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Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.

Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar van ‘Stille Nacht’ als je kunt zingen,
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.

Zing in jezelf: 'De witte vlokken zweven’,
terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
het is naar Golgotha verhuisd.

Gedenk de dieren op de schalen en de borden,
die zitten meer dan jij in de puree.
Eten is beter dan gegeten worden,
ook in de glans van Lucas 2.

Zeg ‘nee’ als mensen je te eten vragen,
want in een andermans gelukkige gezin
daar is de kerstboom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin.

Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen.

WILLEM WILMINK 

UIt: Verzamelde liedjes en gedichten, 2004

Troostlied voor wie 
met Kerst alleen zijn
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01 – Nieuw perspectief
inleveren kopij: 10 januari
op de mat: 29 januari

02 – Nog onbekend  
inleveren kopij: 14 februari
op de mat: 5 maart

Een hele getallenreeks passeerde dit 
jaar als thema van Present de revue. Dit 
kerstnummer sluit de reeks af met het 
thema Eén. In kerkelijke kring denken we 
hierbij waarschijnlijk het eerst aan God die 
de Ene is. In het hoofdartikel laat ds. Roel 
Knijff echter zien dat die eenheid van de Ene 
in het christendom niet zo eenvoudig is als 
in het jodendom en de islam. En dat heeft 
alles te maken met het Ene kind wiens 
geboorte we met Kerstmis vieren. Eén, 
de eerste zijn schept in onze competitieve 
maatschappij eenvoudig onderscheid tussen 
winnaars en verliezers. Maar is dat waar 
het om gaat in het leven? Lees de column 
van Ronald van Steden. Iemand die op veel 
gebieden de eerste was is Nel Velthorst, 
voormalig lid van de redactie van Present. 
In het interview vertelt ze erover, maar ook 
wat echt zin geeft aan haar leven. Weet u 
wat de zin is van een kerstboom in huis 
met Kerst? Maarten Aalders legt het u in 
het gastartikel haarfijn uit en ook wat de 
kinderkerstfeesten van de zondagscholen in 
de negentiende eeuw daarmee te maken 
hebben. Ons kinderkerstfeest wordt dit jaar 
opnieuw een digitale viering, zie de PJR-
pagina. Digitale vieringen, minder ligdagen, 
minder gelovigen, allemaal redenen voor 
het Ziekenhuis Amstelland om te stoppen 
met de kerkdiensten. Maar gastauteur 
Arianne Geudeke ziet en zoekt als geestelijk 
verzorger andere manieren om patiënten 
vanaf volgend jaar te ondersteunen. 
Mooie en goede kerstdagen gewenst en de 
zegen van de Ene voor 2022. 

Van de redactie

Anita 
 Winter
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Kerkdiensten   Avondmaalsdienst      Muziek tijdens de kerkdienst

ZONDAG 
19 december

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Ruurd van 
der Weg, Uithoorn
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. 
Kamphuis, Ridderkerk
! 15.30 uur: Prop. H.B. van 
der Knijff, Stolwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger 
Prent

Vreugdehof
10.30 uur: Pater Gerard 
Timmermans
Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Ouden-
apsen
Zorgcentrum Groenelaan
Ma/ 20-12, 
10.30 en 14.30 uur: 
Kerstviering, Eric de Rooij
Di/ 21-12, 
10.30 uur: Kerstviering, 
Eric de Rooij

VRIJDAG 

24 december
Kerstavond

1e collecte: Diaconie, 
Kerk in Actie: kinderen in 
de knel
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
19.00 uur: Kinderkerst 
via Kerkdienstgemist.nl, 
ds. Barbara de Groot
22.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
19.00 uur: Kinderkerst 
via Kerkdienstgemist.nl, 
ds. Barbara de Groot
21.30 uur: ds. Werner 
Pieterse 

Vreugdehof
Kerstmiddag: Uschi 
Janssen en Ellen Kok

ZATERDAG 

25 december 
Eerste kerstdag

1e collecte: Diaconie, 
Kerk in Actie: kinderen in 
de knel
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
09.30 uur: ds. Barbara de 
Groot 
11.30 uur: ds. Werner 
Pieterse en Nienke van 
der Heiden
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. van 
Daalen, Nijkerk
18.30 uur: Kerstviering 
kinderen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries 

Kapel VU mc
10.00 uur: Bram Ouden-
apsen

ZONDAG 
26 december
Tweede kerstdag

1e collecte: Diaconie, 
Kerkwebradio
2e collecte: Kerk, 
Kerkenwerk Totaal in onze 
gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: Mw. Anita 
Winter
Paaskerk
10.00 uur: ds. Arianne 
Geudeke
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L.M. 
Jongejan, Ede
18.30 uur: ds. P.B. 
Verspuij, Otterlo
Pelgrimskerk
10.30 uur: Nelly Versteeg, 
morgengebed

VRIJDAG 

31 december
Oudjaar

1e collecte: Diaconie, 
Zorg- en hulpverlening in 
Amstelveen - Buitenveldert
2e collecte: Kerk, 
Kerkenwerk TOTAAL in 
onze gemeente

Paaskerk
19.30 uur: drs. Renger 
Prent
Pauluskerk
19.00 uur: ds. A.L. van 
Zwet, Putten
Za/ 1 jan. Nieuwjaar 
10.00 uur: ds. J.J. Verhaar, 
Krimpen a/d IJssel

Data inleveren en verschijnen Present

01 – Nieuw perspectief
inleveren kopij: 10 januari
op de mat: 29 januari

02 – Nog onbekend 
inleveren kopij: 14 februari
op de mat: 5 maart
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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

Let op: alle kerkdiensten zijn onder voorbehoud. 
Bekijk de website voor de laatste informatie.

ZONDAG 

2 januari

1e collecte: Diaconie, 
Zorg- en hulpverlening 
Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte: Kerk, 
Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger 
Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Kommers, 
Harderwijk
18.30 uur: ds. J.A.J. Pater, 
Noordwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: voorganger 
onbekend

Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 6 jan: 10.30 uur: 
Hans Dornseiffen

ZONDAG 

9 januari

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

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de 
Groot, themaviering
19.30 uur: Taizé viering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, 
Katwijk
18.30 uur: ds. C.H. Hogen-
doorn, Lelystad
Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. Renger 
Prent

Vreugdehof
10.00 uur: ds. Bram Sneep

ZONDAG 

16 januari

1e collecte: Diaconie, 
Kariros Sabeel Nederland
2e collecte: Kerk, onder-
steuning gemeenten 
(toerusting voor werkers 
in de kerk)

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Plug, 
Barneveld
18.30 uur: ds. H.M. 
Burggraaf, Noordeloos
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de 
Vries, bevestiging ambts-
dragers

Zorgcentrum Groenelaan
Do/ 20 jan: 10.30 uur: 
Odien van ‘t Riet

ZONDAG 

23 januari

Eerste collecte:  Diaconie, 
Drugspastoraat 
Amsterdam
Tweede collecte:  Kerk, 
Missionair werk (kerk in, 
van en voor het dorp)

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Werner 
Pieterse
16.30 Uur: Muzikale Vesper
Paaskerk
10.00 uur: ds. Roel Knijff
19.30 uur: Taizé viering
Pauluskerk
10.00 uur: prop. J. van 
Eijsden, Driebruggen
18.30 uur: ds. J.T. Maas, 
Vinkeveen
Pelgrimskerk 
10.30 uur: ds. Harmen 
de Vries, oecumenische 
dienst 

Vreugdehof
10.00 uur: Ellen Kok

ZONDAG 

30 januari

1e collecte:  Diaconie, 
Stichting Stoelenproject
2e collecte:  Kerk, Jong 
Protestant (interactief aan 
de slag met de bijbel)

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: J.C. 
Schuurman, Putten
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Werner 
Pieterse

2022
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Eén 

Het verlangen naar eenvoud gaat 
hand in hand met het verlangen 
naar eenduidigheid; mooi als we 
samen hetzelfde denken. Dus 
doen we steeds weer pogingen tot 

vereenvoudiging, om vervolgens met 
schrik te merken dat een eenvoudig 
verhaal geen recht doet aan de 
complexe werkelijkheid. Ook ‘een 
heel simpel liedje over een best wel 

ingewikkeld onderwerp’1 blijkt vaak 
toch best wel moeilijk. 
Als we bij het openen van de Bijbel 
lezen van de schepping, wordt ons 
prachtig verteld hoe God aan het 
begin staat van leven op aarde. In 
het scheppingsverhaal wordt alle 
diversiteit teruggevoerd op de ENE, 
zoals Pieter Oussoren dat in de 
Naardense bijbelvertaling consequent 
schrijft, in plaats van de HEER. De 
ENE, God. In de oude wereld was het 
een unicum: geloven in één God. 

ROEL KNIJFF 

Eén is de eenvoud zelve. Soms kun je er hartstochtelijk naar verlangen 

dat alles wat eenvoudiger zou zijn. Misschien komt daardoor Kerst ons zo 

dicht op het lijf: het verhaal van God teruggebracht tot de eenvoud van 

een vader en een moeder en een kind. Of eigenlijk andersom van een kind, 

een moeder en een vader. Eenvoudige mensen in een groots verhaal.
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Voor alle andere volken was het 
veelgodendom vanzelfsprekend: de 
wereld was vergeven van de goden. 
Voor alles wat zich aandiende kwam 
een andere god in beeld. Goden die 
natuurlijk ieder op een eigen wijze 
gepaaid moesten worden om de 
wensen van mensen te vervullen. En 
dan dient zich de God aan die orde 
schept in de warboel. De ENE, een 
God van liefde.

Geen concurrentie
Tijdens ons verblijf in Afrika hoopte ik 
een antwoord te vinden op de vraag 
waarom zovelen vanuit een totaal 
andere cultuur, trouw naar westerse 
kerken gaan. Het antwoord van dean 
Farisani2 hielp mij: ‘Het heeft helemaal 
niets te maken met het feit dat jullie 
(vanuit het Westen) dit geloof bij ons 
brachten. Het heeft alles te maken 
met onze eigen achtergrond.
Tot de komst van de missionarissen 
was je altijd bang. Niet alleen voor 
goden, maar bijvoorbeeld ook 
voor voorouders die hun rust niet 
gevonden hadden. Overal om je 
heen loerde gevaar, als je hen niet 
behaagde. Om te voorkomen dat 
je onheil over jezelf afriep - of over 
degenen van wie je houdt - was je 
voortdurend met hen bezig. Altijd 
bang voor ongeluk.’
Het christelijke geloof geeft rust. Er 
is eenduidigheid; geen concurrentie 
tussen verschillende goden. Wanneer 
je gelooft en leeft naar de geboden 
van die ene God is dat genoeg. 
Daarmee krijgt ook gerechtigheid 
een stevige basis; wat heb je aan 
een geloof waarbij de regels iedere 
keer kunnen veranderen door de 
wisselende invloed van tegenstijdige 
goden.

Gemakshalve zou ik het graag hierbij 
laten, maar zo eenvoudig is het niet. 
Gedurende de hele geschiedenis van 
de kerk hebben we geworsteld met 
de ENE, God. Waar joden en moslims 
onomstotelijk monotheïstisch zijn, 
worstelen christenen met God, in de 
persoon van de Vader, de Zoon en de 
Geest. De zogenaamde Drie-eenheid. 
In Deuteronomium 6:4 beginnen de 
Tien Woorden met de aanhef: Hoor, 
Israël! - de ENE is onze God, de ENE 
alleen! Of zoals ik het ooit leerde: De 
HEER uw God is één. In het Eerste 
Testament ontmoeten we de God 
van Abraham, Isaak en Jakob. Dat is 
weliswaar een drietal, maar één God 
die zich met Israël verbonden heeft 
van vader op zoon. 
Het wordt ingewikkeld met de 
geboorte van Jezus. Al in de 
vroege kerk is de natuur van Jezus 
onderwerp van discussie. Er waren 
concilies nodig om de onderlinge 
eenheid te herstellen. ‘Deze Zoon 
van God is volmaakt in zijn godheid 
en volmaakt in zijn mensheid, waarlijk 
God en waarlijk mens, ... één van 
wezen met de Vader naar zijn godheid 
en één van wezen met ons naar zijn 
mensheid’3. 
Nog steeds blijkt dat we elkaar in de 
wereldwijde kerk maar lastig kunnen 
verstaan als het gaat over de natuur 
van Jezus. In het Westen hebben 
we geen enkele moeite met de 
menselijkheid van Jezus, maar vragen 
we ons af hoe hij goddelijk is. In 
Afrika heeft niemand moeite met de 
goddelijkheid van Jezus, maar vragen 
ze zich af hoe Jezus mens kan zijn.
Zelf ben ik wel blij dat de ENE zich 
niet laat vangen door eenduidigheid. 
Als Vader, Zoon en Geest leren we 
God steeds weer anders kennen, 

kan God ieder van ons nabij komen 
– ongeacht onze beleving en ook 
ongeacht ons momentbepaalde 
verlangen: soms wens ik mij God 
groot en machtig, soms liefdevol 
nabij, soms ongrijpbaar aanwezig. 

Niet zomaar een kind
Een mooi voorbeeld van eenvoud is 
de uitleg van Sint Patrick over de Drie-
eenheid. Hij plukte een klavertje en 
toonde de Ieren de drie blaadjes en 
de steel. Drie blaadjes voor de Vader, 
de Zoon en de Geest, en een steel 
op grond waarvan ze samen de ENE, 
God zijn. De Ieren waren zo onder de 
indruk dat dit klavertje hun nationale 
symbool is geworden. 
Zoals Sint Patrick de Ieren God uitlegt, 
zo helpt Paulus ons met het beeld 
over de gemeenschap van gelovigen 
in 1 Korintiërs 12: wij zijn allen leden 
van één lichaam. Alle leden verschillen 
van elkaar, maar wij zijn ieder 
afzonderlijk nodig om samen dat dat 
ene lichaam te vormen. We kunnen 
ook niet zonder elkaar; als één lid 
lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid 
geëerd wordt, vieren alle leden mee. 
Als er één feest is dat mensen 
verbindt over grenzen heen, is dat 
het kerstfeest. Voor velen heeft het 
misschien niet veel meer met de 
geboorte van Christus te maken, 
maar raakt kerst wel aan het gevoel 
dat we uiteindelijk allemaal met 
elkaar verbonden zijn. Alle Menschen 
werden Brüder. Maar ik kan het niet 
los zien van de geboorte van het kind. 
Niet zomaar een kind. Dit ENE kind. 

1 NPO Even tot Hier
2 Tshenuwani Simon Farisani, dean 

van de Lutherse Kerk in Venda
3 Concilie van Chalcedon
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Een raam 
gaat open

‘Zomaar een dak, boven wat 
hoofden. Deur die naar stilte 
open staat.’
Vaak klonk dit lied in de Ontmoetings-
ruimte van Ziekenhuis Amstelland. 
Meer dan veertig jaar waren er 
oecumenische vieringen in het 
ziekenhuis. Jarenlang wekelijks, vanaf 
2018 alleen op de eerste zondag 
van de maand en op de christelijke 
feestdagen. Vanaf januari 2022 
brengen we de kerkdiensten in het 
ziekenhuis terug tot drie per jaar: 
kerstavond, Pasen en Pinksteren.

Op de liturgieboekjes stond altijd 
‘uitgaande van de samenwerkende 
kerken van Amstelveen’. Dát de 
plaatselijke kerken betrokken waren 
bij de kerkdiensten was te lezen in 
Present, was te voelen in de aan-
wezigheid van de zondagsvrijwilligers, 
was te horen in het koor dat op 
kerstavond kwam zingen, was 
te proeven in de hosties die wij 
ontvingen uit de parochie. Vanwege 
deze verbondenheid met de kerken 
van Amstelveen maak ik u deelgenoot 
van de gedachten achter het besluit 
om te stoppen met de oecumenische 
vieringen in het ziekenhuis.

Gewikt en gewogen, 
geaarzeld en besloten...
In veel ziekenhuizen wordt door 
mijn collega’s gewikt en gewogen, 
geaarzeld én besloten, als het 
gaat om het al dan niet laten 
voortbestaan van kerkdiensten. Het 
gesprek hierover, ook binnen de 
beroepsvereniging van geestelijk 
verzorgers, is al veel langer aan de 
gang, maar door de coronapandemie 
in een stroomversnelling geraakt. 
Hadden veel kerken de mogelijkheden 
en de mensen om hun diensten live 
te streamen, in ons ziekenhuis kon dit 
niet. De apparatuur was er wel, maar 
de vrijwilligers mochten het ziekenhuis 

niet in. Op afstand, vanuit huis, werden 
door de technici eerder opgenomen 
diensten op zondagmorgen op de 
huistelevisie afgespeeld. Met Kerst 
en Pasen maakten we een ‘vers’, 
meditatief programma, met hulp van 
medewerkers uit het ziekenhuis. 

De tijden veranderen, ook in een 
ziekenhuis. De ligduur wordt steeds 
korter, in het weekend zijn er minder 
mensen in huis. De mensen díe er 
zijn, zijn vaak te ziek om van hun 
kamer af te mogen of te willen. En 
dan is het natuurlijk ook nog zo dat 
het aantal mensen dat interesse heeft 
in een kerkdienst, zowel buiten als 
binnen het ziekenhuis, afneemt.
Gelovigen die wel steun putten uit 
een kerkdienst kijken hun eigen 
kerkdienst op hun eigen tablet. Dit 
alles weegt mee in het besluit geen 
kerkdiensten meer te houden. Maar 
wél te zoeken naar nieuwe initiatieven 
om patiënten, ook in groepsverband, 
te kunnen ondersteunen.

Wie in het lichaam prikt, 
prikt ook in de ziel.
Toen ik in 2003 begon als geestelijk 
verzorger in Ziekenhuis Amstelland 
had het merendeel van de mensen 
die ik bezocht een christelijke 
achtergrond. Nu is dat totaal anders. 
Slechts een klein percentage van 
de mensen die ik bezoek geeft aan 
dat het geloof of de kerk houvast en 
steun biedt. Veel mensen hebben 
de deur van de kerk al lang geleden 
achter zich dicht getrokken, uit 
teleurstelling of boosheid op God 
of op zijn grondpersoneel. Anderen 
hebben nooit de behoefte gehad de 
deur van een kerk te openen en er 
een stap binnen te zetten. 

ARIANNE GEUDEKE
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Toch staat de deur voor mij bijna 
altijd open. Waar de animo voor een 
kerkdienst steeds minder geworden 
is, is de vraag naar persoonlijk 
contact met een geestelijk verzorger 
in de loop van de jaren alleen maar 
toegenomen. Mensen vinden het 
fijn hun hart even te kunnen luchten 
tegen een vreemde. Hun vragen over 
leven of dood te stellen. Zich uit te 
spreken over wat ze hopen of niet 
meer kunnen geloven. En natuurlijk 
is ervoor wie dat wil de mogelijkheid 

van een ritueel: een gebed, een 
zegen, een lied, een ziekenzalving, 
delen van brood en beker. Individueel, 
of in kleine familiekring.

Vanaf het begin van de 
coronapandemie zijn wij als geestelijk 
verzorgers ook welkom achter de 
gesloten deuren van de cohort, de 
afdeling waar mensen met Covid 
worden verzorgd. Waar bezoek van 
familie of eigen geestelijken niet mag, 
hebben wij een ingang als vertrouwde 

gezichten. Worden we gevraagd 
mensen te ondersteunen. Met een 
laagdrempelig bezoek. Voor een 
laatste zegen. 
‘Arianne, GV’, staat er op de sticker die 
ik op mijn pak plak. Ter onderscheiding 
van de andere zorgmedewerkers 
die in beschermende kleding 
rondlopen. Wat is het bijzonder dat 
gemeenteleden uit de Paaskerk en de 
Kruiskerk, maar ook uit omliggende 
gemeenten door mijn ‘vermomming’ 
heen kijken en mij begroeten met de 
woorden ‘Dag dominee Geudeke, wat 
fijn dat u me hier komt opzoeken’. 
Mijn kleur als geestelijk verzorger is 
domina. Ook zonder kerkdiensten 
ben en blijf ik dat. Vanuit mijn ambt, 
uitgezonden en verbonden met 
de kerk, werk ik eigenlijk op een 
pioniersplek. Zo ervaar ik dat. Altijd op 
zoek naar nieuwe mogelijkheden. 
Naar ramen die opengaan, juist als er 
deuren sluiten.

Ramen die opengaan
In november hadden we een lunch-
concert gepland voor medewerkers. 
Een arts had toegezegd viool te 
spelen. Maar door de toename van 
coronabesmettingen hebben we dat 
concert geannuleerd. In een persoonlijk 
gesprek met de betreffende arts vroeg 
ze mij: ‘Wat doe je eigenlijk met Kerst 
in het ziekenhuis?’ Ik vertelde over 
onze traditionele kerstavondviering, 
die waarschijnlijk ook dit jaar niet door 
zal gaan. ‘Ik heb dienst met Kerst’, zei 
de arts, ‘ik kan niet naar mijn eigen 
kerkdienst, zal ik bij jou, in een viering 
of als dat niet kan op de afdelingen, 
kerstliederen komen spelen?’.

Als er een deur sluit, zet God vaak 
een raam open. 
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Van beleid 
naar realiteit

PIETER LICHT, SCRIBA AK, E-MAIL: SCRIBAAK@PGA-B.NL

Jeugd- en jongerenwerk
In het plan werd de ambitie 
uitgesproken om de samenwerking 
tussen de wijkgemeenten op dit 
punt te versterken, activiteiten met 
de basisscholen in Amstelveen uit te 
breiden en de relatie te leggen naar 
onze activiteiten onder studenten 
op Uilenstede. Op alle gebieden zijn 
stappen gezet. Wel blijkt het, mede 
door corona, tijd te kosten om tot 
echte samenwerking te komen. Pas 
recent is de Taakgroep Jeugd- en 
Jongerenwerk opgericht, waarin al het 
jeugd- en jongerenwerk samenkomt. 
Dit najaar doen de Kruiskerk en 
Paaskerk veel activiteiten volledig 
samen, zoals Verhaal in de Kruiskerk, 
Sirkelslag en Kinderkerst. Nagenoeg 
alle christelijke basisscholen in 
Amstelveen werken nu samen met 

onze predikanten en jeugdwerker. En 
voor de 17/18+ groep van jongeren 
staat de samenwerking met de 
studentenwerkers op Uilenstede op 
de agenda. De AK blijft het jeugd- 
en jongerenwerk van groot belang 
vinden en zet hier bewust de vaste 
werkkrachten voor een deel van hun 
tijd op in.

Duurzaamheid
Over het verminderen van het 
energiegebruik in onze kerken 
en huurwoningen schreef Wilm 
Merckel al eerder in Present. Zijn 
we daarmee al een ‘groene kerk’? 
Als je kijkt naar waar we staan 
en de geplande stappen, wellicht 
wel. Maar duurzaamheid moet 
breder worden aangepakt. Denk 
bijvoorbeeld aan onderwerpen 

als inkoop en afvalscheiding. Hier 
ligt een belangrijke taak voor de 
wijkgemeenten. En de theologische 
onderbouwing van onze aandacht voor 
duurzaamheid is nog onvoldoende. 
Hier ligt een taak voor de predikanten. 
De AK geeft aan beslist verder te 
willen met dit onderwerp. 

Personeel
Velen van u waren destijds geschokt 
over de in het beleidsplan geplande 
personeelsreductie. Ook al wordt 
deze reductie stap voor stap 
gerealiseerd, toch zijn we twee 
nieuwe medewerkers aan het werven, 
één voor het ouderenpastoraat en één 
voor communicatie & geldwerving. 

Samenstelling Algemene 
Kerkenraad
Tenminste vier leden van de AK gaan 
in 2022 stoppen met hun taak. Ik doe 
een dringende oproep om contact 
met mij te zoeken als u belangstelling 
heeft voor een bestuurlijke rol in de 
AK. Bovenstaande onderwerpen 
verdienen onze bestuurlijke aandacht 
en verdere ontwikkeling. 

In 2019 schreef de Algemene Kerkenraad, in samenspraak met de 

gemeente, een beleidsplan. Het is logisch om regelmatig te evalueren 

hoe het staat met de realisatie van die plannen. In de AK-vergadering 

van 30 november stond een tweetal onderwerpen uit het beleidsplan 

op de agenda, te weten het jeugd- en jongerenwerk en duurzaamheid. 
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Ontmoeting 
en vacatures

GINUS TROF

Na het kopje koffi e met gebak waarbij 
men elkaar opzocht en vroeg naar 
het wel en wee op het persoonlijk 
vlak, maar ook naar het diaconale 
werk, werd de bijeenkomst door 
ondergetekende geopend met een 
kleine overdenking. Aansluitend 
werd iedereen bijgepraat over allerlei 
activiteiten van de afgelopen tijd. 
Zodoende is iedereen is weer op 
de hoogte van wat er speelt in het 
Financieel Café, wat is besproken 
met de burgerlijke gemeente en 
maatschappelijke organisaties en 
over de gang van zaken rond de 
zorgboerderij.

Inspirerende gesprekken
Met het thema Hoe geven wij de 
diaconie in de toekomst vorm? gingen 
de aanwezigen in groepen uiteen, elke 
groep bestond uit diakenen vanuit de 
drie kerken. 
We spraken onder meer over de 
volgende zaken: is het wijkdenken 
toekomstbestendig of moeten we 
vooral bovenwijks aan de slag? Kunnen 
we volstaan met één centraal fi guur 

voor het bijwonen van vergaderingen? 
Welke werkzaamheden – bijvoorbeeld 
in de eredienst - mogen zeker niet en 
welke eventueel wel vervallen? 
Zoals het betaamt geen 
stemverheffi ngen, geen vuist op tafel, 
geen verhitte hoofden. Prachtig zoals 
iedereen openstond voor elkaars 
ideeën en inzichten. 
Na een voortreffelijke lunch werd de 
discussie voortgezet en afgesloten met 
een plenaire zitting. De resultaten van 
de dag worden op papier gezet, om 
op een later moment het gesprek te 
vervolgen. 

Diakenen bedankt
Lamkje Sminia en Chris Aaldersberg 
hebben kenbaar gemaakt te stoppen 
met hun diaconale werkzaamheden. 
Beiden hebben zich op wijkniveau maar 
ook bovenwijks meer dan verdienstelijk 
gemaakt. Onder dankzegging van 
dichterlijke woorden, een klein 
presentje en een bos bloemen is hen 
uitgeleide gedaan. 
Onder het genot van een drankje werd 
de dag afgesloten.

Afscheid en nieuw begin
Marijke Bossenbroek heeft 
aangegeven te willen stoppen met 
haar diaconale werkzaamheden. Zij 
was contactpersoon zorgvragen. 
Ze behandelde de hulpaanvragen 
van individuen en aanvragen vanuit 
instellingen zoals Humanitas 
Thuisadministratie en de gemeente 
Amstelveen.
‘Er komt een telefoontje binnen 
waarbij we een vraag krijgen of 
we kunnen helpen omdat iemands 
koelkast kapot is. Of van iemand die 
zijn zorgverzekering niet kan betalen. 
Marijke beoordeelt de aanvraag 
en neemt dan contact op met de 
betreffende organisatie.’
Voor haar zoeken wij een vervanger 
die affi niteit heeft met dit werkgebied. 
Uiteraard hoef je dit niet alleen te 
doen, op de achtergrond staan er 
mensen klaar om mee te sparren en 
te overleggen. Gezien de aard van de 
werkzaamheden word je bevestigd als 
diaken met speciale opdracht.

Vrijwilligers welkom
U ziet, dat zijn al drie vacatures. 
De komende tijd volgen er nog twee 
of drie. Mensen, alstublieft, pak de 
uitdaging aan! Voor meer informatie, 
bel mij op 06 – 52 68 41 42. 

Een korte terugblik op de diakendag van onze protestantse gemeente, 

die gehouden is op 13 november in de Paaskerk. Een dag van weerzien, 

ontmoeting en gedachtewisseling. 

D
e

c
e

m
b

e
r 

2
0

2
1

p
re

se
n

t 9
11



De kerstboom 
in Nederland

De oudste berichten
Voor het eerst is er in 1836 sprake van 
een kerstboom in Nederland, toen ds. 
O.G. Heldring (1807-1873) een ‘Duitse 
kerst’ vierde met de adellijke familie Van 
Lijnden in Hemmen, waar hij predikant 
was. Een viering geheel zoals hij die bij 
zijn Duitse familie had leren kennen. 
Deze viering vond plaats op de avond 
voor Kerstmis, de verlichte kerstboom 
was versierd met appels, noten, peren 
en andere versnaperingen, en voor 
ieder van de huisgenoten lag er onder 
de boom een geschenk. Die boom 
bevond zich in een andere kamer waar 
men pas naar binnen mocht op het 
moment dat het feest begon. Het was 
een religieus gekleurd ritueel, bestemd 
voor huiselijk gebruik.
Heldring was zich dat laatste goed 
bewust, en vergeleek het met de St. 
Nicolaasviering.
Beide zijn een kinderfeest, maar het 
kerstfeest is wellicht ‘edeler in zijn 
bedoeling’. Hij was dan ook van mening 

dat het niet alleen een huiselijk feest 
mag zijn, maar zelfs een ‘christenfeest’, 
waar de kinderen op effectieve wijze 
kennis zouden kunnen maken met 
de godsdienst, en in ‘kinderlijke 
eenvoudigheid reeds vroeg leren 
denken aan de groote weldaden, die 
zij door de geboorte van den vorst des 
levens ontvingen’. 

Van huisgezin naar zondagsschool
Rond 1840 was er sprake van een 
grote waardering voor de huiselijke 
gezelligheid. Allerlei volksopvoeders 
zagen daarin een uitstekend middel 
om de gezinsbanden te versterken 
en de verloedering tegen te gaan. 
Ze plaatsten de huiselijke feesten 
tegenover het vermaak buitenshuis, als 
kermissen, begrafenismalen en zelfs 
kraamvisites. Ook Heldring was ervan 
overtuigd dat er geluk heerst in het 
huisgezin, ‘waar de huisvader, afkeerig 
van uithuizigheid, elke gelegenheid 
aangrijpt, om, met vrouw en kinderen, 

een schuldeloos vermaak te genieten’. 
Heldring was nauw betrokken bij allerlei 
vormen van liefdadigheid, of, zoals deze 
christelijke kring werden genoemd, 
vormen van inwendige zending, zeg 
maar: binnenlandse zending. Daarmee 
worden allerlei particuliere initiatieven 
bedoeld, die beoogden op te komen 
voor de arme, de zwakke en de 
onbekeerde. De overheid zag hier voor 
zichzelf geen grote taak weggelegd 
en de kerk liet dit soort werken der 
barmhartigheid in die tijd nog gaarne 
over aan de gemeenteleden. Velen 
hebben zich hiervoor ingezet, mede 
onder invloed van het Réveil, een 
religieuze opwekking die Nederland in 
het midden van de negentiende eeuw 
beroerde. Tot dit werk wordt ook het 

MAARTEN J. AALDERS 

Nederland maakt zich op voor het kerstfeest. En gelovig of niet, 

de kerstboom moet er komen. Nu is de kerstboom geen inheems 

verschijnsel. Pas vanaf 1836 vinden we daarvan de eerste, voorzichtige 

sporen in onze samenleving, en het zou nog lang duren voordat hij 

zo’n beetje alle winkels en huiskamers had veroverd.
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zondagsschool werk gerekend, dat 
zich onder meer richtte op de grote 
kinderscharen in de grote steden, die 
van het evangelie waren vervreemd.
Heldring had al vroeg op de grote 
religieus-pedagogische waarde van het 
kerstfeest met boom en cadeautjes 
gewezen, en blijkbaar konden velen in 
zijn kringen zich daarin vinden.
Vanaf het midden van de negentiende 
eeuw vinden we de eerste 
vermeldingen over particuliere 
`kinderkerstfeesten', georganiseerd 
door welgestelde dames. In diezelfde 
tijd of kort daarna verscheen de 
kerstboom ook op de zondagsscholen. 
Over één zo'n viering lezen we dat 
de kinderen een boekgeschenk en 
een versnapering kregen, 'terwijl aan 

een zestigtal behoeftige kinderen 
andere geschenken werden ter hand 
gesteld, door meer vermogenden 
bijeengebracht'.
De zondagsscholen zijn voor de 
verspreiding en popularisering 
van het kerstfeest met kerstboom 
zeer belangrijk geweest. De eerste 
zondagsschool werd in 1837 opgericht, 
in 1880 waren er in heel Nederland 
zo'n duizend zondagsscholen. De 
honderdduizend leerlingen waren voor 
het merendeel afkomstig uit de ‘lagere 
standen’. Tijdens de kerstvieringen 
werd alle nadruk gelegd op Jezus als 
de grote kindervriend, het kerstfeest 
was voor de zondagsscholen dan ook 
het belangrijkste christelijke feest. 
Een feest, bij uitstek geschikt om de 
kinderen en jongelieden tot de Heiland 
te leiden.

Commercialisering
Bijna tegelijkertijd speelde zich 
ook nog een ander proces af, de 
commercialisering van het kerstfeest. 
Toen de kerstboom rond 1850 nog 
bijna geheel onbekend was, bedacht 
een Amsterdamse banketbakker dat 
het wellicht een goede trekpleister zou 
zijn als hij in zijn winkel een verlichte 
kerstboom zou plaatsen. Het werkte: 
de toeloop was enorm. Een jaar later 
al kopieerde zijn concurrent deze 
strategie, en zo begon een proces dat 
zich voortzet tot op de huidige dag: de 
kerstboom wordt een instrument om 
klanten te trekken. Overigens was zo'n 
advertentiecampagne in het midden 
van de negentiende eeuw in Duitsland 
eigenlijk onmogelijk. Daarvoor was 
het gebruik van de kerstboom en de 
cadeaus al te zeer ingekaderd in het 
religieuze. Men gaf er dus in Nederland 
wel een eigen invulling aan.

Kritiek
De eerste kritische geluiden over 
het kerstboomfeest met zijn 
geschenkengeverij dateren van 1880. 
De critici vreesden dat de geschenken 
de eigenlijke kern van het kerstfeest 
zouden gaan overwoekeren. Er zijn 
zelfs zondagsscholen bekend die 
de kinderkerstviering om die reden 
hebben afgeschaft. Kritiek kwam ook 
van de liefhebbers van Sinterklaas. 
Zij vreesden dat dit oer-Hollandse 
feest geheel zou verdwijnen als 
de kerstboom nog meer ingang 
zou vinden. Wellicht bevonden zich 
hieronder katholieke burgers, die 
opkwamen voor hun eigen erfgoed. 
Maar het is ook mogelijk dat hier 
nationalistische sentimenten een rol 
speelde. Niet iedereen was in die 
tijd van Duitsland geporteerd, en dat 
zou er de jaren na 1880 niet beter op 
worden.

Conclusie
Als ik mijn bron goed interpreteer, 
heeft de religieuze inkleuring van boom 
en cadeau lange tijd de overhand 
gehad. De bewogenheid van iemand 
als Heldring, en zijn creativiteit om het 
evangelie concreet gestalte te geven, 
vielen bij velen in goede aarde. Onder 
de winkeliers heeft de opmars van de 
kerstboom wat langer geduurd. Maar 
toen die eenmaal op gang kwam, was 
hij ook niet meer te stuiten. En dat, 
terwijl de zondagsscholen hun deuren 
moesten sluiten.

Het kan verkeren, zei Bredero. 

Bron: 'De opkomst van kerstboom 
en kerstviering in Nederland (ca 
1835-1880)' in: Volkskundig Bulletin, 
december 1882
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Niet de eerste 
de beste

Op een pachtboerderij van kasteel 
Middachten groeide ze op. Een leraar 
op de middelbare school wekte haar 
enthousiasme voor scheikunde. Ze 
werd de eerste vrouwelijke hoogleraar 
bij de bètawetenschappen van de Vrije 
Universiteit (VU). In de Pelgrimskerk 
was ze één van de eerste vrouwelijke 
ambtsdragers. In 2011 werd ze het 
eerste redactielid van Present namens 
de Pelgrimskerk. De chemische 
elementen zijn geordend in een tabel 
en waterstof met atoomnummer 
1 speelt een belangrijke rol bij de 
energie-transitie. Een gesprek met 
Nel Velthorst: alleengaand, maar 
absoluut niet eenzaam.
 
Gastvrijheid in het gezin
‘Met een broer en een zus ben ik 
opgegroeid op een boerderij in De 
Steeg. Ik ben de jongste. Vaak waren 
we met veel meer mensen in huis dan 
met z’n vijven. Mijn moeder was heel 
gastvrij. Iedereen kon komen. Toen 
de invasie in Arnhem mislukte, vroeg 
de gemeente mijn vader hoeveel 
evacués hij kon onderbrengen op de 

boerderij. ‘Nou ja’, zei hij, ‘twintig’. 
Die kwamen er en de eerste nacht 
werd er een baby geboren. Iedereen 
dacht dat het voor een korte tijd zou 
zijn, maar ze bleven maanden. Wij als 
kinderen vonden dat wel leuk. Ik hou 
van contact.’
 
Leren: kijken hoe het gaat
‘Ik was geen echte uitblinker. Na twee 
jaar MULO heb ik toelatingsexamen 
gedaan voor het Lyceum in Arnhem. 
Daarbij haalde ik alleen voor wiskunde 
hoge cijfers. Een heel aardige leraar 
aardrijkskunde zei: ‘Dat leer je wel’. 
Ik was behoorlijk ijverig, dat heeft 
me gered. Na de HBS wilde ik graag 
studeren. Het onderwijs trok me. Ik 
kon goed uitleggen en ik vond het leuk 
om wat met kinderen te gaan doen. Ik 
had niet de bedoeling de wetenschap 
in te gaan. Mijn ouders werkten 
ontzettend hard. Zij vonden: als je niet 
meer studeert, is het afgelopen.’
 
Gevormd in een mannenwereld
‘Een docent scheikunde maakte me 
enthousiast voor dat vak. Ik kwam 

aan op de VU in 1951. Van de 26 
scheikundestudenten was ik het 
enige meisje. Drie jaar voor mij en 
drie jaar na mij studeerde geen meisje 
scheikunde aan de VU. Docenten 
hebben me altijd gesteund. Dat 
kwam, denk ik ook omdat ik me heel 
erg inzette, ijverig was. Daardoor heb 
ik ook prijzen gewonnen.
Uiteindelijk werd ik de eerste 
vrouwelijke hoogleraar bij de 
bètawetenschappen van de VU. Ik heb 
niet gevoeld dat ik het werd omdat 
ik vrouw was. Jaloezie heb ik wel 
ervaren, maar ik ben er zelf niet door 
veranderd.’

Sociaal werk als 
studiecoördinator
‘Op een gegeven moment werd 
ik studiecoördinator. Dat was een 
hectische tijd. Je had te maken met 
studenten waarmee het niet zo goed 
ging. De zelfmoord van een student 
schokte me heel erg. Ik werd gebeld 
door een oom dat ze het briefje met 
een negatief studieadvies in zijn 
zak hadden gevonden. Ik ben toen 
voorzichtiger geworden. Als het met 
een student niet zo goed ging, nam 
ik de tijd voor een gesprek en ik 
stimuleerde ook om het de ouders te 
vertellen. Ik herinner me een student 

NELLY VERSTEEG

In 2020 kreeg Nel Velthorst een burn-out waardoor er abrupt een eind 

kwam aan alles wat ze deed, zoals redactielid van Present zijn. Inmiddels 

gaat het weer beter met haar. Hoog tijd om haar in Warnsveld op te zoeken
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die achteraf blij was dat hij zijn ouders 
de waarheid had verteld, omdat kort 
erna zijn vader overleed. Met hem 
kwam het goed, hij studeerde af en 
werd later hoogleraar. Toen voelde ik 
me wel sociaal werkster. Het gaf me 
inzicht hoe je met mensen om moet 
gaan. En ik kreeg als studiecoördinator 
als eerste vrouw toegang tot het 
bestuur van de faculteit. Het was 
gunstig om mee te praten over de 
ontwikkeling van studieprogramma’s.’
 
Contact met mensen
'Veertien jaar lang was ik projectleider 
vanuit de VU voor bètastudies in 
Swaziland. Jaarlijks ging ik er heen. Ik 
ging ook mee naar scholen. De klassen 
waren heel groot en er waren nooit 
voldoende stoelen voor alle leerlingen. 
Wie vroeg was, pikte een stoel in en 
liep daar de hele dag mee rond. 
Er ontstond ook eens verdeeldheid 
onder de Swazidocenten en de 

Nederlandse docenten van het 
project. Dat hebben we gelukkig 
met veel geduld en gesprek kunnen 
oplossen. Ik vond de contacten 
geweldig en heb daar geleerd met 
de verschillen om te gaan, me aan 
te passen aan het lagere tempo van 
leren, goed te luisteren, niet meteen 
ergens op in te gaan, iedereen aan 
het woord te laten.' 

In de kerk
‘Begin jaren ’70 werden Anje van der 
Heiden en ik de eerste vrouwelijke 
ouderlingen in de Pelgrimskerk. Wij 
werden studentenouderling. Ik vond 
het niet de leukste periode. Sommige 
studentenpredikanten wilden dat 
we naar de kroeg gingen om daar 
de studenten te ontmoeten, maar ik 
had niets met de kroeg. Op bezoek 
gaan op Uilenstede vond ik ook niet 
echt gemakkelijk. De kerkdiensten 
op Uilenstede begonnen met 

koffiedrinken. Hoe moet je dan nog 
de dienst beginnen? Er was steeds 
minder belangstelling. Voor mij was 
het geen succes. 
Daarna werd ik diaken en dat ging 
veel beter. Het verhaal dat me altijd 
aanspreekt is het verhaal van Martha 
en Maria. Ik ben meer van het doen: 
organisatie van adventsbijeenkomsten 
en daguitstapjes, ZWO introduceren 
met posters over projecten en door 
sprekers uit te nodigen. Later kwam 
daar wat we tegenwoordig mantelzorg 
noemen bij, ook voor gemeenteleden. 
Dan kookte ik tweemaal in de week 
of ik reed iemand regelmatig voor een 
bezoekje. Met sommige kinderen van 
deze gemeenteleden heb ik nog altijd 
contact.
Bijna tien jaar was ik redactielid van 
Present. Het paste bij me omdat ik ook 
voor mijn vak veel heb geschreven. De 
contacten, de gesprekken tijdens de 
vergaderingen vond ik leuk.’ 
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Vanwege corona was en blijft het waarschijnlijk zoeken hoe we als De Kas een 
lichtpuntje kunnen zijn op Uilenstede. In deze tijden van donkerte en kou en 
verzwaarde maatregelen is het belangrijk om met elkaar verbonden te ze zijn, 
maar tegelijkertijd ook extra lastig. 

We zijn gekomen tot het engelenproject in versimpelde vorm. De gehele 
adventsperiode moedigen we studenten aan om een engel voor elkaar te zijn. 
Dit kan door een bemoedigend kaartje te schrijven, met iemand samen te eten, 
een wandeling te maken et cetera.

We willen studenten daarbij ondersteunen door met ze in gesprek te gaan, naar 
ze te luisteren en te bemoedigen. Om dit te doen zitten wij elke woensdag eind 
van de middag buiten op het centrale plein van Uilenstede met warme choco-
lademelk en een luisterend oor. Welkom om een keer langs te komen en met 
ons mee te doen! En al ben je geen student, wees van harte aangemoedigd om 
een engel voor iemand te zijn in deze vreemde tijd, om iets van de hoop die ons 
gegeven is met de komst van het mensenkind Jezus door te geven. 

Onze fl yer geeft meer info. Ook zijn we te vinden op insta dekasuilenstede en je 
kunt ons altijd een berichtje sturen via de mail en WhatsApp. 
Alvast gezegende kerstdagen!

Studentenwerkers 

de Kas Uilenstede 

froukje@eikelboom.com

06 – 82 67 80 67

De Kas Uilenstede

Een engel zijn

Andre van der Galiën en Froukje van Lieshout
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Een echte boerderij is dit jaar het decor voor het 
Kinderkerstfeest. Op deze boerderij is genoeg 
plaats voor iedereen. Mensen, dieren en ja, ook 
een zwangere vrouw. Met een kinderkoor dat 
kerstliedjes zingt en een verhaal over mensen die 
op reis zijn. Maar ook met een boer, die een heel 
mooie droom heeft. 
Nieuwsgierig geworden? Iedereen is welkom om 
aan te schuiven bij het Kinderkerstfeest! Dit jaar 
is de viering opnieuw volledig digitaal. Vrijdag 24 
december om 16.30 uur wordt deze uitgezonden 
via: www.kerkdienstgemist.nl De dienst is zowel 
via de Kruiskerk, als via de Paaskerk te zien. Op 24 
december, maar ook de dagen daarna nog terug 
te kijken, misschien wel samen met je familie of 
vrienden. Alvast een heel fi jn kerstfeest!

Kinderkerstfeest 
vrijdag 24 december 16.30 uur, digitaal

P
J

R

Kinderkerstfeest 

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

Agenda
19 december  KruisPaas Tienerdienst (10.00 uur, Paaskerk)

19 december Kerst op Schoot (12.00 uur, Paaskerk)

24 december  Kinderkerstfeest (16.30 uur, digitaal)

25 december  Tweede Kerstdienst (11.30 uur, Paaskerk Amstelveen)

16 januari  KruisPaas Tienerdienst (10.00 uur, Kruiskerk)

Ook dit jaar organiseren we op eerste kerstdag een tweede 

kerstdienst (11.30 uur, Paaskerk Amstelveen) voor kinderen, 

jongeren en hun (groot)ouders. Een echte kerstdienst met 

mooie muziek, het kerstverhaal in drie delen, kerstboom, 

kaarsen en kerstliederen. Jouw kerstwens voor jezelf, 

iemand die je goed of juist helemaal niet kent, voor je 

eigen gezin, stad of de wereld in de kerstboom? Stuur 

een mailtje naar Nienke en ontvang een digitale kerstbal 

waarop je jouw wens kan schrijven. Die hangen we dan in 

de boom, zodat iedereen elkaars wensen kan lezen. 

We hopen je te zien bij de Tweede Kerstdienst!

Tweede Kerstdienst 
25 december, 11.30 uur, Paaskerk Amstelveen

Afgelopen jaar ging er bijna niets volgens plan en toch zijn de meesten van jullie nog steeds onverminderd enthousiast over en begaan met al het werk dat jullie verzetten voor de kinderen en jongeren uit de gemeente. Onze grote dank daarvoor!! Hopelijk gaan we met elkaar een mooi nieuw jaar tegemoet. Op ingeslagen wegen die succesvol bleken of juist door nieuwe kansen te benutten. We hopen dit ook komend jaar weer samen met jullie te mogen doen!

Bedankt!
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Tweede Kerstdienst 
25 december, 11.30 uur, Paaskerk Amstelveen

Bedankt!

Op zondag 7 november was er weer Verhaal in de Kruiskerk! Dit keer ging 
het over Daniël in de Leeuwenkuil. Met elkaar hebben we leeuwenmaskers 
gemaakt en voor in de kerk een echte leeuwenkuil gebouwd. Wie dat wilde 
kon geblinddoekt een parcours lopen terwijl je moest vertrouwen op 
degene die met je meeliep en we hebben echt perkamentpapier gemaakt 
waarop we met bijzondere pennen konden opschrijven welke regels wij 
zouden invoeren als wij minister zouden zijn. Er kwam veel moois voorbij! 
Zoals zorgen voor de natuur door minder bomen te kappen, gratis ontbijt 
voor kinderen die thuis geen ontbijt krijgen, geen oorlog en ruzie en geen 
afval meer op straat gooien. Na het creatieve uur was er een mooie viering 
waarin dominee Barbara het verhaal van Daniël vertelde. Naast Daniël 
was er een koning en waren er ook veel leeuwen in de leeuwenkuil. We 
hebben geluisterd en met elkaar gezongen. Als afsluiting hebben we lekker 
met elkaar gegeten. Het was leuk elkaar weer te zien en om de ‘nieuwe’ 
dominees Barbara en Roel te ontmoeten. Een heel gezellige middag! 

Verhaal in de Kruiskerk
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Vrijdag 19 november was er weer Sirkelslag KIDS! Heel veel teams met kinderen uit heel Nederland hebben hieraan meegedaan. We hadden ook een team uit de Kruiskerk en de Paaskerk, samen: de KruisPaasers.
We begonnen met lekker met elkaar een hapje eten (je kon kiezen uit pannenkoeken of een broodje knakworst, of allebei!) en daarna begon de actie: via een � lm kregen we een verhaal te zien. We gingen terug naar de start van de toekomst: het verhaal van de scheppingsdagen. Tussendoor kregen we allemaal opdrachten om te doen zoals een ballon tussen twee buiken omhoog houden en dan snel naar de andere kant van de zaal, de scheppingsdagen in de goede volgorde leggen (wat werd er ook alweer op de vijfde dag geschapen?) en een stop motion 

� lmpje maken van licht en donker en de maan, zon en sterren (best lastig!). Het maken van een echte rap met heel gekke woorden erin vonden we het moeilijkst, maar ook dat lukte ons toch best goed, al zeggen we het zelf!
We hadden een fanatiek team van wel negen kinderen en hebben een heel gezellige avond gehad!

Willy Iedema
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Sirkelslag KIDS 

� lmpje maken van licht en donker en de maan, zon 

Ja ja, de tienerdiensten zijn weer begonnen! Aan de 
tieners hebben we gevraagd hoe ze nu wilden heten 
als of� ciële app groep, aangezien we alweer een jaar 
samen vieringen hebben. Ondanks corona kwamen 
we dit jaar steeds samen op afstand, de ene keer 
in de Paaskerk, de volgende keer in de Kruiskerk. 
“KruisPaas Tienerdienst” is het geworden. Met 
een wisselende samenstelling van 4 tot soms wel 
8 jongeren, kunnen we stellen dat we het gezellig 
hebben! 

Een onderwerp in de afgelopen weken was “Mission 
Impossible”. Het lijkt onmogelijk en toch ga je het 
aan. Daar haalden we Mozes bij en keken of God 
hem ook wat handreikingen gaf. Op 27 november 
was er een FilmEten avond voor klein gezelschap. 
Helaas waren net de maatregelen voor de ‘avond-
lockdown’ afgekondigd. Deze avond kon gelukkig 
nog net, op 1,5 meter met pizza, pepernoten, chips 
en frisdrank. 

Groetjes van de tienerdienstleiding, Anko, 
Geert-Jaap, Hans, Liesbeth & Saskia

FilmEten
KruisPaas 
Tienerdienst
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Van maandag 20 december t/m 23 
december komen vier basisscholen 
kerst vieren in de kerk. De Roelof 
Venemaschool in de Kruiskerk (waar 
collega ds. Roel Knijff bij betrokken 
is), Het Palet Zuid, De Horizon en 
de Willem-Alexanderschool in de 
Paaskerk. 

De meeste scholen kiezen ervoor om 
de viering met de hele school voor te 
bereiden. Iedere klas doet daarbij wat. 
De ene klas knutselt sterren, lichtjes 
of schapen, de andere klas studeert 
een lied in of maakt een schilderij 
en weer een andere klas levert de 
‘acteurs’. Zij komen in de dagen 

voorafgaand aan de kerstviering ook 
oefenen in de kerk. 

Op het moment van schrijven is het 
onzeker in welke hoedanigheid de 
vieringen precies door kunnen gaan. 
Duidelijk is al wel dat vieren met de 
gehele school waarschijnlijk niet zal 
kunnen. Om die reden hebben we 
met alle scholen afgesproken dat er 
een aantal klassen naar de kerk komt 
en de rest van de school via de live 
verbinding meekijkt. Super dat die 
mogelijkheid er is! 
Als alternatief voor de vieringen 
(mochten die onverhoopt toch niet 
door kunnen gaan) én omdat er 

vragen kwamen over de invulling 
van de adventsperiode, zijn er vanaf 
6 december wederom een aantal 
fi lmpjes verspreid op diverse scholen 
in Amstelveen. Dit keer met het 
thema: ‘Op weg naar Kerst’. 

Naast kerst vieren vinden er nog 
diverse andere activiteiten plaats. 
In november hebben we het team 
van leerkrachten van De Horizon 
op bezoek gehad in de Paaskerk. 
Onder de noemer: ‘De kunst van 
het vertellen’, hebben wij met ze 
gesproken over en geoefend in het 
vertellen van bijbelverhalen voor 
kinderen. Een mooie bijeenkomst! In 
januari gaan de verhalenmiddagen in 
Kruiskerk en Paaskerk van start en zal 
ook het HWC met een aantal klassen 
op bezoek komen. Veel moois op 
stapel dus. 

WERNER PIETERSE EN NIENKE VAN DER HEIDEN

Kerstvieringen 
op school
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In de vorige Present schreven we al over de komende kerstvieringen 

in samenwerking met de scholen. Inmiddels kunnen we spreken over 

een heuse ‘kerstweek’. 
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Een tegeltjeswijsheid: ‘meten 
is weten, gissen is missen en 
gokken is dokken’. Er heerst in 
onze samenleving een heilig geloof 
in wiskunde, want zodra we iets 
cijfermatig kunnen vaststellen, 
ontstaat er duidelijkheid. Getallen 
zorgen immers voor tastbare 
uitkomsten. Voor de werkende en 
schoolgaande klassen moet het 
presterend vermogen liefst omhoog 
om te kunnen blijven concurreren in 
een mondiale ratrace. Cijferfetisjisme 
is ons deel. Citotoetsen voor 
kinderen, prestatiecontracten voor 
organisaties, gezondheidsapps die 
het lichaam continu monitoren of 
zoveel sterren bij de beoordeling van 
onze klanttevredenheidsbeleving. We 
meten ons bijkans een ongeluk. 

De illusie van grip
Cijfers kunnen een haarfijn 
onderscheid maken tussen ‘winnaars’ 

en ‘verliezers’, tussen degenen 
die uitmunten aan de ene kant en 
degenen die daarna komen, de 
losers zeg maar, aan de andere kant. 
Daarnaast bieden cijfers houvast. In 
zijn boek De meetmaatschappij schrijft 
Berend van der Kolk dat politici en 
managers graag goed geïnformeerde 
beslissingen nemen op basis van 
getallenreeksen. Tijdens de hele 
corona-epidemie kan Nederland 
dagelijks volgen hoe het met de 
besmettingen gaat, hoeveel patiënten 
er in het ziekenhuis liggen en wat 
de bezettingsgraad van de ic’s is. 
Cijfers, meent Van der Kolk, hebben 
een ‘magisch effect’. Ze beloven 
geruststellende objectiviteit en grip op 
een al te complexe werkelijkheid. Maar 
uiteindelijk blijkt het houvast een illusie. 
Statistieken zijn ook het resultaat 
van aannames en van subjectieve 
beslissingen. Hoe bepaal je eigenlijk 
precies wie succesvol is en wie niet?

Een les in traagheid 
Natuurlijk zijn cijfers belangrijk voor 
het herkennen van patronen en het 
doorvoeren van verbeteringen, maar 
te veel indicatoren maken ongelukkig. 
Voor mensen is het nogal uitputtend 
om altijd topprestaties te moeten 
leveren. De constante druk om doelen 
te halen, leidt tot kramp. Bovendien 
is de samenleving niet maakbaar. Het 
landelijke Coronadashboard, waarop – 
zo is de suggestie – beleidsmakers aan 
de juiste hendels en knoppen kunnen 
draaien, heeft recentelijk nou niet 
meteen voor een daling in het aantal 
besmettingen gezorgd. Filosoof Robert 
van Putten betoogde onlangs in Trouw 
dat de pandemie een les in traagheid 
en rust is. Een tijd om te bezinnen. 
Een opgave in medemenselijkheid ook. 
Waar kille cijfers geen warmte bieden, 
doet onderlinge verbondenheid dat 
wel. Gezegende kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar! 

Present stond het afgelopen jaar in het 

teken van cijfers. Tien, drie, zeven... allemaal 

getallen met een symbolische, bijbelse waarde. 

We eindigen de reeks met één. Of is het op één? 

Want in een competitieve samenleving wil iedereen 

de beste zijn.

Bezinnings-
moment

Ronald van Steden C
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Wittebroodsweken
Toen we elkaar een half jaar geleden 
leerden kennen, werd Nederland op 
grote schaal gevaccineerd. En de 
verwachting was toen dat we ons 
leven van voor corona weer konden 
hernemen. Natuurlijk met de lering 
die we collectief meedragen: dat ons 
leven zomaar tot stilstand kan komen. 
Of beter gezegd: alles verregaand kan 
vertragen. Maar – zo voelde het – er 
wachtte ons een nieuwe tijd. 
Zelf ging ik helemaal mee in het 
gevoel van een nieuw begin, zeker 
met de persoonlijke veranderingen op 
komst. En voor de gemeente zal het 
niet anders geweest zijn. Uw beroep 
kwam op het moment dat we allemaal 
herademden. Er kwam letterlijk weer 
ruimte.
Het was wat mij betreft ook werkelijk of 
Pasen en Pinksteren op één dag vielen, 
toen ik aan de gemeente verbonden 
werd. Ik ben me nog dagelijks bewust 
van de verwachtingen en de zegen 
die we mochten delen. Het is fijn om 
ondergedompeld te worden in een 
gemeente waar zoveel gebeurt en 
waarvan je deel mag zijn, met een eigen 
inbreng.
De eerste maand kon dat gelukkig 
nog ongecompliceerd. Ik heb al veel 
mensen mogen ontmoeten en ik 
mocht deelnemen en bijdragen aan 
verschillende vieringen. Natuurlijk 
op zondagmorgen, maar ook met 
de kinderen, in een vesper en bij 
een lunchconcert. Het waren ook 
vaak bijzondere vieringen, zoals de 
gedachtenisviering op de laatste zondag 

van het kerkelijke jaar. 
De kennismaking ging ook veel 
breder. Je wordt bijgepraat over het 
jongerenwerk, over het aanbod voor 
de verschillende leeftijdsgroepen. Over 
de samenwerking binnen Amstelveen, 
over de contacten met de scholen en 
over gezamenlijke programma’s op 
school. En over de wijze waarop de kerk 
midden in de samenleving wil staan, 
door deel uit te maken van de buurt.
Ik was onder de indruk van de 
bijeenkomsten die ik mocht meemaken. 
Zoals Anton Wessels ons meevoerde 
van de oorsprong naar de ontknoping 
van ons (geloofs)leven, hoe Fokko 
Omta ons helpt om zinnig na te denken 
over de zonde, hoe we ons samen 
voorbereidden op de adventstijd en met 
een grote groep gemeenteleden het 
Oranjehotel in Scheveningen bezochten. 
We hebben een fijn team van 
collega’s. Voor mij heeft het een 
grote meerwaarde als je samen over 
dingen kunt nadenken. Dat voert 
altijd tot meer, dan je alleen zou 
kunnen. En zoals dat in het algemeen 
geldt, geldt het ook specifiek voor 
Amstelveen-Buitenveldert: vanwege de 
afgelopen periode en de tussentijdse 
veranderingen, is er ruimte om anders 
verder te gaan dan voorheen. 
Hoe het zal gaan blijft spannend. De 
kennismaking kan niet doorgaan op 
de wijze die we bedacht hadden. De 
nieuwe maatregelen temperen de 
ambitie. Maar niet het verlangen. We 
zullen er alles aan doen om te bedenken 
hoe zoveel mogelijk wel kan doorgaan. 
En natuurlijk gaan we Kerst vieren. 

Over veel van wat er staat te gebeuren, 
is nu nog niet duidelijk hoe het kan 
plaatsvinden. Kijk daarom de komende 
tijd naar de meest recente berichten in 
de Kruispuntjes en op de website, zo 
proberen we elkaar toch te bereiken. 
Ik hoop velen van u hoe dan ook te 
ontmoeten. En juist nu al wens ik ieder 
een gezegende Kerst en veel heil in het 
nieuwe jaar.

Ds. Roel Knijff

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
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Kerkenraad
Vanwege de verscherpte corona-
maatregelen besluiten we terug te 
keren naar de regels van voor 25 
september: bij klachten thuisblijven, 
bij voorkeur van tevoren aanmelden 
voor de dienst (dan weet u ook zeker 
of er plek voor u is), bij binnenkomst 
handen desinfecteren, mondkapje op 
bij lopen in het gebouw, anderhalve 
meter afstand houden, niet lopen door 
het middenpad, geen koffiedrinken. 
Aanmelden kan via het aanmeldings-
formulier op de website en per e-mail: 
aanmelden@kruiskerk-amstelveen.nl 
tot en met vrijdag 16.00 uur. U kunt 
zich ook telefonisch aanmelden op 
donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur 

(020-641 3826). zonder aanmelding 
kunt u ook komen, maar met het 
risico dat u niet terecht kunt, omdat 
de maximale bezetting al bereikt is.

Kennismaken met ds. Knijff
U krijgt de gelegenheid nader kennis 
te maken met onze wijkpredikant ds. 
Roel Knijff in kleine groepen. Vanwege 
de coronamaatregelen kunnen de 
groepen momenteel niet groter zijn 
dan tien personen en/of stellen. 
We besluiten desondanks met drie 
voorstelrondes te beginnen, één 
na een kerkdienst, één ’s middags 
en één ’s avonds. In het voorjaar 
volgen er dan nog drie, hopelijk met 
iets meer deelnemers. U ontvangt 

een uitnodiging om zich voor een 
kennismakingsgroep op te geven.
De adventsmiddag gaat niet door, maar 
we proberen op een ander moment - 
als er weer meer kan - een sfeervolle 
en gezellige middag te organiseren.

Vrijwilligers en vacatures
Een terugkerend punt op de agenda 
zijn de vacatures. We zijn al bijna een 
jaar op zoek naar een jeugdouderling, 
iemand die feeling heeft met jongeren, 
jonge ouders en hun kinderen. Verder 
kijken we uit naar het liefs twee 
diakenen. Bent u of kent u iemand die 
hiervoor geschikt is of lijkt, laat het 
ons weten. Als u denkt op een andere 
manier een taak in de kerk te kunnen 
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IN MEMORIAM
Pieter Johannes van Brummelen
Op 9 november is Piet van Brummelen overleden. Hij is 
93 jaar geworden. Piet en Wil zijn in 1967 in Amstelveen 
komen wonen, daarvoor woonden zij in Amsterdam. 
Zij hebben het hele voortraject van de bouw van de 
Bankraskerk meegemaakt, waarvan zij betrokken 
gemeenteleden werden. Na de Keizersgrachtkerk 
voelden zij zich ook goed thuis in de open en 
oecumenische geloofsbeleving die zij in de Bankraskerk 
vonden. Piet is een tijd ouderling geweest. Hij was 
een vriendelijke en rustige man met een groot hart 
voor anderen. Hij sprak niet graag over zijn geloof, het 
was hem liever om eruit te leven en dat heeft hij voluit 
gedaan. De laatste jaren werden geestelijk en lichamelijk 
zwaar. Hij ging naar Klaasje Zevenster, waar Wil hem 
dagelijks kon bezoeken. Op 15 november hebben wij 
afscheid van hem genomen in de aula van Crematorium 
Bouwens met goede herinneringen, woorden uit 1 
Korintiërs 13 en muziek en liederen die hem dierbaar 
waren.

Renger Prent

Wil Rouwenhorst-Verweij
Op 20 november overleed Willemijntje (Wil) 
Rouwenhorst-Verweij, 88 jaar oud. In oktober vorig jaar 
was ze verhuisd naar Zeist, maar lid gebleven van de 
Kruiskerk, waarmee ze zo verbonden was. Het einde 
van haar levenspad was lang en moeilijk, maar er gingen 
vele goede jaren aan vooraf. Ze was een intelligente 
vrouw, met gevoel voor stijl, die de dingen graag op haar 
manier deed. Ruim een halve eeuw woonde ze samen 
met haar man Aalt in Amstelveen. Al die tijd was ze een 
betrokken gemeentelid, eerst in de Pauluskerk, later 
in de Kruiskerk. Vooral na haar pensionering (ze werkte 
in een stoffenwinkel) ging ze meer in de kerk doen. 
Ze is actief geweest in de kledinghulp voor Hongarije, 
was collectant, gastvrouw op zondagochtend en bij 
exposities. Wil was een kritische gelovige, die zoekend 
en worstelend met vragen haar weg ging. Daarin had 
ze veel gemeen met Prediker, die centraal stond in 
de dienst van Woord en Gebed op 25 november in de 
Kruiskerk. We lazen hoofdstuk 11: 7 – 12: 8, waarin hij 
beeldend het verval van de ouderdom beschrijft en 
oproept om in je jongere jaren te genieten van wat God 
geeft en zo de Schepper te eren. 

Sieb Lanser
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vervullen, horen we dat ook graag. Zo 
zijn we verheugd dat Renée Braams 
zich heeft aangemeld om pastorale 
bezoeken te brengen aan demente 
gemeenteleden. Saskia de Jong 
vertelde dat Marjon Graven voortaan 
samen met haar de Kruispuntjes maakt, 
de ene week Saskia, de andere week 
Marjon. Ook daar zijn we erg blij mee!

Geldzaken
We spreken ook enige tijd over 
geldzaken. Het storten van het 
collectegeld wordt steeds lastiger 
en duurder: papiergeld en muntgeld 
moeten apart gestort worden, waardoor 
er twee keer stortingskosten zijn en 
het aantal plaatsen om muntgeld te 
storten is sterk afgenomen. Het zou 
het handigst zijn als we geen muntgeld 
hoeven te storten. Er zijn inmiddels 
allerlei andere manieren om bij te 
dragen aan de collecte dan contant 
geld: Tikkie, Givt, zelf overmaken, 
collectebonnen. Zowel de diakenen als 
kerkrentmeesters denken erover na 
hoe deze kwestie het best aangepakt 
kan worden. U hoort er later meer over.

Namens de wijkkerkenraad wens 
ik u allen goede en vreugdevolle 
kerstdagen en Gods zegen over 2022.

Anita Winter

Van de diaconie
Vanaf nu neem ik het stokje over van 
Lamkje, en schrijf ik elke keer een 
stukje voor Present. Sinds juli 2021 
zit ik in de diaconie. Hiervoor heb 
ik jarenlang de kindernevendienst 
gedaan, eerst in de Bankraskerk en 
later in de Kruiskerk. Mijn moeder, 
Irene de Vries, is ook jarenlang diaken 
geweest, en voor mij een heel mooi 
voorbeeld.

Op 13 november hadden we een 
inspirerende dag met alle diakenen 
van Amstelveen-Buitenveldert, 
pratend en brainstormend over de 
toekomst van de diaconie. In het 
voorjaar krijgt dit nog een vervolg.
Helaas is besloten de adventsmiddag 
niet door te laten gaan, vanwege 
de strenge coronamaatregelen. We 
hopen wel weer met de SAT-maaltijd 
te beginnen. We hebben een groep 
gevonden die dit wil organiseren. De 
eerste maaltijd staat gepland voor 
woensdag 2 februari. Houd tegen 
die tijd Present, de Kruispuntjes en 
de website in de gaten voor nadere 
informatie.

Verder zijn we heel erg blij te kunnen 
melden dat de collecte van de 
diaconale zondag van 17 oktober voor 
Dorcas € 1.121,57 heeft opgebracht! 
Iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen, enorm bedankt.

Tenslotte wens ik iedereen een goede 
adventstijd, een gezegende Kerst en 
een gezond 2022.

Jellie Snijders

Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld. Alle activiteiten zijn 
onder voorbehoud en aanmelden is verplicht. 
Zie voor meer informatie de pagina’s ‘Leren 
en Bezinnen’.

December
Wo 22 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 22 19.15 uur Gebedsgroep
Vr 24 19.30 uur Kinderkerstviering via 
   www.kerkdienstgemist.nl
Wo 29 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)

Januari
Zo 02 12.00 uur Nieuwjaarsconcert 
   (zie muziekpagina)
Wo 05 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Ma 10 20.00 uur Meditatief Bijbellezen
Wo 12 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 12 19.15 uur Gebedsgroep
Do 13 14.00 uur ‘Vrouw en Geloof’ 
   en Inspiratie
Wo 19 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Zo 23 16.30 uur Muzikale vesper 
   (zie p.33)
Wo 26 10.00 uur Christelijke Meditatie 

(Paaskerk)
Wo 26 19.15 uur Gebedsgroep

AGENDA

Jellie Snijders

25



Een ingetogen Kerst
Hoe we Kerst zullen vieren is ook dit 
jaar weer een grote vraag. Dat we 
het vieren natuurlijk niet. Mogelijk zal 
het net als vorig jaar minder uitbundig 
zijn, minder mensen, minder muziek, 
weinig of misschien helemaal niet 
zingen, noem maar op. Mogelijk moet 
u zich aanmelden. Houd in ieder geval 
steeds de informatie op de website 
en de wekelijkse mededelingen in de 
gaten. 

U kunt kiezen uit drie kerstdiensten, 
die zich in sfeer onderscheiden 
en gericht zijn op verschillende 
doelgroepen. 
In de nachtdienst staat het verhaal 
van Lukas centraal. Met bekende 
liederen en hopelijk koormuziek. 
De ochtend heeft twee vieringen. 
De eerste is een kerstviering voor oud 
en jong, de tweede voor jong en oud. 
De eerste wordt wel een klassieke 
dienst genoemd – als we onder klassiek 
verstaan bekende liederen en het 
kerstevangelie is dat woord inderdaad 
op deze dienst van toepassing. 
De tweede ochtenddienst is gericht 
op jong en oud. Er wordt minder 
gezongen en het verhaal zal worden 
verteld. Ook is er ruimte voor stilte 
en Taizémuziek. We – Nienke van der 
Heiden gaat mede voor – richten ons 
in eerste instantie op kinderen en 
jongeren van tien jaar en ouder, maar 
iedereen is, binnen de grenzen van 
de coronamaatregelen, welkom. Alle 
diensten worden uitgezonden via de 
bekende kanalen. 

Een drietal scholen komt Kerst vieren 
in de Paaskerk: De Horizon, De Willem 
Alexander en het Palet Zuid. Er komen 
kleinere groepen en gelukkig kunnen 
de andere kinderen vanuit hun klas 
meekijken en alles volgen. 
Kerst is zo een wat meer ingetogen 
feest geworden. We zouden graag 
uitbundig vieren, maar het is niet anders. 
Ingetogenheid past overigens best goed 
bij de manier waarop Lukas zijn verhaal 
vertelt. Het is welbeschouwd een 
bescheiden, intiem gebeuren.

We – Barbara, Nienke en ik – hopen 
u te zien in een van de vieringen en 
wensen u een gezegend kerstfeest.

Werner Pieterse

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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Vanuit de kerkenraad
Van U is de toekomst, leven in 
genade. We zien in deze dagen uit 
naar Gods toekomst, we verlangen 
en verwachten, we hopen en 
bidden. Twee keer per jaar komen 
we als kerkenraad bij elkaar om 
dieper op een inhoudelijk onderwerp 
in te gaan. Dit keer ging het over de 
Visienota van de landelijke kerk met 
de titel: ‘Van U is de toekomst’. 

In drie ronden, elke keer ingeleid 
door ds. Barbara de Groot, 
wisselden wij onze gedachten 
hierover uit. Het gaat er in 
eerste instantie om hoe we onze 
samenleving, waarvan de kerk 
deel uitmaakt, typeren. In vijf 
trefwoorden wordt de tijdgeest 
geduid: klagend gelukkig, onzeker, 
op zoek naar zin, overstresst en 
gepolariseerd. In tweetallen spreken 

we hierover. We herkennen ons 
grotendeels hierin. Mogelijk zijn 
we meer onzeker want er komen 
allerlei problemen op ons af en 
hoe kunnen we hier wat mee; wat 
kunnen we bijvoorbeeld betekenen 
in de klimaatcrisis. Vervaging van de 
regels speelt eveneens een rol. 

Zin of betekenis kan ook gevonden 
worden in het ergens bij horen; zo 
zijn we blij weer op het werk te 
komen en collega’s te ontmoeten. 
Het is inderdaad soms erg druk 
en de eisen om mee te doen, te 
presteren zijn hoog, waardoor we uit 
balans raken. Anderzijds waren er 
ook wat tegengeluiden. We kunnen 
ook gelukkig zijn met wat we wel 
hebben, vertrouwen hebben, iets 
doen aan problemen op kleine 
schaal. 

In de tweede ronde gingen we in 
op wat deze samenleving met die 
tijdgeest voor de kerk betekent en 
dan vooral hoe gaan we om met 
krimp in de kerk? Met kramp? Of 
is er sprake van je aanpassen aan 
de situatie. We zien inderdaad het 
kerkbezoek teruglopen, maar we 
willen niet in de kramp schieten. 
We kunnen ook kijken wat nog 
wel mogelijk is. Er zijn initiatieven 
die slagen, te denken valt aan de 
Buurttafel en het groepspastoraat. 
We kunnen verder zoeken naar 
activiteiten waar we op bescheiden 
manier wel wat mee kunnen. We 
kunnen samenwerking zoeken, 
bijvoorbeeld met de Kruiskerk. En 
wat betreft de vieringen: laten we 
doorgaan met het bieden van een 
veelheid aan soorten waardoor 
mensen blijven komen. 

Bij het verdere gesprek hierover 
moeten we ons realiseren dat we 
leven van genade. Er zijn dingen die 
je toevallen, de kerk is een plek van 
verrassingen. Denk aan de tekst van 
Paulus: je hebt niet meer dan mijn 
genade nodig, want kracht wordt 
zichtbaar in zwakheid (2 Korintiërs 12: 
9). Genade is een geschenk van God 
en geeft perspectief om met situaties 
om te gaan. Genade ontspant, we 
mogen met open handen staan om 
te ontvangen. Hierover sprekend 
kwamen de volgende gedachten 
boven: genade is besmettelijk, 
genade is overgeven aan, genade is 
liefde en vrienden om ons heen. We 
sloten af met ‘Heilige Geest, Gij zijt 
als de wind, kom dan en waai door 
onze harten, reinig ons’ (Lied 688).

Namens de kerkenraad wens ik u 
graag gezegende Kerstdagen.

Kees Elfferich

AGENDA
December
Vr  24 16.30 uur Kinderkerstfeest 
   (16.30 uur, digitaal)

Januari
Wo  05  19.00 uur Gebedskring
Di  11  12.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

diaconie met erwtensoep
Di  11 14.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst 

(Middenhof)
Do  13 15.00 uur Kring romans over 
   De Kaasfabriek van 

Simone van der Vlugt
Wo  19 19.00 uur Gebedskring
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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
Vooruitlopend op een verlenging van 
de beperkte avondlockdown vervalt 
het avondgebed op kerstavond, 24 
december. 
Zaterdag 25 december, eerste 
kerstdag, komen we om 10.30 
uur bijeen voor de viering van het 
hoogfeest van Christus’ geboorte. 
Sopraan Ireen van Bijnen verleent 
haar medewerking aan de dienst.
Zondag 26 december wordt een 
morgengebed gehouden. Aanvang 
10.30 uur.
Vrijdag 31 december, oudjaar, is er 
een gezamenlijke PGA-B viering in de 
Paaskerk. Aanvang 19.30 uur.
Zondag 16 januari zullen tijdens 
de eredienst het afscheid en de 
herbevestiging van ambtsdragers 
plaatsvinden.

Zondag 23 januari, aan het eind van 
de Week van het gebed voor de 
eenheid van de christenen, staat om 
10.30 uur in het kerkgebouw van De 
Goede Herder een oecumenische 
viering met de rooms-katholieke 
parochie gepland. Mochten de corona-
omstandigheden gezamenlijk vieren 
niet toelaten, dan houden beide 
kerken hun eigen viering.

Zondag 6 februari wordt onze 
volgende cantatedienst gehouden. 
Waarschijnlijk zal, zoals dat de laatste 
maanden tot veler tevredenheid 
gebeurd is, een klein gezelschap van 
musici en zangers passende muziek 
ten gehore brengen.

Bijbelkring
In het nieuwe jaar begint de 
bijbelkring met de studie van Jeremia. 
In een zestal middagen in het nieuwe 
jaar lezen en bespreken we een aantal 
belangrijke perikopen uit het niet zo 
bekende, maar zeker belangrijke boek 
van de profeet Jeremia. We beginnen 
op dinsdagmiddag 18 januari en 
vervolgen onze weg op dinsdag 
1 februari. Wie zich bij ons wil voegen, 
is van harte welkom. De studies 
worden gehouden met inachtneming 
van de geldende coronaregels. Plaats: 
Pelgrimskerk. Aanvang: 14.00 uur.

Ds. De Vries

Uit de wijkkerkenraad
Vanwege de coronamaatregelen 
moesten meerdere activiteiten 
geannuleerd worden.
De lezing: ‘Een Nieuw Wij’ door 
mevrouw Kalsky is verzet naar 22 
maart 2022. Het afscheid van pastor 
Kint, de oecumenische kerkdienst een 
week later in de Goede Herderkerk en 
de adventslunch gingen niet door.
Bijbel- en gesprekskringen werden 
wel voortgezet evenals onze gewone 
kerkdiensten met handhaving van de 
basisregels zoals afstand houden. Ook 
namen we in de Pelgrimskerk deel 
aan ‘Met Lucas door Advent’. Voor 
de kerkdiensten in de VU-kapel heeft 
de heer Van Reenen zich beschikbaar 
gesteld. Zijn vertegenwoordiging 
namens onze gemeente wordt in 
januari bevestigd.
De secretaresse Judith van der Bend 
gaat met pensioen en wordt namens 

ons bedankt voor haar werk.
De conceptbegroting voor de wijkkas 
werd met een enkele correctie goed-
gekeurd met dank aan de opsteller.
 
We spraken uitgebreid over de 
toekomst van onze gemeente. 
Ondanks de zorgwekkende krimp ziet 
de kerkenraad toch perspectieven 
op kortere en langere termijn. 
Mogelijkheden en plannen worden 
uitgewerkt en zowel schriftelijk als 
mondeling met de gemeente gedeeld 
en besproken.

Met vertrouwen gaan we de toekomst 
tegemoet.
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De vergadering werd gesloten met 
lied 905: ‘Wie zich op God verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat.’

Mieke Hellema
één (10 min 9)
Van Dale omschrijft het getal ‘een’ 
als ‘kleinste positieve gehele getal, 
twee minder dan drie’. Denkend aan 
het verhaal in Lucas 17 over de tien 
melaatsen die genezen worden, zou 
je ook kunnen zeggen: waarom niet 
negen minder dan tien?
Tien mensen die door een 
huidziekte onrein waren geworden 
doen een beroep op Jezus: ‘Heb 
medelijden met ons’. Ze worden 
genezen. Ze mogen weer meedoen 
in de dorpsgemeenschap, in de 
geloofsgemeenschap. Van de tien 
keert er slechts één terug, God 
lovend, om Jezus te danken. Die 
daad duidt Jezus als ‘geloof’. Zijn de 
anderen die net zo goed genezen 

zijn niet tot geloof gekomen? De 
vraag van Jezus ‘Waar zijn de negen 
anderen?’ blijft onbeantwoord in 
de lucht hangen. Wat moet die ene 
die wel is teruggekomen daarop 
zeggen? Hij weet zijn dankbaarheid 
te adresseren en looft God. De 
anderen delen ook in Gods heil en 
redding, zonder dat ze God daarvoor 
loven en danken. Ik vind het een 
troostrijk en een hoopvol verhaal 
voor de manier waarop we onze 
geloofsschatten, onze rijke traditie, 
onze waarden en onze (financiële) 
middelen delen als missionaire en 
diaconale kerk. 

‘Is er hoop voor een kerk die krimpt?’ 
is de aanhef van de laatste Petrus 
nieuwsbrief waarin de Protestantse 
Kerk Nederland de nieuwste verhalen 
van geloof, hoop en liefde uit de 
(wereldwijde) kerk deelt. Een beetje 

verdrietig stemt het me wel, al die 
nadruk op de krimp of de grijze 
hoofden in de kerk. Dominee Hans 
de Waal wil het liever hebben over 
de ouderen die er wél zijn en hun 
wijsheid, mildheid en geduld (Trouw, 
3-12-2021).

Waar zijn de jongvolwassenen die 
behoefte hebben aan zingeving? 
Ik ben blij en dankbaar dat Froukje 
en André proberen op Uilenstede 
contact met hen te leggen, maar in 
de Pelgrimskerk kunnen we het stokje 
niet aan hen doorgeven. Waar zijn 
de vitale gepensioneerden die wel 
in het ledenbestand staan en bij een 
kroonjaar een bloemetje en bezoekje 
ontvangen als ze dat willen? Ik ben 
blij en dankbaar dat ze gefeliciteerd en 
bezocht worden en dat het tot mooie 
gesprekken leidt, ook al zien we ze 
niet in de kerk. 

Ik voel me net als die ene gelovige. Ik 
weet niet waar de anderen zijn, maar 
dit zijn we: een kleiner wordende kerk 
met oudere mensen die dankbaar 
leven en de lofzang gaande houden. 
Dankbaar dat we daartoe in plek in 
Buitenveldert hebben en houden.

Nelly Versteeg

IN MEMORIAM
Anke van Reenen-Jongkind
Op 11 oktober overleed Anke van Reenen-Jongkind, in de leeftijd 
van 69 jaar. Samen met haar man Piet was zij, als ouderlinge van de 
Pelgrimskerk, jarenlang betrokken bij de diensten in de kapel van het 
VU-medisch centrum. Anke was moeder van vier kinderen, geboren uit 
haar eerste huwelijk. Op latere leeftijd ging zij filosofie en taalwetenschap 
studeren aan de VU. Zij trouwde in 2000 met hoogleraar taalwetenschap 
Piet van Reenen, met wie zij zich wijdde aan dialectonderzoek. Hun 
overwinteringen in Portugal brachten hen in contact met de Nederlandse 
kerkgemeenschap van de Algarve, waarvan zij een van de drijvende 
krachten werd. Anke was een vrolijke en open vrouw met een stevige 
persoonlijkheid. De hersenbloeding die haar een aantal jaren geleden 
trof, betekende een grote inbreuk op haar leven. Zij overleed in het 
Zonnehuis te Amstelveen en werd begraven op Westgaarde. We leven 
mee met haar man. 

Ds. De Vries

AGENDA
Januari
Vr 07 16.30 uur Kostje Gekocht
Wo 12 14.30 uur Gespreksgroep
Di 18 14.00 uur Bijbelkring
Vr 21 16.30 uur Kannen en Kruiken
Wo 26 14.30 uur Gespreksgroep
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Het thema van de Oecumenelezing is het thema van 
de assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 
31 augustus t/m 8 september plaatsvindt in het Duitse 
Karlsruhe: De liefde van Christus beweegt de wereld tot 
verzoening en eenheid’. De lezing wordt gehouden op 
14 januari 2022, 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht.

Prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, zal in 
de Oecumenelezing nadenken over de vraag waarom 
de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, 
ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet 
gaan. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van 
de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld, 
een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn 
pausschap heeft gebruikt. De kerk is geen doel in zichzelf, 
en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt 
in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is 
er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de 
mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een 
publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die 
bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. 
Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?
Vervolgens vindt een forumgesprek plaats onder leiding 
van Christien Crouwel. Een divers samengesteld panel 
geeft respons op de inleiding. Er is volop gelegenheid 
elkaar vooraf en nadien te groeten en ontmoeten.

Achtergrondinformatie en aanmelden
De bezinningstekst die de Wereldraad van Kerken met 
het oog op de bijeenkomst in Karlsruhe heeft voorbereid, 
kan mogelijk van dienst zijn. Deze tekst is in een 
Nederlandse vertaling beschikbaar, gevolgd door een 
korte gesprekshandleiding, in de reeks Oecumenische 
Bezinning, nr. 68. Ontvangers van deze reeks vinden de 
uitgave half november in de brievenbus. De uitgave is ook 
als download beschikbaar, zie: 
www.raadvankerken.nl/product/
de-liefde-van-christus-digitaal.

De lezing vindt doorgang onder de dan geldende 
regelgeving van de overheid rond covid-19.
Opgeven: rvk@raadvankerken.nl

Raad van Kerken - lezing

Bewonder iconen, kerststallen en beelden 
die het verhaal vertellen over enkele heiligen. 
Te zien in de tentoonstelling Heilige Kerst 
in Museum Swaensteyn. Je start bij het 
Kerstverhaal, het verhaal over de geboorte van 
Christus. In het museum staan kerststallen 
opgesteld uit het stadsklooster Den Haag en uit 
privécollecties. Bijzonder zijn de kerststallen uit 
Tsjechië, waar kerst op unieke en traditionele 
wijze elk jaar groots wordt gevierd.
Museum Swaensteyn, Herenstraat 101, 
Voorburg, van 4 december 2021 t/m 9 januari 
2022 (niet op maandag en dinsdag), 13.00 tot 
17.00 uur. 
Voor meer info en aanmelden: 
www.swaensteyn.nl.

Heilige Kerst
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WOENSDAG VOORGANGER TE ORGANIST

5 januari 1 Ds. Wim Scheltens Lunteren Everhard Zwart
12 januari Ev. Jurjen ten Brinke Amsterdam Wilbert Magré
19 januari Ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Rob van Dijk
26 januari Pastor Joost Verhoef Amsterdam Everhard Zwart
2 februari Ds. Erick Versloot Mijdrecht Wilbert Magré
9 februari Ds. Richard Saly Amsterdam Rob van Dijk
16 februari Ds. Abeltje Hoogenkamp 
 & Ds. Ranfar Kouwijzer Rotterdam Everhard Zwart
23 februari Ds. Klaas Vos Huizen Wilbert Magré
2 maart Dr. Wouter Klouwen Baarn Rob van Dijk
9 maart Ds. Bas van der Graaf Huizen Everhard Zwart
16 maart Priester Ardan Heerkens Amsterdam Wilbert Magré
23 maart Kandidaat Ruth Six Amsterdam Rob van Dijk
30 maart Ds. Mark van Leeuwen Rotterdam Everhard Zwart
6 april Ds. Klaas de Vries Amsterdam Wilbert Magie
13 april Ds. René Visser Amsterdam Everhard Zwart
20 april Majoor Irene Jouvenaar Hilversum Rob van Dijk
27 april 2 XXX XXX XXX
4 mei Ds. Pieter Boomsma Amsterdam Wilbert Magré
11 mei Ds. Marco Visser Heemskerk Rob van Dijk
18 mei Ds. Mirjam Sloots Amsterdam Everhard Zwart
25 mei Ds. Teus Prins Aalsmeer Wilbert Magré
1 juni Diaken Rob Polet Amsterdam Rob van Dijk
8 juni Ds. Carolien Cornelissen Utrecht Everhard Zwart
15 juni Ds. André van der Stoel Amsterdam Wilbert Magré
22 juni Drs. Paula de Jong Amsterdam Rob van Dijk
29 juni Ds. Joost Röselaers Amsterdam Everhard Zwart

1 Nieuwjaarsdienst
2 Koningsdag, geen dienst!!

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
Januari t/m juni 2022

De Week van gebed voor eenheid 
van christenen is een internationale 
gebedsweek die geboren is uit het 
verlangen naar christelijke eenheid. 
Het gebed om eenheid is een gebed 
van Jezus Christus zelf uit Johannes 
17 vers 21. Hij bidt: ‘Laat hen allen 
één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent 
en Ik in U, laat hen zo ook in Ons 
zijn, opdat de wereld gelooft dat U 
Mij hebt gezonden.’ In de jaarlijkse 
Week van gebed voor eenheid van 
christenen bidden christenen samen 
voor eenheid, voor hun wijk en de 
wereld. Tijdens de Week van gebed 
voor eenheid van christenen 2022, 
die plaatsvindt van 16-23 januari, 
staan christenen vanuit de hele 
wereld stil bij de ster van Betlehem. 
Een licht dat schijnt in het duister 
en de weg wijst naar Jezus. Kerken 
uit het Midden-Oosten kozen het 
thema ‘Licht in de duisternis’ naar 
aanleiding van het tweede hoofdstuk 
van het Matteüs-evangelie, waarin 
het verhaal wordt verteld van 
magiërs die een bijzondere ster 
zagen en deze volgden. De ster 
bracht hen bij Jezus Christus.

In het hele land zijn in verschillende 
kerken gebedsbijeenkomsten, maar 
het is ook mogelijk de gebedsweek 
via radio, tv of YouTube mee te 
maken. Wil je liever meebidden 
met je gezin? Aan de hand van een 
handig kindergebedsboekje neem 
je je kinderen elke dag mee tijdens 
de gebedsweek van 2022. Voor 
elke dag is er een kort verhaal om 
kinderen bij het thema 'Licht in het 

duister' te betrekken. Daarnaast 
bevat het boekje verwijzingen naar 
video's, luistertips, knutselwerkjes 
en experimenten. Uiteraard bevat 
iedere dag ook een onderwerp 

om voor te bidden en diverse 
voorbeeldgebeden. 

Voor meer info en bestellen: 
www.weekvangebed.nl

Licht in de 
duisternis
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Noem het een uit de hand gelopen privé-initiatief. Noem 
het een manier om meer en anders van een kerkgebouw 
gebruik te maken. Na twee fantastische concerten in de 
Paaskerk van De Andersons in september en Leoni Jansen 
en Carel Kraaijenhof in oktober hebben wij het initiatief 
opgevat te kijken of we vaker concerten mogelijk zouden 
kunnen maken in de Paaskerk onder de titel ‘Concerten van 
de Vriendschap’.

Wat we jou willen vragen is of je bereid bent deel te 
nemen en 75 euro te betalen voor drie te organiseren 
concerten in 2022. De invulling van die concerten is nog 
even een verrassing, maar duidelijk moge zijn dat we 
mikken op interessante en inspirerende artiesten van enige 
naam en signatuur. 

We hebben inmiddels bijna zestig aanmeldingen en hebben 
nog twintig aanmeldingen nodig. Want als er tachtig 
enthousiastelingen mee willen doen gaan we door. Meer 
mag ook natuurlijk.

Als bonus voor het eerste jaar doen we er een vierde 
concert gratis bij. En dat wordt een swingend concert op 
zaterdag 25 juni 2022 van niemand minder dan Nederlands 
beste singer songwriter Bertolf&Band onder de titel ‘Happy 
in Hindsight’ (zijn meest recente CD).

Willen jullie ons uiterlijk eind december laten weten 
of je mee wilt doen als vriend of vriendin aan de serie 
‘Concerten van de Vriendschap’? Zouden jullie ook met 
ons samen willen nadenken over de vraag voor wie uit 
jouw vriendenkring dit nog meer interessant zou kunnen 
zijn? Dit bericht mag je daarvoor gerust bij anderen onder 
de aandacht brengen. Je kunt je reactie sturen naar 
gertjanslump@xs4all.nl, tel. 06-15 59 69 07. 

Na december besluiten we of we de serie gaan plannen en 
ontvangen degenen die positief reageerden daarover nader 
bericht.

Gert Jan Slump, Anne Marie Dees, Inke Otting, 
Arjen Teitsma, Jacqueline Meij, Hans Meij

Concerten van de vriendschap

32



Muziekagenda

w
w

w
.p

g
a

-b
.n

l 
 |

  
M

u
zi

e
ka

g
e

n
d

a

Muziek in de Kruiskerk
Op het moment dat ik dit stukje 
voor de kerst- en epifanieperiode 
schrijf is er net een periode met een 
‘avondlockdown’ ingegaan. Hoelang 
deze duurt, hoe de invulling ervan 
precies zal gaan, welke maatregelen 
er nog bij komen, is allemaal onzeker. 
Muzikale activiteiten overdag, zowel 
diensten, vespers als concerten, 
lijken door te kunnen gaan, maar een 
voorbehoud rond het volgende moet 
wel gemaakt worden.
De Kruiskerkcantorij probeert op 
Eerste Kerstdag acte de présence 
te geven. Of de zanggroep in staat 
zal zijn om in de kerstnachtdienst 
engelen- en herderszang te brengen, 
is ook nog onzeker. Beide diensten 
worden wel muzikaal verrijkt met één 
of meer instrumentale solisten.

Nieuwjaarsconcert 
in de Kruiskerk
Zondag 2 januari
Na de dienst van 2 januari is er een 
nieuwjaarsconcert door Laurens de 
Man en Irene Kok. Zij komen met een 
programma in het kader van Bach 
Solo. Laurens speelt solowerken van 
Bach op het orgel en op de vleugel, 
Irene zal de Derde Suite in C-groot 
voor cello solo (BWV 1009) spelen.
Aanvang 12.00 uur. Toegang vrij, 
deurcollecte.

Muzikale Versper 
in de Kruiskerk
Zondag 23 januari
Voor deze zondag is een muzikale 
vesper gepland met muziek van Henri 
Purcell. Rejoice in the Lord alway zal 
dan, als het door mag gaan, worden 

uitgevoerd door orkest, solisten en 
Vesperscantorij onder leiding van 
Henk Trommel.
Aanvang 16.30 uur. Toegang vrij, 
deurcollecte.

De diensten, de vesper en het 
concert worden o.a. dankzij Freek 
weer live gestreamd. Of u zich moet 
aanmelden om er in levenden lijve bij 
te kunnen zijn, staat te zijner tijd op 
de website. De toegang tot concert 
en vesper 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 naar het rekeningnummer 
van de Commissie Cantatediensten 
NL98 INGB 0008 0729 24. 

Aart Appelhof

Kruiskerk Paaskerk Pelgrimskerk
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Leren en bezinnen 
in lezingen en kringen

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud vastgelegd. Nieuwe 
coronamaatregelen kunnen van invloed zijn op de uitvoe-
ring ervan. De laatste berichten vindt u In de wekelijkse 
digitale nieuwsbrief. U kunt zich hierop gratis abonneren 
via pga-b.nl/nieuwsbrief.

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 mensen als jij. 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? Kom vrijblijvend 
kennis maken met meditatief bijbellezen.
Locatie  Kruiskerk 
Datum maandag 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 € 65,- (serie van zes avonden)

‘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

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 vanaf 5 januari
Tijd  10.00 - 11.30 uur
Leiding  Nico Sjerps, 06 - 21 25 46 99, 
 nsjerps@ziggo.nl
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Hopeloos hoopvol - belijdenissen 
van een postmoderne pelgrim
Filosoof en theoloog John D. Caputo (1940) is een 
van de spannendste en controversieelste denkers in 
de moderne theologie. Voor Caputo gaat in de naam 
(van) God een onvoorwaardelijke oproep schuil 
zonder dwang, zonder macht, zonder garantie. ‘God 
bestaat (existeert) niet. God dringt aan (insisteert)’. 
Promovenda Enrieke Damen neemt ons mee in het 
gedachtengoed van Caputo.
Locatie Paaskerk
Datum  dinsdag 1 en 15 februari
Tijd  20.00 - 22.00 uur
Leiding Enrieke Damen
Opgave  ds. Barbara de Groot, 020 - 239 02 93, 
 dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

Lezing: Een nieuw wij in Nederland
Het Nederlands landschap is versnipperd geraakt, 
niet alleen in politiek maar ook in etnisch en 
religieus opzicht. Het ontbreken van een gedeeld 
'wij' leidt tot spanningen en problemen. 
Manuela Kalsky stelde zich de vraag: Hoe kunnen 
we komen tot een 'nieuw wij'? Als antwoord hierop 
begon ze het project Nieuw Wij, met als motto 
'verbind de verschillen'. Hoe dat er in de praktijk 
uitziet, komt u op 22 maart te weten. 
Locatie Pelgrimskerk
Datum dinsdag 22 maart
Tijd 20.00 uur
Info Henk Stok, 020 – 644 25 70, 
 lezing@pelgrimskerk.nu

Kring romans
Een kring voor enthousiaste lezers die bij elkaar 
komen om gezamenlijk een vooraf gelezen 
(Nederlandse) roman te bespreken. We lezen voor 
13 januari De Kaasfabriek van Simone van der Vlugt.
Locatie Paaskerk
Datum  donderdag 13 januari, 17 maart
Tijd  15.00 uur 
Info /  Albert van Blaaderen, 0297 - 58 25 93
opgave literatuur@paaskerk-amstelveen.nl

Bijbelkring Johannes en Jeremia 
Na Kerstmis richten we ons op het Oude Testament 
en bestuderen we een aantal interessante 
perikopen uit het boek van de profeet Jeremia, 
die predikte voorafgaande aan en ten tijde van de 
Babylonische ballingschap. Zijn belofte van een 
nieuw liefdesverbond tussen God en zijn volk wordt 
in Jezus Christus vervuld. 
Locatie Pelgrimskerk
Datum dinsdag 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

Weekend in een klooster
Maak kennis met het leven in een klooster. Hoe kan 
deze levenswijze ons in de 21e eeuw nog inspireren? 
Beleef en ervaar het mee in het kloosterweekend 
van 13 - 15 mei bij de Franciscanen in Megen. Aan de 
korte vieringen wordt deelgenomen en is er ruimte 
voor ontmoeting met de broeders. Er is een beperkt 
aantal plaatsen voor deelname. 
Datum 13 - 15 mei
Info Josje Dijkstra, 06 - 53 72 15 10,  
 josjedijkstra@ziggo.nl

Cursus Religieuze kunst is uitgesteld 
tot nader datum.

D
e

c
e

m
b

e
r 

2
0

2
1

p
re

se
n

t 9
35



Maria is de hoofdpersoon in 
de eerste serie 
van de meer dan vijftig uur 
durende film Heimat.
Hier is ze nog niet getrouwd, 
een meisje als zoveel andere 
in Duitsland jaren 20.
Waar kijkt ze naar? 
Haar geliefde?
Of toch een engel?

Werner Pieterse

Heimat van Edgar Reitz is een Duitse 
filmtrilogie die verscheen van 1981-2006. 


