlan-
gen van deze kerk om er voor studen-
ten te zijn. Met de Kas willen we iets 
van Gods goedheid laten zien door 
in gesprek te gaan met studenten en 
ze welkom te heten in onze ruimte. 
Afgelopen tijd hebben we dat onder 
meer gedaan door bloemen uit te delen 
en studenten de vraag te stellen ‘wat 
geeft zin in jullie leven?’. 

Daar kwamen verschillende ant-
woorden op. Voor veel studenten zijn 
vrienden en familie belangrijk, voor 
anderen spelen studie en goed doen 
voor de wereld een grote rol. 
Komende tijd houden we een 
herfstactie met pompoenen. Verder 
bieden we elke woensdagochtend 
studieplekken aan. 

Wil je op de hoogte blijven van wat 
we doen? Je kunt ons volgen op 
Instagram: dekasuilenstede.

Froukje van Lieshout

Deze mooie locatie wordt ingezet voor de studentengemeen-

schap van Uilenstede en andere twintigers uit de omgeving. 

Met volop ruimte voor activiteiten vóór en dóór studenten. 

Zo zijn er studieplekken om rustig te kunnen werken, er is 

koffi  e en thee, en ruimte elkaar te leren kennen. Benieuwd 

naar ons verhaal op Uilenstede? En wil je meer weten? 

Neem dan even contact met op met André: 06 - 23 37 96 85 

of Froukje of volg ons op instagram: dekasuilenstede.

De Kas Uilenstede

Een ontmoetingsplek voor inspiratie en zingeving!

Nieuwe studentenwerker & bloemenactie

In het hart van de Uilenstede 
campus ligt de Kas.

Andre van der Galiën en Froukje van Lieshout
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Een ontmoetingsplek voor inspiratie en zingeving!

In het hart van de Uilenstede 
campus ligt de Kas.
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Sprankelende, belevingsgerichte vieringen met veel 
individuele aandacht voor kinderen van 0 tot 4 jaar: 
dat is het idee achter Kerk op Schoot. Ook dit seizoen 
zijn baby’s, peuters en kleuters samen met hun (groot)
ouders weer van harte welkom bij de Kerk op Schoot-
vieringen. Korte vieringen (± 20 minuten), waarbij de 
kinderen een bijbelverhaal met al hun zintuigen bele-
ven. Er wordt gezongen en ook dominee Beer zal er zijn! 
De bijeenkomsten bieden ruimte aan ouders om elkaar 
op een informele manier te ontmoeten én zijn ook heel 
geschikt voor grootouders met hun kleinkinderen. 

Alle bijeenkomsten zijn om 12.00 uur in de Paaskerk. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Dorien Keus, dorienkeus@gmail.com.

Kerk op Schoot 
(0 t/m 4 jaar) - 
Wees welkom! 

P
J

R

Kerk op Schoot 

Jeugdwerker Nienke van der HeidenContactgegevens06 – 37 22 76 76nienke@pga-b.nl www.pjramstelveen.nl

agenda
19 november Sirkelslag (19.30-21.00 uur)

21 november TienerDienst (Paaskerk: 10.00 uur)

5 december TienerDienst (Kruiskerk: 10.00 uur)

19 december TienerDienst (Paaskerk: 10.00 uur)

19 december Kerst op Schoot (speciale editie van Kerk op Schoot) 

Dit seizoen is 

Kerk op Schoot op:

• 19 december - Kerst op Schoot

• 13 februari 

• 29 mei

ven. Er wordt gezongen en ook dominee Beer zal er zijn! 
De bijeenkomsten bieden ruimte aan ouders om elkaar 
op een informele manier te ontmoeten én zijn ook heel 

• 29 mei
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Op zondag 3 oktober was het eindelijk zover: 

Kliederkerk! We hadden een heel mooie, drukke 

en gezellige middag met elkaar. Iedereen was 

heel enthousiast om elkaar weer te zien! 

Tijdens het kliederuur was er volop de 

mogelijkheid om het verhaal van David en 

Goliat te ontdekken en beleven. Zo kon je een 

slinger knutselen en met die slinger vervolgens 

je eigen kudde schapen beschermen tegen de 

wolven en beren. Je moest goed mikken, want 

het was natuurlijk niet de bedoeling om de 

schapen te raken! Je kon stenen beschilderen 

en als David een parcours lopen met en zonder 

de wapenuitrusting (helm, zwaard, harnas) 

van koning Saul. Met elkaar hebben we een 

gigantische Goliat gemaakt. 

Tijdens de viering hebben we naar het verhaal 

geluisterd en gezongen. Alle aanwezigen mochten 

Davids kleine steen (prop aluminiumfolie) richting 

de grote Goliat gooien. En ja hoor, Goliat ging 

tegen de grond! 

Na a� oop hebben we gesmuld van de pannen-

koeken (groot) en poffertjes (klein) en lekker met 

elkaar gekletst. Het was een superleuke middag! 

Fijn om iedereen weer te zien en dank aan alle 

vrijwilligers en ouders die hielpen!

Kliederkerk 3 oktober P
J
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Wat een prettig getal. Duidelijk, helder, 
eenduidig. Niemand kan twee heren 
dienen. Met het getal twee beginnen 
de problemen. Twee houdt een keuze 
in. Voor of tegen. Goed of kwaad. 
Jezus houdt zijn toehoorders die keuze 
regelmatig voor. In gelijkenissen waarin 
hij twee situaties met elkaar vergelijkt. 
Zoals in Matteüs 21: Iemand had twee 
zonen. Hij zei tegen de een: ‘Jongen, 
ga vandaag in de wijngaard aan het 
werk.’ De zoon antwoordde: ‘Ik wil 
niet,’ maar later bedacht hij zich en ging 
alsnog. Tegen de ander zei de man 
precies hetzelfde. Die antwoordde: ‘Ja, 
vader,’ maar ging niet. Wie van de twee 
heeft nu de wil van zijn vader gedaan?
Onze sympathie en bewondering 

gaat meteen uit naar de eerste zoon. 
Bewondering om zijn oprechtheid, 
omdat hij voor zichzelf opkomt. 
Sympathie omdat hij tot inkeer 
komt en alsnog aan het werk gaat. 
Herkenning en schaamte voelen we 
bij de tweede zoon. Ja zeggen en nee 
doen, mooi weer spelen. De hypocriet. 
Maar Jezus vraagt niet wie van de 
twee we het sympathiekst vinden, 
in wie van de twee we ons het best 
herkennen. Hij vraagt wie van de twee 
nu de wil van zijn vader heeft gedaan. 

Dat antwoord is niet zo moeilijk. De 
vader wilde dat er in de wijngaard 
gewerkt zou worden en dat heeft de 
eerste zoon – uiteindelijk – gedaan. 

Maar zo gemakkelijk komen we 
er niet van af! Jezus heeft in de 
gelijkenis niet alleen de vader een 
wil gegeven, maar blijkbaar hebben 
de zoons ook een wil. Willen de 
zoons wel wat hun vader wil? Sterker 
nog, de wil van de vader wordt pas 
gedaan als zijn zoons dat ook écht 
willen. Aanvankelijk wil geen van 
beide dat. De een oprecht niet, de 
ander liegt erover. Uiteindelijk komt 
de eerste zoon tot inkeer; hij laat zijn 
hart spreken. 
Het moeilijke van het getal twee, 
het getal van de keuze, is niet dát 
je kiest de wil van de vader te doen 
(uiteindelijk), maar dat je van hárte 
kiest de wil van de vader te doen.

Ik ben de HEER, uw God, die u uit 

Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 

Vereer naast mij geen andere goden. 

Het eerste gebod. Eén. 

TWEE

Gerrit Oud 
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Muziekagenda
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De toegang tot concert en vespers is 
‘vrij’, maar ze kosten wel geld, want de 
musici moeten ervan bestaan. Geeft u 
dus ruimhartig, na afl oop bij de deur of 
digitaal via uw bankapp. Muziek vanuit 
de Kruiskerk wordt dankzij Freek de 
Vries (zie foto) weer live gestreamd. 

Aart Appelhof

Koffi econcert in de Paaskerk 
Zondag 14 november 
Dit keer samenzang! U kunt een verzoek 
doen voor een lied uit het liedboek.
Samen zingen rond het orgel, het 
klinkt bijna zoals vroeger rond het 
harmonium. Er zijn in het Liedboek 
zoveel mooie liederen, een keus 
uit offi cieel 1016 liederen maar in 
werkelijkheid zijn het er met alle 
toevoegingen 1296!! Uw keuze kan 
gezongen worden. De liederen worden 
afgewisseld met orgelsolo, spinet en 
fl uit. Uitvoerenden: Cynthia en Leo 
Kramer. Opgeven bij Leo Kramer, 
lfkramer@ziggo.nl. Aanvang: 11.30 uur.

Concert in de Kruiskerk
Zaterdagavond 27 november
Aan de vooravond van advent brengen 
koor en orkest van Het Bach Ensemble 
Amsterdam Händels muzikale epos 

over Christus, de Messiah. Tijdstip en 
entreeprijs worden nog bekend gemaakt.

Weihnachtsoratorium in de 
Augustinuskerk
Vrijdag 26 november 
Het Pauluskoor Amstelveen vindt 
Bach’s Weihnachtsoratorium de 
mooiste manier om de feestdagen in te 
gaan. Kom en laat je meevoeren door 
trompetten en pauken die dit muzikale 
feest inluiden. Het muziekstuk vertelt 
het verhaal van het ‘kindeke teer’, 
jubelende engelen, verbaasde herders, 
van geborgenheid maar ook van 
dreiging. Een verhaal van alle tijden. 
Orkest Philharmonia Amsterdam 
begeleidt het koor en de prachtige 
solisten. Dirigent Marcel Joosen 
heeft de algehele muzikale leiding. 
Aanvang: 20.15 uur. Augustinuskerk, 
Amsterdamseweg 965. 
Kaarten à € 25 via www.pauluskoor.nl. 

Muzikale Vesper in de 
Kruiskerk
Zondag 28 november
Op deze eerste adventszondag zal in 
een muzikale vespers de Vesperscantorij 
enkele kleine cantates van de barokke 
componist Wolfgang Carl Briegel 

(1626-1721) ten gehore brengen. 
‘Machet die Tore weit’ en ‘Mache dich 
auf, werde licht’ worden uitgevoerd 
en wellicht ook ‘Freuet euch in den 
Herren’. Het koor wordt begeleid door 
een barokorkestensemble, waarvan in 
dit geval ook een fagottist deel uitmaakt. 
Henk Trommel heeft de muzikale leiding, 
terwijl onze wijkpredikant ds. Roel 
Knijff liturg zal zijn. Aanvang 16.30 uur. 
Toegang vrij, deurcollecte.

Koffi econcert in de Kruiskerk
Zondag 12 december
Onze begaafde plaatsgenoot Bob van der 
Ent, violist, komt samen met een pianist. 
Zij spelen samen enkele composities, 
maar willen ook elk een solostuk voor 
hun rekening nemen. Aanvang 12.00 uur. 
Toegang vrij, deurcollecte.

Midwinterconcert 
in de Kruiskerk
Zaterdag 18 december
Het Alphens Kozakkenkoor zingt 
Russisch orthodoxe en gewone 
kerstliederen. Muzikale leiding: 
dirigent Arkadi Gankin. 
Kaarten à € 15,00 bij de kerk of 
via www.alphenskozakkenkoor.nl. 
Aanvang: 20.00 uur.

Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerk
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Kruiskerk

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

contact@kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. R.H. (Roel) Knijff,

postadres: Kruiskerk, tel, 06 - 54 33 12 44, 
dsknijff@kruiskerk-amstelveen.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
Tijdens de eerste vergadering met 
onze nieuwe predikant hebben we 
uitvoerig gesproken over het werkplan 
van ds. Roel Knijff. Overeenkomstig 
onze vraag om een predikant die 
er plezier in heeft het ‘gewone’ 
gemeentewerk (voorgaan, pastoraat, 
vorming en toerusting) te combineren 
met expliciet missionair en jongeren-
werk, heeft het moderamen een 
werkplan opgesteld. Een deel van 
de werktijd van een predikant moet 
(onvermijdelijk) besteed worden 
aan vergaderen, administratief- en 
regelwerk (post/e-mail, telefoon-
gesprekken), stukjes schrijven voor de 
Kruispuntjes en Present en studietijd. 
De resterende tijd wordt in principe 
gelijkelijk verdeeld over het gewone 
gemeentewerk enerzijds en missionair 
en jongerenwerk anderzijds. 

De focus ligt in eerste instantie op 
het laatste deel, mede omdat ds. 
Fokko Omta tot eind oktober nog in 
ons midden werkzaam was. Maar 
vooral omdat dit werk de laatste 
jaren weinig tot geen professionele 
aandacht heeft gekregen toen na het 
vertrek van ds. Mirjam Buitenwerf 
onze jongerenwerker Nienke van der 
Heiden ziek werd. Ds. Roel Knijff 
vertelde dat hij inmiddels kennis had 
gemaakt met Nienke en met Froukje 
van Lieshout van het studentenwerk.

Nu er minder tijd beschikbaar is 
voor het pastoraat, overweegt 
de wijkkerkenraad de traditionele 

kennismakingsbezoeken in 
groepsverband te laten plaatsvinden 
eventueel in combinatie met vorming 
en toerusting. Een deel van het 
pastoraat was in onze plannen 
toebedeeld aan de ouderenwerker. 
Helaas is het lastig een geschikte 
ouderenwerker te vinden. De 
sollicitatiecommissie heeft de 
opdracht nu teruggegeven aan de 
Algemene Kerkenraad.

Indeling kerk en avondmaalsviering
We besluiten van het linkervak alleen 
de voorste helft te reserveren voor 
mensen die graag nog wat afstand 
willen houden, aangezien er niet zo 
heel veel mensen gebruik van blijken 
te maken.
De diaconie stelt voor om op 7 
november het avondmaal weer lopend 
te vieren, waarbij het brood met een 
suikertang wordt aangereikt en de 
wijn of druivensap in kleine bekertjes 
wordt aangeboden. De wijkkerkenraad 
stemt met dit voorstel in.

Bijbelvertaling
We spreken over de verbeterde 
Bijbelvertaling, de NBV21. Het is 
te vroeg om nu al te besluiten 
om deze als standaardvertaling te 
gaan gebruiken. We besluiten eerst 
persoonlijk deze vertaling te ‘proeven’ 
en er op een later moment op terug 
te komen. 

Nieuw gemeentelid
Op 3 oktober heeft ds. Sieb Lanser 
Nigel Pattinasarany gedoopt. Deze  

doop vond op verzoek van de ouders 
op heel korte termijn plaats in het 
huis van de grootmoeder in Meppel, 
omdat zij terminaal ziek was. Het 
moderamen heeft met deze gang 
van zaken ingestemd vanuit pastorale 
overwegingen. Het is de bedoeling 
dat Nigel op een later tijdstip in 
een dienst in de Kruiskerk wordt 
voorgesteld aan de gemeente.
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Afscheid
Aan het eind van de vergadering 
namen we afscheid van Lamkje 
Sminia die op 24 oktober aftrad 
als diaken. Zeven jaar heeft zij dit 
ambt in ons midden vervuld. In die 
zeven jaar heeft zij zich op allerlei 
diaconale vlakken ingezet, o.a. 
voor de vluchtelingen die tijdelijk in 
Amstelveen werden ondergebracht. 
De laatste jaren was ze voorzitter 
èn secretaris van de wijkdiaconie. 
Ook op deze plek een hartelijk dank, 
Lamkje, voor zeven jaar enorme 
betrokkenheid en inzet!

Op 3 oktober namen we na de dienst 
al afscheid van ds. Fokko Omta die tot 
eind oktober anderhalf jaar ambulant 
predikant in onze gemeente geweest 
is. Die periode viel samen met strenge 
en minder strenge coronamaatregelen. 
Desondanks wist hij snel zijn weg te 
vinden in ons midden en keek hij niet 
zozeer naar wat niet meer mogelijk 
was, maar vooral naar wat we nog wel 
konden doen. Fokko, hartelijk dank 
voor je toewijding en inspiratie in de 
afgelopen (corona)tijd! We hopen je 
volgend jaar nog een paar keer terug te 
zien als onze gastpredikant. 

Moderamen compleet
Tenslotte kan ik u laten weten dat het 
moderamen in één maand tijd twee 
keer zoveel leden heeft gekregen. 
Naast ds. Roel Knijff is ook Jellie 
Snijders als diaken ‘toegetreden’ 
tot het moderamen, waardoor 
alle ambten nu in het moderamen 
vertegenwoordigd zijn.

Anita Winter

Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld. Bij concerten bent u 
verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen.

November
Wo 17 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 24 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 24 19.15 uur Gebedsgroep
Za 27 volgt Concert (zie pagina 19)
Zo 28 16.30 uur Muzikale Vesper 
   (zie pagina 19)

December
Wo 01 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 08 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 08 19.15 uur Gebedsgroep
Zo 12 12.00 uur Koffi econcert (zie pagina 19)
Ma 13 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 15 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Za 18 20.00 uur Midwinterconcert door 

Alphens Kozakkenkoor 
   (zie p.19)

AGENDA

Roel Knijff
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Achttien maanden 
In de laatste week van oktober had 
ik nog even een eindspurt met drie 
groepen en het schrijven van het 
hoofdartikel dat in deze Present 
als het ware postuum verschijnt. 
Ik zie met veel – ja wat is nu het 
juiste woord? – plezier, voldoening, 
dankbaarheid ... terug op de tijd 
van twee zwangerschappen hier in 
de PGA-B en in de Kruiskerk. In de 
eerste lockdown alle diensten in de 
Paaskerk, helemaal afgestemd op 
streamen. In die tijd heb ik zelfs nog 
een digitale spoedcursus gevolgd 
‘preken voor de camera’. Nuttig, maar 
tegelijk moet je het toch in de praktijk 
leren, met vallen en opstaan. 
Na de zomer vorig jaar gingen we 
allemaal weer terug naar het eigen 
‘hok’. Oost, west, thuis best: ook in 
de kerk wordt het vaak zo gevoeld. 
Maar dat neemt niet weg dat er 

met de nieuwe krachten Barbara 
en Roel, tezamen met de al langer 
zittende garde, Werner, Harmen en 
Nienke, nu een vernieuwd team 
staat met veel potentieel en honger 
naar samenwerking. Maar, zo zou 
ik zeggen, bewaar ook een beetje 
dualisme en laat dat ook toe. In de 
kerk kunnen we soms ook al te snel 
en licht geraakt zijn, of gekwetst. Af 
en toe een verfrissende confrontatie, 
dat houdt je ook wakker. 
Afi jn, mijn tijd hier zit erop. Graag wil 
ik ieder danken voor het vertrouwen 
dat ik heb ervaren in de contacten, 
persoonlijk en in vergaderingen & 
bijeenkomsten. Vertrouwen, krediet 
en geduld (als ik iets vergat, of ergens 
laat mee was, zoals kopij). 
Ik ben echt blij deze tijd hier in 
Amstelveen te hebben mogen
rondlopen. Om het met een Gronings 
understatement te zeggen: daar ben 

ik niet minder van geworden. 
Graag wens ik ieder persoonlijk en 
de Kruis-, Paas- en Pelgrimskerk als 
PGA-B-collectief: veel goeds, vrede 
en zegen! 

Fokko Frederik Omta
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Van de diaconie
We mogen terugzien op een mooie 
diaconale viering op zondag 
17 oktober waarin we het delen 
van voedsel aan degenen die 
honger hebben centraal stelden. 
De fl eurige bloemschikking en het 
kleurige kleed van de wonderbare 
spijziging, gemaakt door de kinderen 
in een 'Verhaal in de Kruiskerk', 
ondersteunde dit thema visueel. Door 
onze collectegaven deelden wij ons 
'dagelijks brood' met de allerarmsten 
in Oost-Europa. 
In samenwerking met de andere 
diaconieën bereiden wij reeds acties 
in december voor. Met hen gaan we 
ons op 13 november tevens beraden 
over de toekomst van de diaconie en 

haar werkzaamheden. Hoewel we 
een enthousiast groepje diakenen 
hebben, zijn we met té weinig om al 
het werk te kunnen doen. We zullen 
daarom blijvend een beroep moeten 
doen op gemeenteleden die zelfstandig 
een groepje willen vormen om een 
diaconale taak op zich te nemen. Daarbij 
denken we aan het organiseren van 
SAT-maaltijden, de septemberdagtocht, 
en ondersteuning bij bestaande 
activiteiten; maar we hopen óók dat er 
mensen zijn die met nieuwe initiatieven 
komen! Tenslotte moet ik nog meedelen 
dat mijn ambtstermijn er na zeven jaar 
opzit en ik graag zou zien dat er voor mij 
een vervanger opstaat voor dit mooie 
en dankbare werk.

Lamkje Sminia

ik niet minder van geworden. 

Lamkje Sminia

Fokko Frederik Omta
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Volle kerk
Terwijl ik er juist zo van aan het 
genieten was dat ik steeds meer zicht 
krijg op wie de Paaskerkgemeente is, 
nemen de coronabesmettingen toe en 
vrees ik weer beperkingen. Het doet 
de meeste mensen goed om weer in 
de kerk te kunnen zijn, dus als het aan 
mij ligt blijft dat zo! Maar er zit niets 
anders op dan te doen wat in onze 
mogelijkheid ligt om corona de wereld 
uit te krijgen, dus we hopen er maar 
het beste van. 

Als predikanten zijn we blij dat we 
sinds de verbintenisdienst op 
10 oktober een compleet team 
hebben. Althans, wat betreft 
predikanten. Als team van 
predikanten én kerkelijk werkers 
hopen we nog op pastorale 
aanvulling in de persoon van een 
ouderenpastor en op een nieuwe 
communicatiemedewerker. Gelukkig 
is Nienke van der Heiden, onze 
jeugdwerker, weer heel wat uren per 
week aan het werk. Daardoor kon ik 
voor het eerst Kliederkerk meemaken 
en Verhaal in de Kruiskerk staat op de 
agenda voor 7 november. 

Advent
Op de zondagen van Advent lezen we 
uit het evangelie van Lucas. Prachtig 
als verwachtingsvolle opmaat naar 
Kerst! 
De vier predikanten bereiden zich 
voor door gezamenlijk te lezen en 
te ontdekken wat de teksten ons te 
vertellen hebben in onze tijd.

Themavieringen
Zoals u wellicht gemerkt heeft, is er 
steeds op de eerste zondag van de 
maand een themaviering. In Westwijk 
is er jarenlang ervaring opgebouwd 
in Ons Tweede Thuis en dat vindt 
nu een weg in de 'thuisbasis' van 
de gemeente, de Paaskerk. Deze 
vieringen worden mee-voorbereid 
door gemeenteleden. Meldt u zich 
bij dsdegroot@paaskerk-amstelveen.
nl als u ook een keer wilt helpen 
deze dienst in te vullen en vorm te 
geven. Een mooie manier om de 
veelkleurigheid van de gemeente te 
laten zien!

Ds. Barbara de Groot

Vanuit de wijkkerkenraad
De vergadering van oktober werd 
door ds. Barbara de Groot boven in de 
kerk geopend met een kort liturgisch 
moment. We staken de paaskaars 
aan en lazen in beurtspraak een 
psalmgebed. Hierna volgde een korte 
lezing uit de brief van Paulus aan de 
Kolossenzen. We sloten af met gebed 
en het zingen van Veni Sancte Spiritus. 

Het is in de Paaskerk een mooie en 
goede gewoonte om de namen van 
onze overleden gemeenteleden op 
de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar te noemen. Dit jaar zal dat zijn op 
21 november. Meerdere protestantse 
kerken verschuiven het noemen van 
de namen van onze overledenen naar 
een datum die dichtbij Allerheiligen-
Allerzielen ligt. In het kader van 
de invulling van het preekrooster 

voor 2022 zal hier met de Kruiskerk 
overleg over plaatsvinden. Vorig jaar 
is de Paaskerk op Allerheiligen open 
geweest, zodat mensen ook uit 
bredere kring een overledene konden 
herdenken. Helaas lukt dat dit jaar, om 
praktische redenen, niet. 

Vooruitlopend op de bespreking 
van de begroting van het College 
van Kerkrentmeesters in de 
Algemene Kerkenraad hebben we 

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

Fokko Frederik Omta
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in de kerkenraad nagedacht over 
het vermogen van de PGA-B. Er is 
weliswaar ieder jaar een tekort, maar 
omdat dat tekort voor een deel ook 
goed gemaakt wordt door inkomsten 
uit beleggingen, ziet het plaatje er 
toch iets rooskleuriger uit dan in 2019 
werd voorzien. Daarnaast komt er 
naar verwachting in 2022 een groot 
bedrag aan vermogen bij omdat de 
Pelgrimskerk verkocht wordt. Ook 
de landelijke kerk dringt erop aan dat 
de plaatselijke kerken nadenken en 
keuzes maken hoe hun vermogen 
toekomstgericht in te zetten. 
Voor het in standhouden van ons 
gemeenteleven (predikanten, kerkelijk 
werkers, gebouwen, kerkdiensten en 
activiteiten) is een zeker vermogen 
nodig, de kerkelijke bijdragen lopen 
immers ieder jaar terug. Is er toch vrij 
besteedbaar vermogen? 

We hebben gebrainstormd wat we 
daarmee zouden willen doen. Enkele 
genoemde ideeën:

• Opbouw van een langdurige relatie 
met een migrantenkerk

• Uitbouwen van de relatie met 
scholen

• Meer jeugd- en jongerenwerk (niet 
alleen in de relatie met scholen)

• Een (langlopend) muzikaal project 
met uitstraling naar buiten

• Een (langlopend) diaconaal project 
in binnen- of buitenland

• Samenwerking zoeken met het 
nieuw te bouwen hospice naast de 
Paaskerk

• Zorgen voor een (deel van de) 
opleiding voor nieuwe organisten

• Onderdak bieden aan andere 
kerkgemeenschappen zonder 
daarvoor huur te vragen

Het was goed om hier eens met 
elkaar over na te denken. 

De werkgroep Vrijheidsbrief heeft 
de kerkenraad gevraagd of de 
brieven na de kerkdienst weer 
fysiek verkocht kunnen worden. 
Gezien de versoepelingen van de 
coronamaatregelen, is dit weer 
mogelijk en de kerkenraad roept u dan 
ook op om de brieven weer te kopen 
als ze aangeboden worden.

Tot slot een oproep, de ambtstermijn 
van een aantal kerkenraadsleden 
loopt in januari 2022 af. Enkelen 
hebben laten weten hun termijn te 
willen verlengen, anderen hebben 
aangegeven te willen stoppen. Dat 
brengt ons tot de oproep aan u om 
namen te noemen van gemeenteleden 
van wie u denkt dat ze bereid zijn 
een ambt op zich te nemen. Op dit 
moment is de behoefte aan diakenen 
het grootste. Dus, weet u iemand 
die praktisch is ingesteld en graag de 
handen uit de mouwen wil steken en 
een belangrijke taak in de eredienst wil 
vervullen, geeft u ons de naam door. 
Want vele handen maken lichter werk!

Omdat deze Present in de periode 
her- en gedenken uitkomt, wil ik graag 
sluiten met de woorden van Willem 
Barnard (lied 731, 1)
Vergeet niet hoe wij heten: 
naar U zijn wij genoemd. 
Zoudt Gij ons niet meer weten 
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven; 
maar zo Gij ons gedenkt 
is er een eeuwig even, 
een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt. 

Elly Merckel-Timmer

w
w

w
.p

a
a

sk
e

rk
-a

m
st

e
lv

e
e

n
.n

l

IN MEMORIAM
Petra van Treuren
Op 11 augustus kwam er een einde aan het leven van Petra Nicoline van 
Treuren-Lantinga. Eerder dit jaar was ze aan kanker geopereerd en in de 
zomer bleek het te zijn teruggekomen. Hoewel dat een grote teleurstelling 
was, aanvaardde ze het naderende einde. ‘Ik heb een goed leven gehad’, 
stelde ze vast, en dankbaar keek ze op haar leven terug. 

En zo keken ook haar kinderen, zussen en een vriendin van scouting 
terug op haar leven tijdens het afscheid in de Paaskerk. Dankbaar, om 
wie ze was en om wat ze betekend had. Ook werd haar maatschappelijke 
betrokkenheid benoemd, die tot uitdrukking kwam in haar inzet als diaken 
voor ZWO en de wereldwinkel. Op enkele van de vele kaarten die ze 
ontving stond de tekst 'Ga met God en Hij zal met je zijn' (lied 416). Ze 
ging met God haar weg door het leven. 

Ds. Barbara de Groot
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Koffi econcert Paaskerk 
zondag 14 november, 11.30 uur
Dit keer samenzang! U kunt een 
verzoek doen voor een lied uit het 
liedboek.
Samen zingen rond het orgel, het 
klinkt bijna zoals vroeger rond het 
harmonium. Er zijn in het Liedboek 
zoveel mooie liederen, een keus 

uit offi cieel 1016 liederen maar in 
werkelijkheid zijn het er met alle 
toevoegingen 1296!! Uw keuze kan 
gezongen worden.

De liederen worden afgewisseld met 
orgelsolo, spinet en fl uit. Uitvoerenden: 
Cynthia en Leo Kramer. Opgeven bij 
Leo Kramer, lfkramer@ziggo.nl.

AGENDA
November
Zo 14 11.30 uur Koffi econcert met 

samenzang
Do  18 18.00 uur Buurttafel
Wo 24 19.00 uur Gebedskring
Wo 24 20.00 uur Met Lucas door Advent

December
Do  02  15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Dignahof)
Wo  08  19.00 uur Gebedskring
Do  09 14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Kastanjefl at)
Do  16 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

Diaconie 
Do  16 18.00 uur Buurttafel

Gezamenlijke maaltijd
De eerste gezamenlijk maaltijd 
zit er weer op, inclusief de afwas 
door de heren. Voorlopig met het 
oog op corona in kleine setting 
van mensen uit de kerk. Om die 
reden heet het ook tijdelijk geen 
buurttafel maar gezamenlijke 
maaltijd. De volgende maaltijden 
zijn op 18 november en 
16 december. Wie niet aan de 
beurt kwam, komt als eerste op 
de lijst voor de volgende keer. 
Meer informatie bij Yvonne Licht, 
tel. 06 – 22 98 96 14, e-mail: 
yvonnevanhalem54@hotmail.com.
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Pelgrimskerk

predikant Dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 686 91 41, hudevries@xs4all.nl 

(vrijdag vrij) 
voorzitter kerkenraad Gerrit Oud, 

tel. 020 - 779 20 08, voorzitter@
pelgrimskerk.nu 

scriba scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas NL58 INGB 0000 6609 04 

t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert 

inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present  

Jeanette Schuijt, 
jeanette.present@gmail.com

Bij de diensten
In de adventsperiode willen we, samen 
met de Kruis- en Paaskerk, ons oor te 
luisteren leggen bij adventsgedeeltes 
uit het evangelie naar Lucas.
Op de eerste adventszondag, zondag 28 
november, hopen we voor het eerst na 
tweeëntwintig maanden weer samen 
te komen met onze rooms-katholieke 
geloofsgenoten in een oecumenische 
dienst. Ikzelf hoop voor te gaan in de 
dienst van het Woord, pastoor Koot zal 
de tafeldienst leiden. De viering wordt 
gehouden in De Goede Herder en vangt 
aan om 10.30 uur.
In de dienst van de derde advents-
zondag, 12 december, staat de 
ontmoeting van de zwangere Maria 
met haar zwangere familielid Elisabet 

centraal, evenals de lofzang die bij die 
gelegenheid uit de mond van Maria 
opklonk. Diezelfde lofzang zal tijdens 
de dienst ook als vocale muzikale 
compositie ten gehore worden gebracht.

Afscheid pastor Kint
Alweer enige tijd geleden heeft pastor 
Kint van de parochie van De Goede 
Herder zijn werkzaamheden in de 
parochie om gezondheidsredenen 
neer moeten leggen. Op zondag 
21 november zal tijdens de zondagse 
viering in De Goede Herder alsnog 
afscheid van hem genomen worden. 
Ook in onze gemeente was pastor Kint 
een vertrouwde verschijning. Ik zal 
hem na afloop van de afscheidsviering 
namens onze gemeente onze grote 

dank overbrengen voor alles wat 
hij voor ons betekend heeft, in de 
oecumenische diensten en in ons 
gezamenlijke kringenwerk.

Bijbelkring
In de laatste twee bijeenkomsten van 
de bijbelkring die dit kalenderjaar nog 
gehouden worden, op dinsdag 
23 november en dinsdag 7 december, 
bestuderen we kerngedeeltes uit 
de brieven van Johannes. Aanvang 
14.00 uur. Plaats: Pelgrimskerk. Na 
nieuwjaar hopen we een start te 
maken met de bestudering van het 
oudtestamentische bijbelboek Jeremia. 

Ds. De Vries

IN MEMORIAM
Mathilde Jacomine Tichelman-Geels
Op 17 september overleed ons trouwe gemeentelid Mathilde Jacomine 
Tichelman-Geels, in de leeftijd van bijna 82 jaar. Zij stierf aan de trieste 
gevolgen van hersenletsel, nadat ze bij een epileptische aanval zeer 
ongelukkig ten val was gekomen. Tilly Tichelman was in haar jongere 
jaren werkzaam als fysiotherapeute. Met haar man Henri en hun beider 
dochter Karin wist zij zich zeer verbonden. Zij leefde vanuit het geloof 
dat God haar kende en haar leven vormen wilde naar zijn beeld. Tijdens 
de afscheidsbijeenkomst werd zij in de kleine kring van haar geliefden 
gekenschetst als een dappere, ondernemende en kunstzinnige vrouw. 
Op weg naar haar laatste rustplaats klonken vanuit de aula van Zorgvlied 
te midden van het verdriet bijbelse woorden van hoop, gedicht door 
Huub Oosterhuis en op muziek gezet door Antoine Oomen: ‘De dode zal 
leven. De dode zal horen: nu leven!’

Ds. De Vries
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Uitzicht
Eind oktober of op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar gedenken we in 
de kerk de mensen die ons aan de 
dood ontvallen zijn. Het is ook de tijd 
dat de bladeren verkleuren, vallen en 
de bomen kaal worden. Ik stuitte op 
een gedicht van Rainer Maria Rilke dat 
als meditatieve tekst in het Liedboek 
(p. 1194) staat. 

Herfst
De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.

Het gedicht begint met het beeld van 
een dwarrelende blad – valt het uit 
de hemel? Het is vol van ‘vallen’. Niet 
alleen de bladeren vallen, ook mensen 
vallen tenslotte. Ze sterven. Maar 
de laatste ‘val’ eindigt niet zwaar en 
eenzaam, maar als de hand van God 
een mens opvangt. 

In een periode dat Ad den Besten 
besefte hoe kwetsbaar het leven is, 
schreef hij lied 920. Het was kort 

na het overlijden van een vriend en 
collega die na een operatie niet uit de 
narcose ontwaakte en Den Besten 
zelf een operatie moest ondergaan. 
In de slotregels heeft hij zich duidelijk 
laten inspireren door het slot van het 
gedicht van Rilke.

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,

laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw 
hand. 

Nelly Versteeg

Vanuit de wijkkerkenraad
Op 18 oktober heeft de wijkkerkenraad vergaderd. 
Aangezien mevrouw Bruinsma door ziekte nog uit de 
roulatie is, is zij nog niet in de gelegenheid geweest de 
begroting voor 2022 op te stellen. Hopelijk herstelt zij 
snel genoeg om die in de vergadering van november aan 
de orde te kunnen stellen. 
Mevrouw Hellema meldt dat de adventsbijeenkomst 
zal plaatsvinden op vrijdag 10 december. De kerkenraad 
heeft besloten een exemplaar aan te schaffen van de 
NBV21, de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling, 
als kanselbijbel. Gezien de kosten en het aanstaande 
tijdelijke verblijf in de Goede Herder is besloten voorlopig 
niet de grote versie te kopen, maar de trouwversie. 
In elk geval tot en met december zal de maandelijkse 
schrijfactie voor Amnesty digitaal zijn.
Door mevrouw Hellema en ondergetekende is 
een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van 
de Goede Herder. Er zal een huurovereenkomst 
worden opgemaakt voor het tijdelijke gebruik op 
zondagochtend, dinsdagavond, woensdagmiddag 
en vrijdagmiddag (vanaf 17.00 uur). Er zijn daar wel 
mogelijkheden om koffi e en thee te zetten, maar 
niet om maaltijden te bereiden. De Goede Herder 

stelt voor om de eerste dienst in juli 2022 een 
oecumenische dienst te laten zijn.
De moderamina van de wijkgemeentes van de PGA-B 
hebben een bijeenkomst gehad met dat van de 
Algemene Kerkenraad. Aan de orde was de verdergaande 
samenwerking van de voorgangers bij het voorgaan in 
elkaars gemeentes.

De nieuwe studentenwerker op Uilenstede, mevrouw 
Van Lieshout, is enthousiast met haar werkzaamheden 
gestart.

Op maandagavond 22 november om 20.00 uur is er een 
thema-avond over ‘Inclusief of exclusief; het nieuwe 
wij’ met als spreker Manuela Kalsky.

Gerrit Oud
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Vooraankondiging 
adventsbijeenkomst
vrijdag 10 december
De maand december komt in zicht en 
wij zijn bezig met de voorbereiding 
van de Adventsviering. Deze wordt 
gehouden op vrijdag 10 december in de 
Pelgrimskerk.
Wilt u deze datum alvast in uw agenda 
noteren? Vanaf ongeveer 11.00 uur bent 
u van harte welkom. Wij verheugen ons 
op uw komst. 
Helaas moeten wij u erop attent 
maken: mochten de coronacijfers 
verder gaan stijgen dan zullen wij deze 
Adventsbijeenkomst moeten afzeggen. 
Wij houden u op de hoogte.

De Adventscommissie
Gina Visser en Brita Veldhuizen

Gespreksgroep
Eind november spreken we over de 
toekomst. Hoe kijk je ernaar? Met 
vertrouwen, hoop, angst, bezorgdheid? 
Een mengeling van dat alles? Wat 
hoop je dat de toekomst brengt? 
In december wil ik een gesprekskring 
wijden aan Maria. Welke beelden 

komen bij je op, bij de bijbelverhalen 
waarin Maria een rol speelt? En wat 
heeft de traditie daaraan toegevoegd? 
Heeft Maria bijzondere betekenis voor 
je?  In de kring van vaste deelnemers 
is altijd ruimte om mee te praten als 
het thema aanspreekt. 

Nelly Versteeg

November
Ma 22 20.00 uur  Thema-avond 
   ‘Nieuw wij’ 
Di 23 14.00 uur  Bijbelkring
Wo 24 14.30 uur Gespreksgroep 
   (Toekomst)

December
Di 07 14.00 uur Bijbelkring
Wo 08 14.30 uur Gespreksgroep 
   (Maria)

AGENDA

Meer over deze lezing 
op pagina 31.
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Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie 
voor de tweede maal een landelijke huis-aan-
huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Doet u mee?

Collectecoördinatoren Fetsje Bijma en Freddy Holwerda 
organiseren de collecte in Amstelveen. Over hun 
motivatie om dit te doen, zeggen zij: ‘Het is een groot 
goed ons te kunnen inzetten voor onze medemensen 
in nood. Het verschil tussen onze leefomstandigheden 
en die van de vluchtelingenkinderen in Griekenland is 
zo groot, helemaal in de tijd vlak voor Sinterklaas. Goed 
om daar in deze tijd bij stil te staan, en mijn steentje bij 
te dragen aan betere omstandigheden.’

Wilt u de vluchtelingenkinderen in Griekenland 
ook helpen? Meld u dan aan als collectant bij Freddy 
Holwerda, 06 - 50 65 32 22, proverbs53@hotmail.com 
of Fetsje Bijma, 06 - 15 54 13 30, fetsjebijma@gmail.com. 
U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam 
van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.
nl of via kerkinactie.n/huisaanhuiscollecte.

Kerk in Actie 
zoekt collectanten

WOENSDAG VOORGANGER TE ORGANIST

17 nov. Ds. Klaas de Vries Amsterdam Rob van Dijk
24 nov. Ds. Mirjam Sloots Amsterdam Everhard Zwart
1 dec. Ds. Teus Prins Aalsmeer Wilbert Magré
8 dec. Mw. Nan Sikkel-Wilschut Badhoevedorp Rob van Dijk
15 dec. Ds. Martin van der Klis Bunschoten Everhard Zwart
22 dec. - Kerst Ds. Bas van der Graaf Huizen Wilbert Magré
29 dec. - Oudjaar  Ev. Johan Krijgsman Benthuizen Rob van Dijk

De dienst is van 12.40 – 13.00 uur. Kerk open om 12.25 uur.
Voor actuele informatie: kijk op www.allledagkerk.nl of op de Facebookpagina.

Middagpauzediensten Alle-dag-kerk
November en december

Dit jaar staat in de Petrus-
adventskalender het bijbelboek 
Openbaring centraal. Bij elke 
dag is een korte overdenking 
beschikbaar, aangevuld 
met gebeden, liederen en 
gespreksvragen. Je kunt 
de adventskalender 2021 
nu gratis aanvragen via 
petrus.protestantsekerk.nl/
adventskalender.

Advents-
kalender 2021

In deze podcastserie van dr. Kees van Ekris (IZB), 
verzorgd door de EO, gaat het over acht ‘Moderne 
Profeten’ die verbonden zijn met de christelijke traditie en 
door hun leven, denken en geloven inspireren. 
Profeten zijn mensen zoals jij en ik, schrijft Van Ekris in het 
voorwoord van het boek dat hij bij de serie maakte. ‘Ze 
hebben hun angsten, hun sores en zwaktes. Maar er is 
ook iets bijzonders aan hen. Er kwamen momenten in hun 
leven dat ze beseften dat zij iets moesten zeggen of doen. 
Eerst vaak in het klein. Maar 
ze bleven wel trouw aan die 
keuzes, Daardoor werd hun 
leven sterker, overtuigder, 
ruimer, vasthoudender.’ 
Moderne Profeten zet 
de schijnwerper op acht 
mensen, onder wie Martin 
Luther King, Bisschop Tutu 
en Dietrich Bonhoeffer.
Vanaf 25 oktober komt 
er elke week een nieuwe 
afl evering online. Zie 
www.moderneprofeten.nl.

Uitdagende podcastserie 
‘Moderne Profeten’
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Leren en bezinnen 
in lezingen en kringen
Programma 2021 - 2022
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.

Lezing AmstelveenSpreekt: 
Zin in het alledaagse
Inspirerende gesprekken over hoe mensen de zin 
van het leven ervaren 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 geïnterviewden 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 81 35, 
 stadsdominee@wernerpieterse.nl

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 Mattheüs 25: Wie honger 
hebben eten geven, wie dorst hebben drinken geven, 
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 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
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Leren en bezinnen 
in lezingen en kringen
Programma 2021 - 2022

Christelijke Meditatie
Stil worden rond een gekozen woord uit de christelijke 
traditie. Aansluiten kan op ieder moment. Ervaring in 
meditatie is niet vereist.
Locatie Paaskerk
Datum elke woensdag
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. 
Locatie Kruiskerk 
Datum maandag 13 december, 10 januari, 
 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Leiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 – 665 46 85
Opgave Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl
Kosten € 110,- (serie van 10 avonden) 

Bijbelkring Johannes en Jeremia 
We maken studie van het resterende materiaal, dat 
waar nodig aangevuld wordt met overeenkomstige 
stof uit Johannes’ eerste brief. Na Kerstmis 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. 
Locatie Pelgrimskerk
Datum dinsdag 23 november en 7 december, 
 18 januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Leiding ds. H.U. de Vries, 020 - 686 91 41, 
 predikant@pelgrimskerk.nu

Lezing: Een nieuw wij in Nederland
Is er in onze samenleving nog wel sprake van 
een gedeeld 'wij'? Het Nederlandse landschap 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.nieuwwij.nl/over-nieuw-
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 – 206 442 570, 
 h.stok@kpnplanet.nl

De lezing is ook live (en achteraf) via internet te volgen 
op: www.pelgrimskerk.nu en dan doorklikken.

Met Lucas door Advent
Op de vier zondagen van Advent lezen we uit het 
evangelie van Lucas. In de Pelgrimskerk, de Kruiskerk 
en de Paaskerk klinken dezelfde woorden. De 
dominees (ja, alle vier) nodigen gemeenteleden van 
harte uit om mee te lezen met Lucas. 
Net voor de eerste zondag van Advent lezen we alvast 
wat Lucas ons te vertellen heeft. Om 14.00 uur bent 
u welkom in de Pelgrimskerk, om 20.00 uur bent u 
welkom in de Paaskerk. Op beide momenten zijn er 
twee predikanten aanwezig. Leuk als u komt!
Locatie  Pelgrimskerk 14.00 uur en
en tijd Paaskerk 20.00 uur
Datum  woensdag 24 november
Leiding Ds. de Vries, ds. Pieterse, ds. de Groot, 
 ds. Knijff
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Tussen de fleurige landschappen, 
waterlelies, scenes uit een 
burgerleven,
gretig gefotografeerd door 
massa’s toeristen.
Dit moment. 
Het sterven van zijn geliefde.

'Er schuilt een landschap in de 
lijnen' zegt het museum.
Misschien, maar allereerst een tot 
rouwkleed geworden trouwjurk, 
verstilling, licht van opzij – waar zij 
zich naartoe wendt.
Het schilderij laat zich niet 
reproduceren.
Monet heeft het nooit ten toon 
willen stellen.

Werner Pieterse

Claude Monet; Camille op haar sterfbed (1879)


