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Kort voor het verschijnen van 

dit eerste nummer van Present is 

de Bankraskerk overgegaan in de 

handen van de nieuwe eigenaars: 

de Hoofdsynagoge van Amsterdam.

De kerk zal ingrijpend worden 

verbouwd tot een huis van gebed 

voor de Joodse gemeente.

De voorbije tijd heeft koster 

Henk Waterham met zijn team 

ervoor gezorgd dat de kerk werd 

ontruimd. Dat was een avontuur 

op zich, want 40 jaar zo’n gebouw 

bewonen laat zijn sporen na in volle 

kasten en kelders. Maar uiteindelijk 

was de kerk leeg, waren de stoelen 

verkocht aan de Protestantse 

Gemeente in Zeist West, waar ze het 

kerkgebouw nu versieren, en was 

ook het orgel verwijderd.

Op de foto ziet u Frits Heil 

staan op de plek waar het orgel 

stond; en zo was de hele kerk: leeg. 

Het orgel zal opnieuw klinken, 

waarschijnlijk in de Thomas van 

Aquinokerk in Lissabon, Portugal…

en in de voor velen vertrouwde 

Bankraskerk zal de God van Israël 

geprezen en aanbeden worden.
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U hebt het eerste nummer van PRESENT in handen, 
het nieuwe kerkblad voor de Protestantse Gemeente 
Amstelveen Buitenveldert.
Het thema is START. Hoe kan het ook anders aan het 
begin van een ‘kerkelijk seizoen’ en bij het begin van 
een nieuw kerkblad nadat Horizon is verdwenen. U leest 
daarover meer in het artikel van de voorzitter van de 
Algemene Kerkenraad, Melis Melissen, op p. 12.
Voor het hoofdartikel was hetzelfde woord de inspiratie 
voor ds. Sieb Lanser.
Op p. 2 geeft de foto eerder de indruk van een einde dan 
van een begin, maar het vertrek uit de Bankraskerk was 
een té markant gebeuren, dan om daaraan geen aandacht 
te geven. 
De foto spreekt boekdelen, maar er klinkt ook iets nieuws 
in door: lees het bijschrift.
Het was vanaf het begin van de voorbereidingen voor dit 
blad de bedoeling dat er veel ruimte beschikbaar zou zijn 
voor het nieuws uit de wijkgemeenten. Dat is dan ook 
het geval, al is het wellicht een nog wat aarzelend begin. 
De aankondiging van de kerkdiensten staan al direct aan 
het begin op. p. 4. De kerken hebben hun eigen ‘kleur’ , 
die u ook terugvindt terug in de wijkberichten. 
Er is ook veel plaats ingeruimd voor de PJR met de 
plannen voor de komende tijd.

Ook voor ons als redactie geldt dat alle begin moeilijk is, 
maar we hebben ons best gedaan samen met Hannie 
Bakker als vormgever van het blad van Reprovinci te 
Schoonhoven, om u een goed eerste nummer aan 
te bieden van PRESENT. Wij hopen dat het aan de 
verwachtingen beantwoordt. Uw eventuele reacties en 
suggesties ziet de redactie graag tegemoet op het in de 
colofon genoemde post- of mailadres.

Namens de redactie
Jaap Doolaard

Inhoud

Colofon
PRESENT
Maandblad van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen - 
Buitenveldert
Verschijnt 10 keer per jaar
September 2010, jaargang 1, nummer 1

Uitgave: Protestantse Gemeente 
Amstelveen - Buitenveldert
Contact: redactie.present@
protestantsamstelveen.nl 
020 - 6413648   

Redactie: Jaap Doolaard 
(eindredactie), Willeke Koops, Sieb 
Lanser, Janet Parlevliet en Jeanette 
Schuijt.
Redactieadres: p/a Kruiskerk, 
van de Veerelaan 30A, 1181 RB 
Amstelveen

Present wordt kostenloos 
toegezonden aan alle financieel 
bijdragende leden van de 

Protestantse Gemeente Amstelveen 
- Buitenveldert. Een keer per jaar 
wordt men uitgenodigd een donatie 
te doen als bijdrage in het kosten van 
het kerkblad.

Anderen kunnen zich opgeven 
als betalend abonnee via bij 
voorkeur abonnementen@
protestantsamstelveen.nl of anders 
telefonisch bij het kerkelijk bureau. 

Abonnementsprijs: € 25,- p.j.
Een abonnement opzeggen dan wel 
een adreswijziging doorgeven gaat 
via ditzelfde email-adres of d.m.v. 
een schriftelijke melding aan het 
kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau: telefoon 641 
36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 1185 
TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 1180 EA 

Amstelveen
e-mail: kerk.buro.amstelveen@
planet.nl
Geopend di - do 9-12.30 uur

Kerkelijke bijdragen: 
bankrekeningnummer 54.93.16.523 
t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert.

Medewerkers aan dit 
nummer:Jaap Doolaard, Gerben 
Drost, Sieb Lanser,  
Melis Melissen, Cor van der Pijl,  
Hans van Strien, Hans Reijenga, de 
wijkredacties, de PJR.

Vormgeving en Druk: Reprovinci, 
Schoonhoven; BDU, Barneveld

Het volgende nummer komt uit op 
19 oktober 2010
Inleverdatum kopij:  
uiterlijk 17 september  2010.

Present is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten Amstelveen en verschijnt 1 keer in de 14 dagen.
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ZONDAG 12 september

Eerste collecte:   Diaconie,   
 individuele 

 ondersteuning
Tweede collecte: Kerk, bijbel

onderwijs pl. 
openbare scholen

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds H.U.de Vries 
Kruiskerk
10.00 uur: ds J.J.A.Doolaard
Pauluskerk
10.00 uur:ds A.van Vuuren (HA)
18.30 uur: ds A.van Vuuren
Handwegkerk
10.00 uur: ds W.Janssen 
19.30 uur: meditatieve viering
Dorpskerk
10.00 uur: dr J.Dubbink,Uithoorn
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M.Bogaard

De Buitenhof
10.30 uur: drs C.J.P.Ofman
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst.
Kapel VUmc
10.00 uur: ds N.de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds A.P.van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: ds A.P.van den Broek

ZONDAG 19 september

Eerste collecte: Diaconie,  
landelijk 
vredeswerk

Tweede collecte: Kerk, wijkwerk

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds M.Elbers
Kruiskerk
10.00 uur: ds W.Janssen
Pauluskerk
10.00 uur:ds A.van Vuuren
18.30 uur: ds G.Lustig, Nieuwerkerk 
a/d IJssel
Handwegkerk
10.00 uur: ds P.A.de Bres
Dorpskerk
10.00 uur: ds M.Visser
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M.Bogaard en pastor 
J.P.Adolfs (oec.viering)

De Buitenhof
10.30 uur: ds S.van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor A.Nolet
Kapel VUmc
10.00 uur: ds B.C.Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: Leger des Heils
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: Leger des Heils 

ZONDAG 26 september

Eerste collecte:  Diaconie, wet 
uitgeprocedeerde  
asielzoekers

Tweede collecte: Kerk, landelijk 
jeugd  
en jongerenwerk

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds H.U.de Vries (HA)
Kruiskerk
10.00 uur: ds J.J.A.Doolaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds J.B.ten Hove, Katwijk 
aan Zee
18.30 uur: ds A.van Vuuren
Handwegkerk
10.00 uur: ds J.A.Verkerk (HA)
Dorpskerk
10.00 uur: ds M.Visser
Paaskerk
10.00 uur: ds A.P.van den Broek

De Buitenhof
10.30 uur: ds C.Sloots
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst.
Kapel VUmc
10.00 uur: ds A.A.van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W.Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: pastor W.Berendsen

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A

Pauluskerk 
W.van Borsselenweg 116

Handwegkerk 
Handweg 117

Dorpskerk 
Dorpsstraat 36

Paaskerk 
Augustinuspark 1
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ZONDAG 3 OktOber

Eerste collecte: Diaconie, 
kledingbank

Tweede collecte: Kerk, Kerk en Israël

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds H.U.de Vries
Kruiskerk
10.00 uur:ds S.H.Lanser
Pauluskerk
10.00 uur: ds A.van Vuuren
18.30 uur: ds A.van Vuuren
Handwegkerk
10.00 uur: ds G.J.de Bruin
Dorpskerk
10.00 uur: ds M.Visser
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M. Bogaard &  
ds. N. Atmadja

De Buitenhof
10.30 uur: ds S.van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur:ds M.Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor A.de Ceuninck van 
Capelle
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: mw drs T.J.Koens
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: mw drs T.J.Koens 

ZONDAG 10 OktOber

Eerste collecte: Diaconie, 
werelddiaconaat

Tweede collecte: Kerk, eredeinst & 
pastoraat in onze 
gemeente

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds S.H.Lanser
Kruiskerk
10.00 uur: ds J.J.A.Doolaard (HA)
Pauluskerk
10.00 uur: ds 
G.D.Kamphuis,Amersfoort
18.30 uur: ds A.van Vuuren
Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie 
Dorpskerk.
19.30 uur: meditatieve viering
Dorpskerk
10.00 uur: ds M.M.Bogaard
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst. Zie 
Dorpskerk. 

De Buitenhof
10.30 uur: ds R.Kranenborg
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds A.Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H.Dornseiffen 
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: pastor H.Dornseiffen 

ZONDAG 17 OktOber

Eerste collecte:  Diaconie, wijkdoel
Tweede collecte:  Kerk, wijkwerk

Pelgrimskerk
10.00 uur: ds H.U.de Vries
Kruiskerk
10.00 uur: ds S.H.Lanser
Pauluskerk
10.00 uur: ds R.H.Kieskamp, Lienden
18.30 uur: ds W.C.Meeuse,Bilthoven
Handwegkerk
10.00 uur: drs R.J.Prent
Dorpskerk
10.00 uur: ds J.J.A.Doolaard
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M.Bogaard

De Buitenhof
10.30 uur: ds S.van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor A.Nolet
Kapel VUmc
10.00 uur: ds J.A.Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: Leger des Heils 
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: Leger des Heils

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Vreugdehof 
De Klencke 111

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Zorgcentrum 
Groenelaan, 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende 
Meesters
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De Protestantse Kerk in Nederland heeft 5 
september gekozen als startzondag en zelfs 
een heuse startzondagkrant het licht doen 
zien. Voor velen is het ook een moment om als 
gemeente samen iets te doen, om naar buiten 
te treden en te laten zien waar de kerk voor 
staat, welke activiteiten ze ontplooit. 
Toch blijf ik het een wat wonderlijk fenomeen 
vinden. Zijn we als kerk dan eerst gestopt? 
Hebben we de lofzang onderbroken? Is de 
Bijbel twee maanden dicht gebleven? Hebben 
we niet meer naar elkaar omgezien? Was 
de dood een halt toegeroepen? Ach nee; 
weliswaar vergaderden we ons niet meer suf 
en lagen kringen stil, maar de vestigingen 
van de Protestantse Kerk in Nederland bleven 
iedere zondag open, om maar aan een bekende 
slogan te refereren. Hooguit werd er gedurende 
de vakantieperiode gezamenlijk gevierd, zoals 
door de wijkgemeenten van de Paaskerk, de 
Dorpskerk en de Handwegkerk. 
Maar er is nu ook een echte start: ons nieuwe 
kerkblad ‘Present’. Het eerste nummer ligt er. 

Sprong in het diepe
Je kunt het thema ‘Start’ op veel verschillende 
manieren illustreren. De bijgaande illustratie 
van het zwembad spreekt me aan. Niet alleen 
omdat ik zelf twee keer per week probeer 
te gaan zwemmen in de Meerkamp, maar 
vanwege de dynamiek die uit de afbeelding 
spreekt.  Gespannen staan de zwemmers in 
afwachting van het startschot, gereed om iets 
van de wedstrijd te maken. Ze gaan ervoor. 
Naar ik hoop gaan ook wij ervoor om er wat 
van te maken, van ons geloofsleven en van ons 
kerkelijk leven in Amstelveen-Buitenveldert. 
Wat er in het verleden misschien ook mag 
zijn misgegaan, er is altijd een nieuwe start 
mogelijk. En ieder van ons kan meezwemmen 
in het team, ambtsdrager of niet-ambtsdrager, 
jong of oud, man of vrouw, homo of hetero, rijk 
of arm, wit of zwart, en noem maar op. Wat 
mij in de Meerkamp steeds weer opvalt: ieder 
zwemt op haar of zijn eigen manier, in een 
rustig tempo of juist pijlsnel, op de borst of op 
de rug, schoolslag, crawl, vlinderslag… Goed 
voor de conditie en zo te zien beleeft iedereen 
er ook plezier aan. Dat zou voor de kerk toch 
ook mooi zijn: als we onze geloofsconditie op 
peil houden en ook plezier beleven aan het 
bezig zijn in de kerk. Sta je al op het startblok?
Voor mij heeft geloven iets van een sprong in 
het diepe. Ik spring wel met vertrouwen, maar 
zonder harde zekerheden (of wat daarvoor 
doorgaat). In de Bijbel is water vaak een 
symbool voor de machten van chaos, dood, 
ondergang. Er wordt niet gezwommen in 

het water, maar wel over het water gelopen. 
Het zijn Paasverhalen. De donkere machten 
zullen mij er niet onder krijgen. Dat is mijn 
geloofsvertrouwen in een notendop. Ik waag 
de sprong in het diepe. Met de doop heeft 
eigenlijk het startschot al geklonken. De 
start van een levenslange verbondenheid 
met Christus en zijn gemeente. Levenslang 
zwemmen, soms tegen de stroom van de 
publieke opinie in. Ik moet daarbij vaak denken 
aan de regel uit een lied van de Deutscher 
EvangelischerKirchentag: “gegen den Strom 
schwimmt Gottes Sohn”.

Bijna naakt
De zwemmer is schaars gekleed, ontdaan 
van alle ballast. Wat kunnen we ook in de 
kerk vastzitten aan allerlei ballast: weerstand 
tegen veranderingen, vasthouden aan oude 
structuren, herkauwen van oude dogma’s, een 
liturgisch keurslijf. Gooi alle omhulling maar 
van je af, wanneer je van start gaat. Dan ben 
je zo licht mogelijk. Wij zijn, denk ik, niet zo 
graag naakt. Met onze kleding lijken we hier 
in Amstelveen toch een keurige meneer of 
mevrouw, uit een voortreffelijk milieu. Maar die 
kleding verbloemt van alles. De nazirechters 
in het derde rijk droegen keurige toga’s, maar 
die verhulden wat een onrechtvaardigheid 
en moorddadigheid er onder schuilging. Een 
predikantentoga kan verhullen wat een hond er 
op de kansel staat. 
De schrijver van de Hebreeënbrief noemt het 
“de zonde, waarin we steeds weer verstrikt 

De maand september is voor 

veel gemeenten een startmaand. 

Alhoewel een nieuw kerkelijk jaar met 

de adventstijd begint, start het nieuwe 

kerkelijke seizoen in de beleving 

van velen in september, nadat de 

zomervakantie voorbij is. 
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raken, van ons afwerpen en vastberaden 
de wedstrijd lopen die voor ons ligt” (12:1). 
De theoloog Karl Barth noemde de ‘zonde 
van de traagheid’ één van de grote zonden. 
Herkenbaar toch, ook in het kerkelijk leven? De 
traagheid, de moedeloosheid, het gebrek aan 
inspiratie. Steeds moeten we ons daartegen 
verweren. Laten we energiek en geïnspireerd 
in het diepe springen. 

Eenzaam maar niet alleen
Stel je een zwemwedstrijd voor. Het lijkt 
misschien een eenzaam avontuur: ieder 
trekt zijn/haar eigen baan. Maar naast de 
medezwemmers is er ook het publiek dat 
juicht en aanmoedigt. Dat geeft een geweldige 
stimulans. De zojuist al genoemde schrijver 
van de Hebreeënbrief noemt dat de “menigte 
geloofsgetuigen”. Zij moedigen ons aan om van 
start te gaan en om vol te houden. Zij hebben 
met hun leven ingestaan voor het vertrouwen 
in een goede toekomst, een toekomst in Gods 
hand. 
Nu schuilt er wel een gevaar in het spreken 

over een wedstrijd als het gaat om gelovig 
leven. Het geloof is geen krampachtige 
inspanning. Daar moeten we elkaar voor 
bewaren. De Hebreeënbrief zegt: “Laten we de 
blik gericht houden op Jezus, de grondlegger 
en voltooier van ons geloof”. Hij gaf zelfs niet 
op toen het kruis voor hem dreigde. Want hij 
vertrouwde op God, met heel zijn wezen. Zijn 
Vader zou er zijn, niet alleen aan de start, maar 
ook aan de finish. Jezus is de grondlegger van 
ons geloof. Hij heeft ons laten zien wie God is 
en waar het God om gaat; en hij heeft dat in 
zijn eigen leven ten volle waar gemaakt. Daarin 
is hij ook de voltooier van ons geloof. Hij is de 
weg van het geloof ten einde gegaan. Ik hoor er 
ook in dat hij zal voltooien wat bij mij onaf blijft. 
Ik geloof met vallen en opstaan en stukwerk is 
mijn pogen, om het met een bekend gezang te 
zeggen, maar dat is niet erg. 
Ik hoef Jezus niet te zijn; ik moet Sieb 
Lanser zijn en mijn baan zwemmen met de 
mogelijkheden en beperkingen die mij gegeven 
zijn, en ook te midden van de vragen en 
uitdagingen die er nu, in 2010, spelen. 

Discipline
Wat nodig is om geregeld te zwemmen, is 
discipline. Ook geloof vraagt om discipline. Niet 
alleen wat betreft de zondagse kerkgang, maar 
vooral wat betreft het leven als gelovige. Ben ik 
als gelovige een kanaal van Gods liefde, van zijn 
gerechtigheid en vrede? Ben ik een leesbare 
brief van Christus? Dat moet levenslang 
geoefend worden. In het nieuwe seizoen zullen 
er ook weer genoeg activiteiten zijn die daarbij 
willen helpen: catechese, bijeenkomsten in het 
kader van vorming & toerusting, het onderlinge 
geloofsgesprek. 
In de leerschool van het geloof gaat het om 
draagkracht, volharding. Dat betekent ook 
concentratie, stilstaan, ontvangen, het maken 
van een nieuwe of vernieuwde keuze, opletten 
wat er scheef groeit en op zoek gaan naar 
verbetering. 
Ik wens ons allen een geïnspireerd en 
inspirerend, bovenal een gezegend nieuw 
seizoen toe. 
Staat u klaar voor de start?

Sieb Lanser
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uit de algemene kerkenraad

Maar nu is achter de horizon vandaan het 
eerste nummer van een nieuw centraal 
kerkblad bij u bezorgd onder de velen van 
u wellicht vertrouwde naam ‘Present’ 
(destijds de voorloper van Horizon). Het 
nieuwe Present verschijnt 10x per jaar en 
dit betekent dat het maandelijks uitkomt 
met uitzondering van –waarschijnlijk- 
een gecombineerd nummer aan het 
begin van het jaar en één gedurende de 
zomermaanden. Het blad is wel fleuriger 
dan het oude Present. De moderne 
druktechnieken maken een kleurendruk 
mogelijk die nauwelijks duurder is dan 
zwart wit, en daar maken wij graag 

gebruik van. 
Maar het gaat natuurlijk vooral om de 
inhoud. Het blad wordt vooralsnog 
toegezonden aan de (meelevende) leden 
van onze gemeente en bevat daarom 
hoofdzakelijk berichten uit en over deze 
gemeente. Niet omdat de rest van de 
wereld onbelangrijk is, maar anderen 
berichten daarover al ruimschoots. 
Present geeft dus veel nieuws uit alle 
wijken, en van bovenwijkse organen 
zoals de colleges van diakenen en 
kerkrentmeesters, de protestantse 
jeugdraad en de algemene kerkenraad en 
op bescheiden schaal artikelen en nieuws 
van bredere strekking.
Omdat ook dit blad kosten met zich 
brengt, zal in de loop van het jaar of begin 
volgend jaar van u een bijdrage daarvoor 
worden gevraagd.
Namens de AK spreken wij de wens 
uit dat het nieuwe kerkblad aan de 
verwachtingen zal beantwoorden dat u 
Present steeds met veel plezier zult lezen 
en dat het blad vooral moge bijdragen 
aan opbouw van en communicatie in de 
gemeente.  
Over achtergronden en doelstelling 

van het nieuwe magazine verwijs ik 
graag naar de bijdrage ‘Een nieuwe 
start’, geschreven door Melis Melissen, 
voorzitter van de AK, elders in dit eerste 
nummer.

Een nieuwe predikant!
Voorts begroeten wij ds H.U. de 
Vries, sinds 18 juli jl. verbonden aan 
onze gemeente in het bijzonder als 
wijkpredikant van de Pelgrimskerk 
in Buitenveldert zodat in de 
predikantsvacature die was ontstaan 
door het vertrek van ds. Kroese inmiddels 
is voorzien. Wij wensen de nieuwe 
predikant bij alle arbeid in de gemeente 
alle goeds en vooral Gods zegen toe.

Een nieuw seizoen.
De AK staat voor een nieuw 
vergaderseizoen en diverse zaken die 
hetzij een deel hetzij het geheel onze 
gemeente aangaan, liggen te wachten 
op bespreking en besluitvorming. Indien 
mogelijk, zullen wij u met een zekere 
regelmaat hierover informeren.

J.Reijenga, scriba van de algemene 
kerkenraad

Dit is het eerste nummer van 

een nieuw kerkblad, een uitgave van 

en voor onze Protestantse gemeente! 

Vele jaren ontving u om de 14 dagen 

het kerkblad Horizon. In de loop 

van verleden jaar werd duidelijk dat 

de uitgave van dit magazine moest 

worden gestaakt. Het laatste nummer 

verscheen dan ook eind 2009. 
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Uw bijdrage, de vrijwillige kerkelijke 
bijdrage en de opbrengsten uit 
collecten, samen met de opbrengsten 
uit de verhuur van kerkelijke gebouwen, 
wordt gebruikt om de kerkelijke 
activiteiten te betalen. Denk daarbij om 
te beginnen aan de pastorale zorg en 
de kerkelijke samenkomsten. Om die 
laatste te kunnen houden zijn gebouwen 
nodig, kosters en organisten.. Om 
dit alles in goede financiële banen 
te leiden is er een kerkelijk bureau. 
Daar worden uw toezeggingen en 
betalingen verwerkt en wordt de (leden)
administratie bijgehouden. 

In de ideale situatie zijn 
bovengenoemde inkomsten voldoende 
om dit alles te kunnen betalen. Uit de 
jaarrekening heeft u kunnen afleiden 
dat die ideale situatie al een aantal jaren 
niet bestaat. In 2009 kwamen we bijna 
0,4 miljoen tekort. Door de Algemene 
Kerkenraad zijn processen aangestuurd 
moeten leiden tot een beperkt tekort. 
Opbrengsten uit beleggingen mogen 
van de A.K. voor een deel worden 
aangewend om het tekort te dekken. 

Eén van de ontwikkelingen die volgens 
het College aandacht nodig heeft is 
die van de omvang van de kerkelijke 
bijdragen, uw bijdragen. In totaliteit 
bezien lopen die terug, al een aantal 
jaren. Dit komt omdat het aantal 
bijdragende leden daalt, door overlijden 
en door vertrek. Steeds minder mensen 
moeten de kerkelijke activiteiten 
meehelpen te financieren. Je zou 
kunnen zeggen dat dan de bijdrage 
per persoon gewoon wat omhoog 
moet om weer dezelfde omvang van 
de bijdragen uit te komen. Dat is wat 
gemakkelijk gezegd: we zien om ons 
heen dat alles wat minder gaat, daar 
kan ook de kerk niet omheen. We 
zouden ook kunnen proberen het aantal 
bijdragen leden omhoog te krijgen: het 
draagvlak te verbreden. Daar hebben we 
de wijkkerkenraden bij nodig, want die 
kennen de feiten binnen de eigen wijk. 

De aard van de kerkelijke activiteiten 
mag niet verminderen. De omvang 
daarvan (denk aan een zo efficiënt 
mogelijk werkend kerkelijk bureau, een 
voldoend aantal kerkgebouwen) zullen 
we moeten aanpassen aan de dalende 
inkomsten uit bijdragen. Als we daar 
alles aan hebben gedaan en er is nog 
steeds sprake van een niet-aanvaardbaar 
tekort, dan zouden we ook naar de 
omvang van de pastorale zorg moeten 
gaan kijken. In die volgorde! Daar zijn 
zowel de Algemene Kerkenraad als 
uw College mee bezig. Dat proces is 
niet eenvoudig. We staan soms voor 

moeilijke keuzes, maar de opdracht 
staat. 

Zoals al aangegeven worden we 
financieel bezien wat geholpen omdat 
de kerk in het verleden een eigen 
vermogen heeft kunnen opbouwen. 
Dat vermogen ontstond enerzijds door 
erfenissen en legaten en anderzijds 
door de opbrengsten uit onroerend 
goed. Dat vermogen leverde in 2009 
ruim 0,3 miljoen aan directe inkomsten 
(huren, rente en dividenden) op. Tijdens 
de gemeentevergadering werden wij 
er terecht op gewezen dat wij vooral 
moeten kijken naar het resultaat uit de 
kerkelijke activiteiten. Uw college is het 
daar hartgrondig mee eens. Niettemin 
stelt dat vermogen ons in staat om op 
een rustige manier die ombuigingen te 
bereiken die we nodig achten. 

In een volgend nummer van ons 
gemeenteblad informeren we u opnieuw 
over de financiële ontwikkelingen.

Intussen: mocht u uw toezegging voor 
2009 nog niet hebben teruggestuurd, 
dan stelt het College het zeer op prijs 
als u dat wel doet. Dan kunnen wij 
een goede inschatting maken van de 
bijdrage die we over 2010 van u mogen 
verwachten. 

Namens het College van 
Kerkrentmeesters

Jan Bossenbroek (voorzitter) en  
Hans van Strien (penningmeester) 

In de toelichting op de jaarrekening 2009 

heeft u kunnen lezen dat het College u met 

regelmaat wil bijpraten over het financiële 

reilen en zeilen van onze kerkgemeenschap. 

Deze keer gaat het over uw vrijwillige 

bijdrage en wat daarmee wordt gedaan.

college van kerkrentmeesters
Bestemming kerkelijke bijdrage
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Gerben Drost

‘De Roze Engel’ was het eerste kerkelijke 
homocafé en wel: in kerkelijk Amstelveen-
Buitenveldert. Een initiatief in 1986 van de 
toenmalige Gereformeerd-Hervormde Jeugdraad. 
De publiciteit over het plan om in het najaar van 
1988 –  onder andere met oog op aids - aandacht te 
geven aan veilig vrijen (‘Safe sex show’) bracht de 
kerkelijke gemoederen zó in beroering dat het AK-
moderamen het programma eenzijdig verbood. Na 
moeizame gesprekken hierover bloedde De Roze 
Engel in 1989 dood.

Een van de regelmatige bezoekers van de Roze 
Engel was wijlen de heer Jo Splinter. 
Ruim voor het ontstaan van wat we nu kennen 
onder de titel gay-straight alliances
(in bedrijven, scholen, etc.) gaf hij in de café-
avonden blijk van kritische solidariteit met 
“potters & flikkers”, die ook niet anders wilden dan 
bewust meedoen en – leven in en met de kerk.

In de kleine kring van toen blijven we ons hem 
herinneren, mede door zijn term van “potters en 
flikkers”. We  kijken – anno Domini 2010 – ruimer 
naar: homo’s, lesbo’s biseksuelen en transgenders.

Zondag 8 augustus jl. was er een roze dienst 
in de Keizersgrachtkerk Een dienst belegd door 
PKN Amsterdam in samenwerking met het 
LKP (Landelijk Koördinatiepunt groepen kerk en 
homosexualiteit). Een feestelijke slotviering van 
de Gay Pride 2010. De orde van dienst droeg de 
titel: ‘Celebrating the Future’. In een overvolle 

Keizersgrachtkerk werd het een vrome en vrolijke 
dienst. 

Vooraf zag ik een flyer. Voorop info over de dienst 
en achterop info van PKN Amsterdam. Dat ze al 
meer dan 20 jaren levensverbintenissen man-
man en vrouw-vrouw zegenen. En ook dat PKN 
Amsterdam zich er over verheugt dat veel homo’s 
en lesbo’s actief zijn in de kerk (als predikant, 
bestuurder en kerklid). 

Arie Boomsma was de lector en las psalm 23 
(Statenvertaling), ds. Hantie Kotzé idem in een 
vertaling in het Zuid-Afrikaans. Er werd – met een 
cantoraat – hemels gezongen.
Van: D’ Almachtige is mijn Herder en Geleide, Door 
de nacht van strijd en zorgen en een lied van Bob 
Dylan (slotcouplet: “ I see my light come shining, 
from the west to the east, any day now, any day 
now, I shall be released).
Ruard Ganzevoort bracht de overdenking. Over wat 
en hoe en verder vierend de toekomst.
Verder op weg en binnenkort:  God alles in allen.
Bij het onderdeel bidden en danken in de roze 
dienst  kon je onder andere een kaarsje aansteken. 
Ik ben naar voren gelopen en heb een kaarsje 
aangestoken ter gedachtenis 
aan bijvoorbeeld Jo Splinter.

Goed initiatief deze dienst van PKN Amsterdam. 
Goed voorbeeld doet volgen, ook in PKN 
Amstelveen-Buitenveldert in woord en daad? 
Zomaar een vraag bij de start van Present.

Focus
Voorzitter van de kerkenraad  
van de geloofsgemeenschap  

rond de Handwegkerk.
gerben.drost@hetnet.nl
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Vervolgens vonden hervormd en gereformeerd 
Amsterdam en Amstelveen elkaar en 
gaven samen het kerkblad Horizon uit, een 
samenwerking die werd voortgezet door de 
protestantse gemeenten. Horizon was een mooi 
blad, met een gevarieerde en rijke vulling, en het 
toonde ook goed. 
Toch besloten beide gemeenten om 
uiteenlopende redenen om met Horizon 
te stoppen en daar een andere vorm van 
communicatie voor in de plaats te stellen. 
Amsterdam geeft sinds januari het blad 
Kerk in Mokum uit, een blad voor kerk, 
cultuur en samenleving, men zie http://
www.protestantsamsterdam.nl/downloads/
KerkinMokum2010-*.pdf.

Een onderzoek
Amstelveen-Buitenveldert heeft een heel 
andere keuze gemaakt. Wij begonnen met de 
vraag of wij wel een plaatselijk blad wilden 

uitgeven, en gaven in elk geval de voorrang aan 
de totstandbrenging van een website, want 
die hadden we als centrale gemeente nog niet. 
Uiteindelijk besloot de AK wel een plaatselijk 
blad te gaan uitgeven, dat vooral voor de eigen 
gemeente bestemd is. Daarbij speelden de 
resultaten een rol van een onderzoek bij lezers 
van Horizon. Dat werd in 2005 gehouden 
en geleid door een te goeder naam en faam 
bekendstaande methodoloog van de Vrije 
Universiteit. We kunnen dus de resultaten 
van dit onderzoek gerust als betrouwbaar 
beschouwen. 
In 2006 kwamen die resultaten ter beschikking 
en die gaven toch wel te denken. De 
respondenten vonden Horizon wel een mooi 
blad, maar lazen het niet erg intensief. 
Eruit sprongen kerkdiensten en wijkberichten, 
die rubrieken werden door drie kwart van 
de respondenten gelezen, en dat waren de 
enige rubrieken met meer dan 50% lezers. 
De rubriek “Uit de AK” werd maar door 33% 
van de respondenten gelezen, dus lezer, als u 
tot hier gekomen bent behoort u vermoedelijk 
tot een minderheid, maar niettemin dank 
voor uw aandacht. Voor de meeste rubrieken 
schommelde de belangstelling rond de 40%. 
Maar daarmee zijn we er nog niet. Bij dit soort 
vragenlijsten antwoorden mensen altijd mooier 
dan de werkelijkheid is. In enquêtes naar  
drank- en tabaksgebruik geven mensen altijd 
aan minder te roken en te drinken dan ze in 
werkelijkheid doen. En bij enquêtes naar sociaal 
wenselijk gedrag, zoals het lezen van Horizon, 
overrapporteert men. Je kunt dat b.v. zien aan 

de cijfers voor het kerkbezoek, waarnaar in het 
onderzoek ook gevraagd werd. Als die waar 
zouden zijn, zouden alleen al onder  de lezers van 
Horizon evenveel kerkgangers zijn als we in 2005 
in totaal in onze kerken zagen. En dat terwijl er in 
Amstelveen-Buitenveldert vele gemeenteleden 
waren die Horizon niet ontvingen en toch naar 
de kerk gingen. En dan heb je te maken met 
de non-respons. Van de 1000 aangezochte 
respondenten reageerde ruim de helft, en 
je kunt veilig aannemen dat hieronder meer 
trouwe lezers zaten dan bij de krappe helft die 
niet reageerde. En zelfs van deze respondenten 
haalde 10%  Horizon niet eens uit de verpakking. 
Al met al drong zich de conclusie op dat in 
Horizon eigenlijk de rubrieken kerkdiensten en 
wijkberichten naar behoren gelezen werden, 
en dat de rest van het blad alleen voor een 
betrekkelijk kleine minderheid interessant was. 

Een eigen blad?!
De vraag die de AK zich stelde - of er wel een 
nieuw papieren blad voor de hele gemeente 
moest komen - was dan ook een reële vraag. 
Het alternatief was immers dat de centrale 
website en de websites van de wijkkerken 
voor het plaatselijk nieuws zouden zorgen. 
Voor algemeen kerkelijk nieuws bestaat zo een 
enorm groot aanbod, op het internet en op 
papier, dat wie daarin geïnteresseerd is, heus 
zijn weg wel kan vinden. Het lezerspubliek van 
Horizon bleek ook gemiddeld hoogopgeleid 
te zijn. Hoogopgeleiden hebben, ook als ze 
ouder zijn meestal wel de beschikking over een 
internetverbinding. Uiteindelijk overwoog de AK 

Zo af en toe vernieuwen we ons 

kerkblad. Heel vroeger was er Hervormd 

Amsterdam, dat later Hervormd 

Nederland is geworden. Later kwam 

Present, een uiterst sober uitgevoerde 

periodiek. Gereformeerden hadden 

hun eigen Kerkblad voor Amsterdam, 

regioperiodiek van het Centraal 

Weekblad.
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dat er ook nog altijd veel gemeenteleden 
zijn die, om wat voor reden ook, niet 
beschikken over een internetverbinding en 
dat je die gemeenteleden ook adequaat 
moet bedienen. En al beschikt men wel 
over een verbinding: je wilt toch ook wel 
eens iets op papier lezen, dat ligt lekker 
in de hand, en je kunt het meenemen 
op je wandeling. Zo kan men ook op een 
van de vele bankjes die Amstelveen en 
Buitenveldert rijk zijn, genietend van het 
zonnetje, het nieuwe kerkblad lezen. 

Van Horizon naar Present
De lessen van het lezersonderzoek 
indachtig, heeft Present een inhoud die 
sterk op het kerkelijk leven in de gemeente 
gericht is. Er is zeer ruime aandacht voor 
wat er in de verschillende wijken leeft. Zo 
blijft men niet alleen van het eigen kerkelijk 
wel en wee op de 
hoogte, maar ook van wat 
er in de naburige wijken 
gebeurt. 
De wijkbladen 
verschenen 5 a 6 maal 
per jaar, met uitzondering van PIO, dat 10 
x per jaar verscheen. Er is over gedacht 
het wegvallen van Horizon op te vangen 
met een vergroting van de frequentie van 
de wijkbladen. Maar dat had enerzijds 
praktische bezwaren: de geheel op 
vrijwilligers draaiende organisaties gaven 
aan dat ze niet veel meer konden. Verder 
hadden we ook geen enkele idee hoe goed 
die blazen eigenlijk gelezen werden. Hun 
gezamenlijke oplage was ongeveer 4000 
exemplaren, twee maal zoveel als het 
aantal bijdragende pastorale eenheden. 
Een onderzoek zoals bij Horizon heeft 
bij de wijkbladen nooit plaatsgevonden. 
En anderzijds zou het verhogen van de 
frequentie van de wijkbladen het wegvallen 
van Horizon ook niet echt opvangen, 
omdat men dan geheel verstoken blijft 

van  het wel en wee uit andere delen van 
de gemeente. Met het opzetten van een 
gemeenschappelijk kerkblad voor de hele 
Protestantse gemeente wordt ook tot 
uitdrukking gebracht dat we één gemeente 
zijn. 
Voor de frequentie hebben we gekozen 
voor 10 “gewone” nummers en de 
mogelijkheid opengehouden dat er 
daarnaast speciale nummers verschijnen 
die ook op een andere doelgroep gericht 
kunnen zijn.

Naast Present gaan we ook verder 
met de website http://www.
protestantsbuitenveldert.nl/ of  http://
www.protestantsamstelveen.nl/, het 
werkt beide. Wie de meest actuele 
berichten wil weten kan zich abonneren 
op onze nieuwsbrief, eenvoudig door 

zich aan te melden. U 
ontvangt dan de Preek 
van de Week, het meest 
actuele overzicht van 
de kerkdiensten,. een 
overpeinzing en allerlei 

(kerkelijk) nieuws van binnen en buiten 
onze gemeente. Wij hebben nog geen 
dagelijkse bijbeltekst voor uw blackberry, 
maar dat komt ook nog wel. 
Maar wat we ook verzinnen aan 
communicatiemiddelen, het direct 
menselijk contact blijft toch het meest 
direct en het meest actueel face to face of 
face to book.
Ik ben blij dat u het lezen helemaal tot hier 
heeft volgehouden, en, naar ik hoop, u ook.
Ik wens u allen, ook aan hen die dit niet 
gelezen hebben, veel genoegen toe met 
ons nieuwe blad Present. 
Voor suggesties om tot een nog beter blad 
te komen houdt de redactie zich uiteraard 
aanbevolen.

Melis Melissen, voorzitter Algemene 
Kerkenraad

wijkberichten en 
kerkdiensten sprongen 

eruit
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Nieuws van elders

door: Simon van der Meer, kerkjournalist te 
Amerongen
Halverwege de zestiende eeuw hebben 
twee jongemannen (van 24 en 26 jaar!) een 
vraag- en antwoordspel bedacht dat meer dan 
vierhonderd
jaar de tijd zou trotseren. Kort voor hun actie 
was in de toenmalige Nederlanden een 
geschrift opgedoken waarin de navolgers van 
Calvijn tegenover de roomse overheid hun 
geloof verwoordden. Dat geschrift verwierf 
zich in korte tijd een hoog gezag en werd 
onder de naam Nederlandse geloofsbelijdenis 
de officieel erkende grondslag van de kerk 
van de hervorming. De twee mannen 
verwoordden dit nieuwe geloof in 129 vragen 
en antwoorden. Het kreeg daarmee de vorm 
van een leerboek, dat als ‘Heidelbergse 
Catechismus’ de geschiedenis is ingegaan.

Stampwerk
Sindsdien hebben generaties lang 
kinderen van christelijke huize op school en 
opcatechisatie al die vragen en al die (soms 
heel lange) antwoorden in hun kleine kopjes 
moeten stampen. Predikanten maakten voor 
hun zondagmiddag-leerdiensten gebruik van 
diezelfde Catechismus, verdeeld over 52 
zondagen.
Eeuwenlang is daar streng de hand aan 
gehouden, maar in de tweede helft van 
de vorige eeuw kwam daar de klad in. De 
oude Catechismus, die al die tijd vastigheid 
en richting gaf aan de gelovigen, raakte 
gaandeweg achterop. Vormde hij in den 
beginne en ook veel later nog een levendig 
geheel van existentiële vragen en antwoorden 
in de loop van de laatste decennia, in een snel 
veranderende wereld, is zijn inhoud vaak niet 

meer actueel.

Verjaardagscadeau
Het is om deze reden dat een groep 
predikanten van Op Goed Gerucht het besluit 
heeft genomen iets nieuws op de markt 
te brengen. Zij noemen het geschrift de 
Doornse Catechismus, naar de plek waar 
Op Goed Gerucht bij elkaar pleegt te komen 
(conferentiecentrum Hydepark in Doorn), en 
met een knipoogje naar de catechismus die in 
Heidelberg het eerste licht zag.
De theologenbeweging bestaat inmiddels 
tien jaar en deze catechismus kun je eigenlijk 
zien als een cadeau dat de jarige aanbiedt 
aan binnen- én buitenkerkelijke gelovigen. 
Om er maar meteen mee voor de draad te 
komen: het is een meer dan alleraardigst 
verjaardagscadeau geworden. Hoe zijn ze te 
werk gegaan? De redactie heeft 52 vragen 
opgesteld - klassieke vragen (Wat is mijn 
diepste troost?), maar ook vragen van deze 
tijd (Bestaat God?; is Hij dezelfde als Allah?; 
heeft Hij plezier in andere religies dan het 
christendom?). Vervolgens is aan dertien 
predikanten uit eigen kring gevraagd om ieder 
vier vragen voor zijn/haar rekening te nemen. 
Afspraak: elk antwoord mag maximaal 500 
woorden tellen, en moet uit twee stukken 
bestaan: eerst een theologisch, informatief 
deel en vervolgens een meer persoonlijk, 
spiritueel deel.

Afspraak
De auteurs hebben zich over het algemeen 
goed aan de afspraak gehouden. Voor zover 
mogelijk bestaat het eerste deel van hun 
antwoord inderdaad uit feitelijke informatie. 
Bijvoorbeeld: wat zegt de bijbel over de hel en 

wat is er in de geschiedenis mee gebeurd? In 
het tweede deel laat de auteur daarover zijn 
eigen gedachten gaan en citeert daarbij - in dit 
geval - paus Johannes XXIII.
Die beantwoordde de vraag naar het bestaan 
van de hel als volgt: “Zeker bestaat de hel, 
maar er zit niemand in....”
Door de beperking in de omvang, die de 
auteurs werd opgelegd, is deze catechismus 
een zeer toegankelijk en overzichtelijk geheel 
geworden. Hij is minder doorwrocht dan 
de oude Heidelberger - er staan ook geen 
voetnoten vol bijbelteksten bij. Daarentegen 
hebben de auteurs hun bijdragen vaak 
geadstrueerd met een boekfragment, een 
filmverwijzing of een gedicht. Zo komen 
mensen als Gerrit Achterberg, Gerard Reve, 
Ingmar Bergman, Stef Bos, Henriëtte Roland 
Holst, Herman van Veen en zelfs Kees Stip 
voorbij.
Dit alles maakt de Doornse Catechismus tot 
een heel leesbaar geschrift. Uitgeverij Kok 
heeft het geheel bovendien in een mooie 
pocket met een frisse omslag verpakt. Kortom 
- een alleraardigst boekje, om te krijgen en 
om te geven.

‘Doornse 
Catechismus’ 
- oude vragen, 
nieuwe 
antwoorden.
Uitg. Kok, Kampen, 
2010. 168 blz. Prijs 
14,90 euro.
ISBN 978 90 435 
17461
bron: 
opgoedgerucht.nl

Ha fijn, een nieuwe catechismus!
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De Protestantse Kerk in Nederland geeft 
samen met Boekencentrum BV twee 
boekjes uit rond het ‘spreken over God’. 
Over dat onderwerp verschijnen de 
komende tijd meer boeken. Het gaat om 
een Pastorale handreiking, de integrale 
uitgave van het synoderapport dat in 
november door de Generale Synode, 
de hoogste kerkvergadering van de 
Protestantse Kerk, wordt besproken.
In de handreiking wordt ingegaan op 
vragen als: hoe weten we van God? Hoe 
spreken we over God en hoe kunnen 
we God ervaren? Er wordt ook aandacht 
gegeven aan het belijdend spreken 
over God. De landelijke kerkvergadering 
van de Protestantse Kerk besloot 
eerder dit jaar het ‘spreken over God’ 
op de agenda te zetten vanwege de 
hernieuwde belangstelling voor religie 
in de samenleving, ‘waardoor God 
niet langer een taboe-onderwerp 
is’. Tegelijkertijd was er nogal wat 
verwarring en discussie rond het boek 
Geloven in een God die niet bestaat van 
ds. Klaas Hendrikse. Hij zegt dat God 
‘gebeurt’, maar niet bestaat. Er kwam 
geen tuchtprocedure tegen Hendrikse, 
zo besloot de classis (regionale 
kerkvergadering) Zierikzee. De leiding 
daarvan - het moderamen - vond wel dat 
er binnen de kerk een gesprek over het 
onderwerp nodig was.
Het boekje van ongeveer 48 bladzijden 
wordt geschreven in opdracht van het 
dagelijks bestuur van de Protestantse 
Kerk. De uitgave staat gepland voor 
januari. “Dan kunnen eventuele 

opmerkingen van de synode hier 
nog in verwerkt worden”, aldus PKN-
woordvoerder Jan-Gerd Heetderks. 
De uitgave van het synoderapport is 
te vergelijken met het rapport Jezus, 
Christus onze Heer en Verlosser dat in 
2000 uitkwam namens de Samen op 
Weg-kerken over het thema christologie 
en de verzoeningsleer.

Protestantse bronnen
Tegelijk met de Pastorale handreiking 
brengt de Protestantse Kerk het boekje 
Protestantse bronnen over God uit. 
Hierin lichten vijf protestantse theologen 
de pastorale handreiding toe. Prof.dr. K. 
Spronk, prof.dr. R. Roukema, dr. G.H. 
Borger-Koetsier, prof.dr. M. Matthias en 
dr. R.H. Reeling Brouwer zijn hiervoor 
gevraagd. Studiesecretaris dr. Sjaak 
van ‘t Kruis van het PKNbestuur heeft 
de leiding over de redactie. De vijf 
theologen schrijven onder meer over 
Godsbeelden in het Oude en Nieuwe 
Testament, het spreken over God in de 
gereformeerde en lutherse traditie, en 
de ontwikkeling van Godsbeelden in de 
moderne theologie.
De boeken worden door 
Boekencentrum in Zoetermeer 
uitgegeven. De pastorale handreiking 
gaat ongeveer 5 euro kosten, 
Protestantse bronnen over God rond de 
13 euro. Beide uitgaven komen
ook als e-book beschikbaar De PKN 
hoopt met de twee uitgaven “het 
gesprek in de kerkelijke
gemeenten op gang te brengen”.

Bij Uitgeverij Boekencentrum BV 
verschijnen ook nog twee andere 
boeken waar God en zijn bestaan 
nadrukkelijk een thema vormen. Onder 
redactie van Hanna van Dorssen - 
voorheen werkzaam bij het Landelijk 
Dienstencentrum in Utrecht - komt 
de uitgave Wie is God? Een vraag 
van alle eeuwen tot stand. Onder 
meer Ad van Nieuwpoort, Willemien 
Roobol, Rick Benjamins, Willem van der 
Meiden en Rien van den Berg leveren 
een bijdrage voor deze bundel, die in 
september verschijnt. Het boekje is 
voor het kringenwerk en verschijnt in de 
voormalige Toerreeks.

In de lucht
Bij de imprint Meinema verschijnt Adieu 
God van theoloog en godsdienstfilosoof 
Arjan Markus. De predikant in Utrecht 
gaat met de lezer in gesprek over het 
afscheid van de persoonlijke God.
Volgens directeur Nico de Waal van 
Boekencentrum Uitgevers is het puur 
toeval dat er vier boeken verschijnen die 
God en de godsvraag zo specifiek als 
onderwerp hebben. “We hebben er in 
ieder geval niet beleid op gemaakt.”
Woordvoerder Heetderks denkt wel 
“dat het lijkt of er iets in de lucht hangt” 
rond het onderwerp. In ieder geval valt 
er heel wat over het onderwerp te lezen 
dit najaar. Vorige maand kwam Meinema 
ook al met het boek Is God terug? van 
prof. dr. Bram van de Beek dat goed is 
ontvangen in de pers.
bron: Friesch Dagblad

Veel belangstelling voor 
de godsvraag
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Dorpskerk
Kogel door de kerk
Het hoge woord is eruit: de Dorpskerk 
zal gesloten worden. Kort voor de 
zomer berichtten wij dat er een 
‘commissie van goede diensten’ bezig 
was om te bezien of de bestuurlijke 
impasse doorbroken kon worden. Om 
een lang verhaal kort te maken: het 
advies van de commissie heeft geen 
wezenlijke beweging kunnen brengen 
in de standpunten van de verschillende 
partijen. Het is niet anders, over een 
aantal maanden zullen wij de deur van 
de Dorpskerk achter ons dichttrekken. 
Het gaat in de kerk niet om het 
gebouw, niet om de stenen. Het gaat 
om de gemeenschap en om wat wij 
zondag aan zondag mogen horen 
en beleven. Dat hebben wij zelf ook 
al die tijd gezien en gezegd. Maar 
intussen is de Dorpskerk wel het huis 
van deze gemeente, een thuis voor 
velen. De protestantse gemeente in 
deze stad is op deze plek begonnen. 
Vele generaties lang is hier de schrift 
uitgelegd en het woord verkondigd. 
Dat dat nu zal aflopen, doet enorm pijn. 
De pijn zit hem vooral ook daarin, dat 
het anders had gemoeten en anders 
had gekund. Dat is de mening van de 
wijkkerkenraad, en van vele anderen 
binnen en buiten de Dorpskerk, en ik 

deel die ook. De gevoelens van verdriet 
en boosheid en frustratie zijn er en 
mógen er ook zijn. Wij zullen de zaak 
niet mooier maken dan ie is. 
Nu is het tijd om de klus op te 
pakken die er voor ons ligt. Alleen, 
hoe gaan we het precies doen? Op 
de kopijsluitingsdatum van dit eerste 
nummer van Present is er helaas nog 
geen helder woord over te zeggen. 
Binnenkort zal er een gemeenteavond 
zijn, of misschien is die al wel geweest 
als u dit leest. In korte tijd zullen wij 
veel beslissingen nemen. Wij houden 
u op de hoogte via de verschillende 
kanalen. Moedig en voortvarend zullen 
wij onze weg gaan. Houd elkaar vast! 
En bid voor elkaar. 

Bij de diensten
Het overzicht van de diensten en 
de voorgangers vindt u elders in dit 
nummer. Op 19 september mogen 
wij dopen: Ferdinand Schweizer uit de 
Grasélaan 10. Hij en zijn ouders komen 
uit Duitsland; zij verblijven een aantal 
jaren in Amstelveen. Wij verheugen ons 
op de dienst met hen. De week daarna, 
op 26 september, vieren wij het heilig 
avondmaal met elkaar. 
Op 3 oktober mag ik voorgaan in de 
ochtenddienst, maar ’s middags zal 

ik weer zijn voor de muzikale dienst 
‘Zingen in de Dorpskerk’. Iedereen is 
hartelijk welkom om 16:00 uur. Op 10 
oktober is er een gezamenlijke ZWO-
dienst in de Dorpskerk. Marianne 
Bogaard zal daarin de voorganger zijn.
Wij lezen deze weken de Jakobverhalen 
uit het boek Genesis. Jakob, zijn 
naam klinkt in het Hebreeuws als 
‘hielenlichter’. Inderdaad gaat het hier 
over list en bedrog, over broederschap 
die mislukt. En zo zijn deze verhalen 
een spiegel van onszelf en onze wereld. 
Maar dwars door al deze verhalen heen 
straalt tóch het licht van Gods bevrijding 
en vergeving en van zijn nieuwe 
toekomst. De zon gaat op! (maar wel 
pas in hoofdstuk 32).
Noteert u alvast dat er op dinsdag 
14 september meeleeskring is, in 
voorbereiding op de dienst van 19 
september. Een veelheid aan andere 
activiteiten vindt u in de folder die 
uitgereikt is. Alle kringen en avonden 
etcetera organiseren wij nu gezamenlijk 
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als gemeenten in Amstelveen-Zuid. 
Maakt u er gebruik van, u bent zeer 
welkom.

Vanuit het pastoraat
Er zijn momenteel veel zorgen om 
mensen die bij ons horen. Van de velen 
aan wie wij denken noem ik graag de 
heer Murczak, die in het VU-ziekenhuis 
verblijft. Het adres van mevrouw 
Murczak is Magnolialaan 22. Ook 
mevrouw Matser uit Nieuw-Vredeveld 
verblijft in het VU-ziekenhuis. 
Ook hebben wij in de afgelopen weken 
afscheid moeten nemen van een aantal 
gemeenteleden. Wij gedenken dhr. 
Jan Somers, die op 19 juli op 84 jarige 
leeftijd overleed. In de uitvaartdienst 
zagen wij zijn leven en sterven in het 
licht van het bijbelse beeld van de 
adelaar die zijn jong op de vleugels 
draagt (om zelf te leren vliegen!). Zo 
draagt de God van Israël zijn mensen.
Ook is heengegaan Janna Hennevelt-
Molleman. Zij overleed op 25 juli, 91 
jaar oud. Wij hoorden de woorden uit 
Prediker 3: ‘Voor alles is er een tijd’. 
En: ‘Als de mens het goede mag zien 
temidden van alle zwoegen – een gave 
van God is dat’. 
Tenslotte noemen wij Nettie Jonker-
van Coevorden, gestorven op 5 
augustus, 85 jaar oud. In 2007 had ze 
nog de heilige doop ontvangen. Door 
haar lichamelijke beperkingen kon 
ze niet naar de kerk komen, maar de 
wetenschap dat ze deel uitmaakte van 
de gemeente van Christus heeft veel 
voor haar betekend. Wij gedenken deze 
bijzondere vrouw, en deden dat in de 

uitvaartdienst met de woorden van 
Psalm 23: ‘Is de Heer mijn herder – dan 
ontbreekt mij niets.’

Er overleden mensen, maar er waren 
ook anderen van wie wij afscheid 
namen. De familie Hooiveld is een 
aantal weken geleden naar Aalsmeer 
verhuisd (Poldermeesterplein 33, 1432 
JZ Aalsmeer). En daarnaast lieten 
mevrouw Dekker (Smeenklaan 77) en 
de heer Vreeken (Katerstraat 25) weten 
dat zij niet meer naar de kerk kunnen 
komen. Om het met de schrift te 
zeggen: beiden zijn zij voortgeschreden 
in hun dagen! Zondag aan zondag 
waren zij in de gemeente. Maar wat 
niet gaat, dat gaat niet, en wij blijven 
met elkaar verbonden. De heer Vreeken 
schreef bij deze gelegenheid een tekst 
die ik hier graag doorgeef:

In zo’n tachtig lange jaren
genoot ik van het kerklijk leven,
maar nu moet ik helaas 
de pijp aan maarten geven.
In ’t begin van de jaren twintig
–Tuinstra was toen dominee– 
ging ik ’s zondags met m’n ouders
naar de oude Dorpskerk mee.
Maar na ouderdomsgebreken
–wel gelukkig zonder pijn– 
zal de stoel van Cor Vreeken 
leeg en dus verlaten zijn.
Nee, ik ga u niet vertellen
wat ik ’s zondagsmorgens mis:
dat ’t contact nu is verbroken
en ik ook veel vriendschap mis.
‘k Wil u allen hartelijk danken
en de preken ook nog noemen;

dank voor heel veel autoritten
en de wonderschone bloemen.
Mar de meeste dank voor alles:
aan de Here in mijn leven.
Hij kan en wil en zal in nood
volkomen uitkomst geven.

Tenslotte
Als het goed is, ontvangt u dit blad net 
op tijd: op zondag 12 september zal 
de Dorpskerk geopend zijn. Natuurlijk 
voor de eredienst, maar ook daarna, 
namelijk in het kader van de Open 
Monumentendagen. Met name Willem 
Pel heeft veel werk verzet om er een 
mooie middag van te maken in de 
Dorpskerk. Er is een fietstocht die 
onder andere de Urbanus in Nes en de 
Urbanus in Bovenkerk aandoet, en dus 
ook de Dorpskerk in het Oude Dorp van 
Amstelveen. Er zijn rondleidingen, er is 
muziek, een tentoonstelling. Iedereen 
is welkom om erbij te zijn.

Een heel hartelijke groet!
Marco Visser
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Uit de kerkenraad 
Welkom Present! Dat ons kerkblad maar 
snel en diep wortel mag schieten in 
Amstelveen-Buitenveldert en omstreken. 
En mag bijdragen aan onze onderlinge 
verbondenheid, omwille van en in 
Christus Jezus.

In Amstelveen-Zuid kijken we 
met dankbaarheid terug op de 
gezamenlijke zomerdiensten en drie 
zomerse ontmoetingsbijeenkomsten. 
Gelijkenissen, bij monde van Jezus 
- en genoteerd door Evangelisten - 
stonden centraal in de erediensten. 
In de zesde en laatste zomererdienst 
wist ds. Marianne Boogaard de vijf 
gelijkenissen doorgenomen in de 
voorafgaande diensten in een klap te 
vermenigvuldingen door er vijf tegelijk 
aan toe te voegen, door te nemen en 
aan ons voor te houden. Samen tien, een 
Bijbels getal.  

“Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag”
(Tussentijds 211:3)

Wel lastig dat de eerste inzenddatum 
van kopij voor Present voor de eerste 
vergaderingen na het zomerreces van 
het moderamen en de kerkenraad ligt. 
Die vergaderingen zijn bij het verschijnen 
van dit eerste nummer al achter de rug, 
maar wat besproken en/of zo mogelijk 
besloten is, kan ik u pas een volgende 
keer melden.
Onze gewaardeerde predikant Gert 
Jan de Bruin deelde na de tweede 
zomerdienst – waarin hij ons ook voorging 
– mee, dat hij vanwege overspannenheid 
(burned-out) een time-out nodig heeft. 
We wensen Gert Jan een voorspoedig 
herstel. Waar nodig en mogelijk willen wij 
daartoe ruimhartig bijdragen.

De kerkenraad moet zich de komende 
tijd naast de pastorale, diakonale en alle 
overige inhoudelijke taken en vragen ook 
bezig houden met zware bestuurlijke 
zaken.
Denk aan de naderende sluiting van het 
gebouw Dorpskerk en de kans die de 
burgelijke gemeente Amstelveen biedt 
aan PKN Amstelveen-Buitenveldert om 
een nieuw kerkelijk centrum in Westwijk 

in combinatie met twee protestants-
christelijke scholen te bouwen.

Deze vragen staan dus op de agenda 
van de goede overlegtafel van de 
moderamina van de kerkenraden van 
Dorpskerk, Paaskerk en Handwegkerk. 
De kerken in Amstelveen-Zuid staan 
gezamenlijk voor de unieke opdracht om 
samen nieuw te starten. Dat klinkt enorm 
zwaar. Met de goede instelling kan het 
juist enorm veel nieuw elan geven. 
Het beraad van de drie moderamina 
werkt aan het samenroepen van de 
drie voltallige kerkenraden voor een 
beraadsweekend.

Voetreis
Ds. Piet de Bres ondernam te voet de 
Pelgrimsreis naar Santiago. Het ging hem 
onderweg bij wijze van spreke als Jacob. 
De heup deed zich voelen. 
Piet vertelde onlangs over zijn verrijkende 
tocht op een zomerontmoeting in 
Amstelveen-Zuid. De pers bleek nadien 
volop geïnteresseerd. Wij ook en dat 
komt goed uit bij gelegenheid van een 
gemeenteavond of na een eredienst.
Nelleke de Bres gaf onlangs – tot onze 
grote vreugde – aan dat zij het ambt 
van diaken binnenkort wil aanvaarden. 

Handwegkerk
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De kerkenraad zoekt verdere aanvulling 
op komende vacatures. Kan zijn dat u/
je binnenkort het beroep op je/u krijgt 
voorgelegd! Het goede voorbeeld van 
Nelleke doet eenvoudigweg volgen!

Pastoraat
In onze geloofsgemeenschap gaat 
pastorale aandacht uit naar een aantal 
leden die in een moeilijke levensfase 
verkeren. Wij wensen hen sterkte en 
Gods nabijheid en zegen toe.
Dat wensen we ook Eline den Dulk. Zij 
is de dochter van onze cantor/organist 
Marcel den Dulk. Na een verschrikkelijk 
verkeersongeluk zet zij zich niet aflatend 
in om zich te richten naar het leven. Haar 
hoop en inzet strekt ons tot voorbeeld. 
Haar ouders, zussen en broer-lieven 
-Willemijn, Christiaan en Rozemarijn – en 
overige familie alsmede vele andere 
voortreffelijke mensen omringen haar 
met unieke zorg en steun. 
Ds. Maarten Aalders, net terug van 
een heerlijke vakantie met zijn vrouw 
Marjanne in Ost-Friesland,  een akelige 
smak in eigen huis. Hij belandde met een 
hersenkneuzing (infarct) in het ziekenhuis 
te Amstelveen. Hij werd nadien na 
overleg  ontslagen uit ziekenhuis 
Amstelland. Neem rust en herstel, beste 
Maarten. God waakt over jullie.

Hoop
‘Hoop’ is het thema waarmee we op 
zondag 12 september de eredienst 
inzetten. In die dienst is ds. Wim Janssen 
onze voorganger. En – Deo Volente - zal 

ds.Gert Jan de Bruin de overstap van drie 
jeugdigen – trouwe bezoekers van de 
basiscatechese - naar de jongerendienst 
verzorgen. Een dienst met avondmaal 
en als het lukt een ad hoc cantorij. Na 
de dienst als immer een koffie/thee/
limonade-ontmoeting. Vervolgens een 
kort en passend inhoudelijk programma 
met hoop door en voor allen!
Hoop, wat een bijzonder woord. Het staat 
in tussen geloof en liefde. We hopen 
de komende tijd te ontdekken wat 
dat woord betekent voor onze 
geloofsgemeenschap in Amstelveen-
Buitenveldert in het geheel en 
Amstelveen-Zuid in het bijzonder.
We kijken uit naar een sprankelend 
vormings- en toerustingsprogramma 
voor Amstelveen-Zuid in de komende 
maanden. Daar verschijnt binnenkort een 
speciale folder over.

We gaan in de eerstvolgende Present het 
verhaal voortzetten. Tot dan.

Met lieve en broederlijke groet,
Gerben Drost, voorzitter kerkenraad 

Handwegkerkgemeente  
(gerben.drost@hetnet.nl)

Klanken van Mendelssohn
Alegría heeft na een vakantiestop 
de repetities op donderdagavond 
weer hervat. Het koor bereidt zich 
voor op de dienst van 3 oktober in 
de Handwegkerk met stukken uit de 
romantiek van de Duitse componist 
Mendelssohn. 

De vakantie was lang, maar het 
gewone leven gaat nu ook in 
de JD12+ weer beginnen.
Zaterdag 28 augustus hebben 

we de PJR naar de Pastorie naast de kerk verhuisd, zondag 
5 september gaan we de JD12+ diensten opstarten. 
Het wordt een zware dienst: kletsen over de vakantie, 
griezelen van de nieuwe schoolroosters en voorpret van het 
overvliegen. Op 12 september is er de startdag, inclusief 
het overvliegen van Wessel Sinnige, Rolinka Buis en Jacco 
Bos, en het gezellig samenzijn (trampoline!).
Het weekend daarna (19 september) gaan we zien of de 
JD12+ op het water nu echt kan plaatsvinden en weer een 
weekend later (25/26 september) zitten we op het PJR-
kamp in Santpoort. Als je dan nog niet genoeg van de kerk 
hebt, gaan we in oktober weer gezellig verder.

Namens de JD12+ leiding, Anko Verburg

Dienstenveiling voor de wijkkas
De wijkkas van de Handwegkerk 
is een bescheiden, edoch 
dynamische wijkkas. Het is voor de 
kerkrentmeester wijkkas alsmaar 
balanceren op de rand van de afgrond. 

Er is op zaterdagavond 9 oktober 2010 
een vrome en vrolijke dienstenveiling 
in de Handwegkerk, teneinde de 
wijkkas te spekken en daarmee 
het werk van de kerkrentmeester 
dragelijker te maken. Dus niet een 
stille collecte, maar een spannende 
avond en daarna over en weer de 
handen uit de mouwen om het echt 
waar te maken.
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Actualiteit
Op zondag 12 september wordt er in 
Elsrijk een buurtfeest gehouden. Het 
feest vindt plaats rond (voorplein, park 
achter de kerk) en in de Kruiskerk, van 
12.00 – 16.00 uur. Initiatiefnemer is het 
wijkplatform Elsrijk, in samenwerking 
met het kinderdagverblijf ’t eigen 
Wijsje, de protestantse wijkgemeente 
Kruiskerk en Cardanus. Centraal staat 
vooral de onderlinge ontmoeting. Er 
wordt een picknick gehouden (hopelijk 
buiten, als het weer goed is), er zijn 
spelletjes voor de kinderen, in de 
kerkzaal zal een muzikaal programma 
zijn met ook een open podium waar 
je je talenten kunt delen met anderen. 
Voor ons als wijkgemeente biedt het 
ook de mogelijkheid om onszelf en 
ons kerkgebouw aan de buurt  te 
presenteren. Het is mooi dat we als 
kerk van meet af aan bij dit buurtfeest 
zijn betrokken; het past in ons streven 
om als open en gastvrije gemeente ook 
voor de buurt van betekenis te zijn. Ik 
hoop van harte dat we als leden van 
de wijkgemeente dit buurtfeest met 
velen zullen meevieren. De begintijd is 
bewust op 12.00 uur gezet, zodat er een 
natuurlijke overloop is van kerkdienst 
en koffiedrinken naar het feest. We zijn 

allemaal van harte welkom en deelname 
is gratis. 

Bij de diensten
Vanwege mijn vakantie ben ik in de 
maand september in de vieringen ‘buiten 
beeld’. 
Op zondag 3 oktober is er een 
themadienst. We geven dan de aftrap 
voor het geloofsgesprek, dat we het 
komende seizoen centraal willen stellen. 
In de viering wordt het programma 
gepresenteerd. We onderscheiden 
drie vormen van geloofsgesprek: 
gespreksvormen; vormen waarin 
meditatie en gebed uitgangspunt zijn; 
vormen waarin geloof in beeld wordt 
gebracht. Het is de bedoeling om eerst 
een proefronde te houden met drie 
groepen, die dan in oktober en november 
drie avonden bij elkaar kunnen komen. 
Voor een levende en open en gastvrije 
gemeente is het van vitaal belang dat we 
met elkaar kunnen communiceren wat 
we geloven. 

Pastoraat
Het pastoraal overleg van predikanten, 
ouderlingen en pastoraal medewerkers, 
dat aanvankelijk was afgesproken op 1 
september, is verschoven. Dit in verband 

met de busreis voor ouderen op die dag. 
De nieuwe datum is woensdag 6 oktober, 
om 15.00 uur in de Kruiskerk. 

Vorming & toerusting
Zie voor het totale programma van V&T 
het boekje van de Kleine Raad van Kerken 
Amstelveen-Noord/Buitenveldert. 
Di. 21 sept., 5 en 19 okt.: 10.00 uur 
‘Rond het evangelie van de zondag’ (Tom 
Buitendijk), Titus Brandsmakerk;
wo. 22 sept. en 27 okt.: 10.00 uur 
‘Ouderen rond de Schrift’ (Paul 
Koopman), Titus Brandsmakerk;
do. 23 sept. en 21 okt.: 10.00 uur 
‘Pauluskring’ (Tom Buitendijk), Titus 
Brandsmakerk;
wo. 29 sept.: 20.00 uur Bijbelavond over 
Jacobus (Jaap Doolaard), Kruiskerk;
wo. 27 okt. : 20.00 uur Bijbelavond over 
de vrouwen van Paulus (Sieb Lanser), 
Kruiskerk;
di. 19 okt.: 10.00 uur Bijbelkring over de 
Openbaring van Johannes (Sieb Lanser), 
Kruiskerk;
wo. 20 okt.: 14.30 uur Bijbelkring over de 
Openbaring van Johannes (Sieb Lanser), 
Kruiskerk;
wo. 13 okt.: 20.00 uur Gespreksgroep 
over Carel ter Linden, ‘Wandelen over het 
water’ (Sieb Lanser), Kruiskerk;

Kruiskerk
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do. 7 en 21 okt.: 14.00 uur Bijeenkomst 
over ‘De tijd te vriend houden’ (Jaap 
Doolaard / Sieb Lanser), Kruiskerk;
di. 12 okt.: 20.00 uur Gespreksgroep 
25-45jarigen (Sieb Lanser), Kruiskerk;
wo. 20 okt.: 20.00 uur Gespreksgroep 
3040plus (Jaap Doolaard / Marleen 
Jongeneel), Kruiskerk;
ma. 11 okt.: 20.00 uur Film ‘London River’ 
(Jaap Doolaard), Kruiskerk.

Uit de kerkenraad
Terugblik zondag 13 juni 2010

Maandag 21 juni was de allereerste 
kerkenraadsvergadering van onze nieuwe 
wijkgemeente. We hebben daarin 
met een overwegend positief gevoel 
teruggekeken op fusiezondag 13 juni. 
Van veel mensen hebben we gehoord 
dat het een goede dag was. Waardevol 
was de parallelle morgendienst met 
het symbolische uitdragen van de 
liturgische voorwerpen uit beide kerken, 
en het weer naar binnen brengen in de 
middagdienst in de Kruiskerk. Dank aan 
onze predikanten voor de betekenisvolle 
liturgie van beide diensten. Een ander 
positief punt was de grote belangstelling 
van vroegere Bankraskerkgangers 
en van buiten. Kritiekpunt was dat er 
te weinig tijd was voor (het oefenen 
van) de muziek. En verder hoor je van 
velen dat – hoe lang en zorgvuldig de 
voorbereidingsperiode ook was – de 
sluiting van de Bankraskerk op het 
daadwerkelijke moment toch als zeer 
heftig werd beleefd.

Herinrichting Kruiskerk
Op 13 juni hebben al enkele voorwerpen 

uit de Bankraskerk een plek in de 
Kruiskerk gekregen. Wat hangt het 
drieluik er mooi! Afgelopen periode heeft 
een kleine ploeg mensen hard gewerkt 
aan het leegruimen van de Bankraskerk 
en het verhuizen van spullen naar de 
Kruiskerk. Ook daarvoor onze hartelijke 
dank.
In de kerkenraadsvergadering is 
het (voorlopige) eindadvies van de 
herinrichtingscommissie besproken. De 
commissie heeft interessante ideeën 
over een andere inrichting ontwikkeld, 
maar toch is het belangrijkste advies om 
nu nog geen ingrijpende verbouwing/
herinrichting van de kerkzaal te doen, 
omdat er nog onvoldoende duidelijkheid 
is over de toekomstige vorm van 
gemeente-zijn en ook over de ruimte die 
de monumentstatus biedt. De kerkenraad 
heeft dit advies overgenomen. Komend 
halfjaar zal het profiel van de gemeente 
duidelijker worden, en de eisen die 
dat aan het gebouw stelt. Begin 2011 
willen we het nadenken over de 
herinrichting opnieuw oppakken, en de 
gemeente daarbij intensief betrekken. 
In de tussentijd willen we wel enkele 
minder ingrijpende aanpassingen doen. 
De herinrichtingscommissie denkt na 
over enkele aanpassingen achterin de 
kerkzaal, om de ruimte en faciliteiten voor 
ontmoeting, kapstokken, boekentafel, 
wereldwinkel etc. te verbeteren. Ook zal 
de luidklok uit de Bankraskerk een plek in 
de kerkzaal krijgen en worden er buiten 
fietsenrekken bijgeplaatst.
Overigens is kort voor de fusie de 
nieuwe gedachtenistafel geplaatst. De 
ontwerpfase heeft veel tijd genomen, 

maar het resultaat mag er dan ook zijn! 
Hartelijk dank aan de gulle geefster en 
de mensen die het ontwerp hebben 
begeleid. Nu we het toch over ontwerpen 
hebben: de nieuwe gemeente heeft 
inmiddels een fris nieuw logo.

Gefuseerd… en dan?
Onder dit kopje heeft de kerkenraad 
gebrainstormd over de punten die na de 
zomervakantie opgepakt moeten worden. 
Dat heeft een flinke groslijst van punten 
en puntjes opgeleverd. Duidelijk is in elk 
geval dat de formele fusie nog maar het 
begin van het integratieproces is. We 
horen bijvoorbeeld zondags in de kerk: 
het is wennen!

In memoriam
Na een ernstige ziekte overleed op 8 juli Tjark Eelco de Boer 
(Jan Benninghstraat 30, Amstelveen), in de leeftijd van 65 jaar. 
Hij was verdrietig dat hij afscheid moest nemen, van het leven, 
van Astrid, Ele en Ype, van familie en vrienden en bekenden, 
van collega’s en leerlingen van het Hermann Wesselink College. 
Maar ook was hij tevreden met het leven dat hij heeft geleid. 
In geloofsvertrouwen heeft Tjark geleefd, in geloofsvertrouwen 
kon hij zijn leven uit handen geven. Hij vertrouwde erop thuis 
te komen bij God, in het licht; of zoals de rouwkaart zegt: 
‘In Abraham’s schoot geborgen (Lukas 16: 22)’. In een volle 
Kruiskerk hebben we op 14 juli afscheid van hem genomen, 
met bijdragen van familie, vrienden en school. Tjark hield van 
de psalmen en deze speelden dan ook een grote rol in de 
dienst van Woord en Gebed, vooral de psalmen 139 en zijn 
lievelingspsalm 91. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de 
begraafplaats Westerveld te Driehuis. 

Sieb Lanser



2322 23

Eén van de onderwerpen die komend 
jaar in ieder geval op de agenda staan 
is het onderlinge geloofsgesprek. Doel 
daarvan is het groeien in geloof, elkaar 
verder helpen (onderling pastoraat) en 
het versterken van de gemeenschap. In 
de kerkenraad is een conceptplan aan 

de orde geweest, waarin de commissie 
voorstelt om in september/oktober 
met enkele groepen te beginnen om 
ervaringen op te doen, en het daarna te 
verbreden. Een definitief plan komt in de 
volgende kerkenraadsvergadering aan de 
orde. U hoort er later meer van.

En verder
De Algemene Kerkenraad heeft op 
31 mei toestemming gegeven om de 
beroepingsprocedure te starten voor een 
opvolger van ds. Jaap Doolaard. Eind juni 
is een advertentie verschenen in het blad 
Kerkinformatie. De beroepingscommissie 
is op 28 juni voor het eerst bijeen 
geweest en zal komende maanden in 
stilte haar werk doen.
Als laatste punt wil ik uw aandacht 
vragen voor het buurtfeest op zondag 
12 september, vanaf 12.00 uur in het 
park achter de kerk, met een picknick, 
muzikale medewerking, een open 
podium, spelletjes voor de kinderen, 
gezelligheid. Gezien onze wens om als 
kerk meer betrokken te zijn op de buurt, 
is dit een uitgelezen kans. Achter in de 
kerk liggen intekenlijsten.
Een hartelijke groet voor u allen,

Erik Schouten

Sta eens stil bij de Wereldwinkel
Op de eerste zondag van de maand is de 
Wereldwinkel aanwezig in de kerk. U kunt 
dan allerhande wereldwinkelartikelen 
kopen, zowel food, als non-food. 
De Bankraskerk was gewend dat er 
elke zondag wereldwinkel was, maar 
in de Kruiskerk is het slechts eens per 
maand. Vaker zou ook niet kunnen 

omdat we eigenlijk met een tekort aan 
medewerkers zitten.  Het zou heel fijn 
zijn als we er nog een paar medewerkers 
bij zouden hebben. Hoe meer mensen 
bereid zijn te helpen, hoe minder vaak je 
ingeroosterd wordt.
Mocht u belangstelling hebben of nog 
wat meer informatie wensen neemt 
u dan contact op met  Mareke Kniep 
tel. 6435765 of met Janeke Hoek tel. 
6430347.
Zet u in voor de Wereldwinkel, een goede 
zaak!

Orgelklanken uit de Bankraskerk 
vereeuwigd
De CD-set van de Orgelconcerten in de 
Bankraskerk door Frits Heil is klaar.
Deze set bevat prachtige werken, door 
Frits op zijn zo geliefde orgel ten gehore 
gebracht. Te horen zijn composities 
van Bach, Buxtehude, Post en andere 
componisten. De set is in hoofdzaak 
samengesteld uit de laatste reeks 
concerten die  Frits hield in de maanden 
voor de sluiting van de Bankraskerk. 
De CD-set is bij Freek de Vries te 
verkijgen of te reserveren.

IN MEMORIAM CORRIE DUBBELMAN – KNOL  
*11 – 09 -1923  † 20 juli 2010.

In september 2009 overleed haar man. Zijn laatste periode 
viel vrijwel gelijk met de verhuizing van een aanleunwoning 
in Klaasje Zevenster naar Huize Plantage in Amsterdam. 
Daar hebben ze niet meer samen van kunnen genieten 
en Mw. Dubbelman had het daar in haar eentje niet 
gemakkelijk. Het was een goed huis en er was aandacht van 
de kinderen, maar de afwezigheid van haar man was zeer 
voelbaar en eigenlijk was ze na zijn dood zelf ook wel klaar 
met het leven. Min of meer voorzichtig liet ze dat ook wel 
doorschemeren, maar 
zo goed en zo kwaad als dat ging, probeerde ze er toch nog 
wat van te maken. Een val veroorzaakte ernstig hersenletsel 
en maakte opname in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
noodzakelijk, waar ze langzaam uit het leven weggleed. In 
haar geliefde Pauluskerk hielden we de gedachtenisviering 
met woorden uit Openbaring 21. Bovenaan de kaart stond 
het slot van het gedicht ‘In memoriam’,van Willem de 
Merode: ‘De tijd valt lang voor hen die waken. Maar God zal 
samen wakker maken, die Hij gescheiden tot zich riep.’ Voor 
haar was de nieuwe werkelijkheid ondenkbaar zonder haar 
Cor. Op Zorgvlied begroeven we haar bij hem en gedachten 
haar naam in het eeuwige licht van Gods ontferming. Goede 
herinneringen gaan mee met kinderen, kleinkinderen en 
allen die haar gekend hebben.  

 Renger Prent
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In en rond de diensten
We zijn het seizoen 2010 feestelijk be-
gonnen.  Na zes mooie zomerdiensten 
op wisselende locaties, waarbij veel 
gemeenteleden uit Zuid elkaar in de 
Handweg- de Dorps-of de Paaskerk heb-
ben ontmoet, was er op 22 augustus 
weer een dienst in onze eigen kerk. Deze 
dienst, waarin ds. Aart Mak voorging, 
werd opgenomen voor radio Bloemen-
daal.  De zondag erna, 29 augustus, 
mochten vier kinderen gedoopt worden: 
Tessa Jacqueline Molenaar, dochter van 
Hendrina van Blaaderen en Maarten 

Molenaar, Aiden Simeon Zwemmer, zoon 
van Cynthia Kramer en Jack Zwemmer 
en Tobias Bertjan Paul en Gioia Elisabeth 
Abigail Pierik, zoon en dochter van Sabina 
en Sjaak Pierik-Penna. Omdat Cynthia 
en Sabina in het koor  Anthem zingen en 
Aiden kleinzoon is van dirigent Leo Kra-
mer werkte Anthem mee aan de dienst.

Ook op 12 september geeft Anthem 
onder leiding van Leo Kramer en met 
Peter van Dongen als pianist een extra 
muzikaal tintje aan de dienst. Wij vieren 
dan onze startzondag, zowel in als na de 

eredienst. Emeline Stronkhorst neemt 
afscheid van de kinderdienst en maakt de 
overgang naar de twaalfplusgroep. Ook 
worden er ambstdragers herbevestigd: 
ouderling communicatie Janet Parlevliet 
en diaken Angie Tjon gaan een nieuwe 
termijn in en Map Meeuwis-v.d.Plas 
keert als diaken terug in de kerkenraad. 
Miep Habing zal het ambt van ouderling 
neerleggen. In de liturgie mag onze dank-
baarheid vorm krijgen om  de inzet en be-
trokkenheid van velen bij de Paaskerkge-
meente en de zegen die daarin dragend 
is. Na de dienst is er in het benedenhuis 
een onstpannen programma rondom 
zang, bloemschikken en creativiteit. Maar 
ook alleen kijken en luisteren mag… 

 Op 19 september vindt in het kader 
van de vredesweek een oecumenische 
dienst plaats in de Paaskerk. Pastor Jan 
Adolfs is mede voorganger en wij vieren 
het avondmaal. Heel bijzonder is dat in de 
dienst Annabelle Emma Maria van Stal 
gedoopt én gezalfd mag worden. Zij is de 
dochter van Brigitte en Bart van Stal en 
zusje van Maarten en Floris. De dag na 
de rommelmarkt, zondag 26 september, 
gaat ds. Atze v.d. Broek voor. Van harte 
welkom!
En nog is de gang naar de doopvont dan 
niet afgelopen. In de dienst op 3 oktober 
zal de kleindochter van ds. Nieke Atmadja 
gedoopt worden, Denise Kristiana Helena 

Paaskerk
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van der Lubbe, dochter van Harrie van der 
Lubbe en Vanessa Atmadja. De jongvol-
wassengroep werkt aan de dienst mee 
en het koor United zingt. En natuurlijk 
gaat ds. Atmadja mee voor! 

U merkt dat er veel gedoopt wordt, door 
omstandigheden zelfs in verschillende 
diensten. De ouders van deze dopelingen 
voelen zich thuis in onze gemeente en 
hopen dat u met hun familieleden om 
hen heen wilt staan op dit waardevolle 
moment.

Kinderdiensten
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iedereen een leuke vakantie 
heeft gehad met lekker weer en veel 
gezelligheid.
Nu is de school weer begonnen en som-
migen van jullie zijn naar de middelbare 
school gegaan.
Bij het verlaten van de basisschool hoort 
ook het verlaten van de kinderdienst en 
de overstap naar de 12+ dienst.
Het afscheid van de kinderen die de kin-
derdienst gaan verlaten is op zondag 12 
september. Dit is meteen de startzondag 
voor het nieuwe seizoen. 
Wat we met de kinderen precies gaan 
doen weten we nog niet maar het wordt 
vast wel gezellig.
Helaas moeten we ook afscheid nemen 
van Ingrid en Martine die de leiding gaan 
verlaten.
Dit zal plaats vinden op zondag 26 sep-
tember. Binnenkort horen jullie hier meer 
over.
Ook zijn we alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor de kerstdienst.
Tot ziens op zondag in de Paaskerk.

Namens de leiding, Janneke Bulthuis

Kringen Paaskerk 
Donderdagochtendbijbelstudiekring 
datum spreker
16 september
14 oktober Ds. W. Janssen
Ds. M. Bogaard
Tijd: 10 - 11.30 uur. Plaats: benedenhuis 
van de Paaskerk.
De coördinator is mw. G.W.A. Stronk-
horst, tel. 645 0139

Bijbelkring: Rondom de psalmen
Op donderdagochtend in het beneden-
huis van de Paaskerk van 10 - 11.30 uur.
Data: 30 september, 28 oktober.
Begeleiding: Miep Habing, tel. 647 3574

Vrouwengespreksgroep
Om de week op dinsdagmiddag van 
14:30 - 16:30 uur in het benedenhuis van 
de Paaskerk.
De eerste bijeenkomst is op maandag 27 
september gezamenlijk met de groep van 
de Handwegkerk in de “Achterkant” aan 
de Handweg; spreker: ds. M. Bogaard; 
aanvang 14:30 uur. 
Inlichtingen: Adrie v.d. Breggen, tel. 641 
8220

Gespreksgroep bij de fam. Van 
Damme
datum onderwerp
donderdag 16 september Ds. N. 
Atmadja over haar werk op de Indonesi-
sche Nias-eilanden
dinsdag 12 oktober Bijbelstudie o.l.v. 
ds. M. Visser
Plaats en tijd: Fanny Blankers-Koenlaan 
36, 20:00 uur.
Informatie: Ina Beers, tel. 645 0277

Gebedsgroep:
We komen elke 2e en 4e maandagavond 
bij elkaar. 
Data: 11 en 25 oktober.
Plaats: in het benedenhuis van de Paas-
kerk van 19:00-20:30 uur.
Inlichtingen: Freja Slot, tel. 645 5948

Huisbijbelkring
Ongeveer 1 keer in de 6 weken komen 
we op woensdag- of donderdagochtend 

In memoriam
Deze zomer namen we afscheid van drie gemeenteleden. 
Op 5 juli 2010 overleed na een zorgzaam leven Emma Anna 
Deventer-Lanzing. Zij werd geboren op 2 november 1927 
in Nederlands Indïe. De laatste jaren woonde zij in het 
Zonnehuis. Haar zoon ds. Luuk Deventer ging voor in de  
uitvaartplechtigheid.
Op 23 juli 2010 ging omringd door de warmte en liefde van 
haar kinderen heen Tini Maria de Jong-van den Broek. Zij 
woonde aan de Logger. De plechtigheid bij de crematie 
vond plaats in Rotterdam. Ds. Marco Visser ging daarin 
voor.
Op 28 juli overleed Dick Romein. Hij woonde aan de Groen-
hof en werd 63 jaar. Wij namen in besloten kring afscheid 
van Dick tijdens een korte plechtigheid op de begraafplaats 
Driehuis-Westerveld. 
Wij wensen degenen die achterblijven en verder gaan Gods 
nabijheid toe.

ds.Marianne Bogaard
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Rommelmarkt Paaskerk op zaterdag 25 september
Op zaterdag 25 september organiseert de Paaskerk  - op 
één dag - de Rommelmarkt. Met dit keer ook kramen op het 
buitenterrein bij de benedeningang. En een veiling met o.a. 
antiek.  Op woensdag 22 september tussen 11.00 en 21.00 
uur kunt u uw tweedehands en in goede staat verkerende 
spullen inleveren bij de benedeningang van de Paaskerk.
Van harte welkom zijn spullen zoals: 
speelgoed, boeken (geen tijdschriften!), antiek, curiosa, huis-

houdelijke artikelen, klein meubilair. Vanzelfsprekend heel en 
schoon. 

De opbrengst van de Paaskerk Rommelmarkt gaat naar 
goede doelen zoals kinderen die besmet zijn met het HIV-
virus, een tehuis voor ouderen in Indonesie en boerenkinde-
ren in Peru.
Zaterdag 25 september is de Paaskerk van 10.00 tot 17.00 uur 
geopend.

van 10.00 uur tot 11.30 uur bij iemand 
thuis bij elkaar.
Data worden vermeld op het weekbul-
letin van de Paaskerk.
Inlichtingen: Clara Timmermans, tel.643 
8348

Ontmoetingsavond in het 
benedenhuis van de Paaskerk 
Donderdag 7 oktober
Over de doop: Durven wij het wel te 
beloven?
Als er een kind gedoopt wordt, worden 

er beloftes afgelegd. Door de ouders én 
door de gemeente. Om het kind op de 
weg van het geloof te brengen. Om hem 
of haar niet los te laten. Maar soms gaat 
de weg van een kind anders en kun je je 
belofte niet nakomen.
Hoe ervaren wij dat? Hoe is dat gegaan 
bij onze eigen kinderen? En wat kunnen 
we nog beloven als gemeente? Samen 
met de cie. Eredienst organiseert de cie. 
Vorming en Toerusting een avond over de 
doop.  De avond zal geleid worden door 
ds. Marianne Bogaard en is voor ouders, 

grootouders en voor alle gemeenteleden 
bedoeld.
Tijd: van 19.30 - 21.30 uur.

Commissie Toerusting/Kringwerk 
Paaskerk,
Ds. M. Bogaard, mw. G.W.A. Stronk-
horst, mw. I. Beers
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Een nieuwe start
Met genoegen denk ik terug aan de 
dienst van 18 juli j.l., waarin ik als herder 
en leraar aan de Pelgrimskerkgemeente 
verbonden werd. Dank voor het hartelijke 
welkom en voor de vele goede woorden 
(en gaven) die ik van u mocht ontvangen. 
Het is goed toeven in uw midden. Ook 
het wonen in Amstelveen bevalt ons 
goed.
Intussen ben ik bezig met mijn 
kennismakingsbezoeken bij de mensen 
die een bezoek van de predikant het 
meest nodig hebben. Daarna hoop ik 
ook de wijdere kring van de gemeente 
nader te leren kennen. Wilt u, om welke 
reden dan ook, op (redelijk) korte termijn 
een gesprek met mij hebben, en is u niet 
duidelijk of ik binnenkort contact met u 
zal zoeken, schroom dan niet om zelf het 
initiatief te nemen en mij aan te spreken 
of te bellen (tel. 6869141, liefst maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur).

Bij de diensten
In de diensten waarin ik tot nu toe in de 
Pelgrimskerk ben voorgegaan, heb ik 

me laten leiden door het oecumenisch 
leesrooster en gepreekt over gedeeltes 
uit het evangelie naar Lucas. Het lijkt me 
goed om de komende weken een eigen 
rooster te volgen en gedurende een 
viertal zondagen te lezen uit de brief van 
Paulus aan de Filippenzen, eerst twee 
zondagen uit hoofdstuk 1 en 2 en later 
twee zondagen uit hoofdstuk 3 en 4. 
Daartussenin lezen we Psalm 130, zijnde 
de psalm die past bij de cantate die ten 
gehore wordt gebracht op 12 september, 
en geven we de gastvoorganger van 19 
september de vrijheid haar eigen tekst te 
kiezen. Het rooster ziet er dan als volgt 
uit:
Zondag 29 augustus (dienst van Schrift en 
Tafel): Filippenzen 1:12-26 
Zondag 5 september: Filippenzen 2:1-11
Zondag 12 september (cantatedienst, 
cantate ‘Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu 
dir’): Psalm 130 
Zondag 19 september, gastvoorganger
Zondag 26 september (oecumenische 
dienst van Schrift en Tafel): Filippenzen 
3:2-16 
Zondag 3 oktober (met cantorij): 

Filippenzen 4:1-9.

Bijbelkring Handelingen
Samen de Bijbel lezen en bestuderen 
kan een verrijkende ervaring zijn. Onder 
leiding van ds. De Vries gaat in oktober 
een nieuwe bijbelkring van start, die zich 
bezig zal houden met de Handelingen der 
Apostelen. De kring komt eenmaal per 
twee weken bijeen, op de dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. Start: 5 oktober. 
Plaats: Pelgrimskerk.

Met hartelijke groet,
ds. De Vries

Pastorpraat
1. Nu heel Amstelveen meeleest, wat 
moet hier dan allemaal staan? Even 
wennen, proberen maar....
Onze agenda uit het Zomer- en 
Winterprogramma vindt u elders in 
dit blad. Er staat vast iets bij wat u 
interesseert. Geef u op, als dat gevraagd 
wordt . Meer dan WELKOM!
2. Mist U nu nog het Amsterdams 
kerknieuws? Bel voor een abonnement 
op Kerk in Mokum tel.5353701; het kost 

Pelgrimskerk 
Buitenveldert
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u éen keer per jaar een vrijwillige bijdrage.
3. Als je nooit met de computer werkt , 
denk je weleens: wie kijkt er nu naar onze 
website. Nu moet ik toch wat onthullen: 
www.pelgrimskerk.nu wordt gemiddeld 
40 x per dag bezocht, zoals dat heet, dus 
zeker 600 x per maand!
Allemaal uit Nederland? Welnee, zelfs van 
buiten Europa, b.v.Canada, Australië en 
nu ook enkele Russen. De site moet dus 
zorgvuldig bijgehouden worden en dat 
doet Jan Schuijt. BRAVO!
4. Er staan ook preken op internet..., 
dus wat nou lege kerken... elke maand 
stampvol!
5. Na onze Mid-zomermaaltijd op 1 
aug. j.l. zijn er 12 boekjes volgepropt 
met goede wensen: briefjes van de 
maaltijdgangers, weggebracht naar 
mensen die nu niet meer kunnen komen. 
Graag breng ik veelvoudig dank, dank, 
dank, over.
6. Alle zieken en aan huis gebondenen 
veel moed, geduld en kracht toegewenst 
en een (kleine) kring om U heen.

namens de werkgroep Pastoraat,
Wil Kruijswijk

 
Geloofsopvoeding?
Hoe doe je dat eigenlijk en kan het wel?
Een paar maal per week, als er echt 
tijd voor was, las mijn vader een kort 
Bijbelgedeelte voor na de avondmaaltijd.
Toen ik net 6 jaar geworden was, zei hij, 
een beetje plechtig: “Nu mijn oudste 
dochter beter begint te luisteren, zal ik 
eens een poosje verhalen over Bijbelse 
meisjes en vrouwen lezen. Want de Bijbel 
gaat niet alleen over mannen. Het is geen 
mannenboek.”
Zo hoorde ik over Mirjam, Maria’s, 

Batseba, Sarah, Saffira, Dorkas, Rebecca, 
Isebel enz. 
In mijn herinnering heeft het zeker een 
jaar geduurd, in elk geval heel lang. Mijn 
3 oudere broers die langzamerhand 
begonnen te puberen, luisterden 
ademloos mee, spannend over meisjes 
en vrouwen! (speelde sexuele opvoeding 
ook een rol? Ik verdenk mijn wijze vader 
ervan.) Jaren later kwam de feministische 
theologie op. Het zal zeker iets goeds 
voortgebracht hebben, maar ik had er 
totaal niets mee en wilde mij er ook niet 
in verdiepen.
Met een glimlach denk ik nog steeds: 
Niet iedereen heeft een vader gehad die 
naast zijn zeer drukke zakenleven zoveel 
aandacht gaf aan geloofsopvoeding.

Wil Kruijswijk

Agenda
Elke vrijdag van 16.30 uur tot 18.00 uur 
“Kannen en Kruiken” in de Pelgrimskerk.     
Eerste vrijdag van de maand, tevens 
gezamenlijke maaltijd “Kostje geKocht”.
Verder in de Pelgrimskerk, tenzij anders 
vermeld:

september

12/09 10.00 uur Cantatedienst
13/09 20.00 uur Slumdog Millionaire, 

De Goede Herder
15/09 09.00 uur Morgengebed, De 

Goede Herder
22/09 09.00 uur Morgengebed, De 

Goede Herder
29/09 09.00 uur Morgengebed, De 

Goede Herder
29/09 10.00 uur Bijbelbezinning (ds. W. 

Janssen)

oktober

03/10 10.00 uur Kerkdienst met 
cantorij

05/10 14.00 uur Bijbelkring 
Handelingen (ds. H.U. 
de Vries) 

06/10 09.00 uur Morgengebed, De 
Goede Herder

07/10 20.00 uur Santiago de 
Compostela, lezing 
door Henk Hofman, 
historicus

13/10 09.00 uur Morgengebed, De 
Goede Herder

13/10 20.00 uur Kerk en Synagoge
14/10 20.00 uur Het Woord spreekt, 

De Goede Herder
19/10   20.00 uur Bijbelkring 

Handelingen 

Adressen om te weten
Pelgrimskerk: Van Boshuizenstraat 560
Postadres: Backershagen 12, 1082 GT, 
Amsterdam, tel. 642 49 95 

Koster: Dhr. S.P. Doolaard
Website: www.pelgrimskerk.nu
Mailadres: pelgrimskerk@chello.nl
Wijkkas:Giro 660904, t.n.v. Wijkkas 
Protestants Buitenveldert, Amsterdam

Predikant: ds. H.U. de Vries, Missisippi 
24,
1186 HT Amstelveen. Tel. 020-6869 141.
mail: hudevries@xs4all.nl.

Scriba Wijkkerkenraad: Dhr. A. Lodder,
Amstelveenseweg 749, 1081 JE 
Amsterdam, 
tel. 642 4567



28

Scriba Wijkdiaconie: Dhr. D. Westra, tel. 
644 35 20
Postadres: Kastelenstraat 307-1, 1082 
EH, Amsterdam

Kopij Present: h.stok10@kpnplanet.nl tel. 
6442570
voor het oktobernummer uiterlijk 11 
september

Buen Camino.
 “Camino” betekent “weg”. En “camino 
francès” is de weg die vanuit Frankrijk 
naar Spanje voert. “Buen Camino” is de 
groet die wandelaars op de pelgrimsroute 

naar Santiago de Compostela dagelijks 
vele malen aan elkaar uitwisselen. 
Het is de vriendelijke wens voor een 
prettige wandeling. Maar “camino” 
heeft nog een diepere betekenis. Het 
staat ook voor je levensweg. En dat 
geeft precies het spirituele belang aan 
van de pelgrimsroute naar Santiago. Er 
bestonden van oudsher drie belangrijke 
pelgrimsroutes. De eerste ging naar 
Jeruzalem. De tweede had Rome als 
einddoel. En de derde Santiago de 
Compostela in Spanje. Dit werd de 
belangrijkste route. Wat is dit voor 
route? Wat was de betekenis van de 

pelgrimsroute voor de wording van 
Spanje? Elk jaar lopen honderdduizend 
mensen uit de hele wereld juist deze 
route, de camino francès. Wat zijn dit voor 
mensen? Waarom lopen zij deze route? 
Waar moet de moderne pelgrim rekening 
mee houden? En wat heeft de blijvende 
populariteit van deze eeuwenoude route 
in onze moderne tijd ons te zeggen?

Henk Hofman, historicus, oud-rector 
CSB, vertelt op donderdag. 07 oktober 
2010, 20.00 uur, Pelgrimskerk

29
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Op 28 en 30 mei nam ik afscheid 

en bewaar daar goede herinneringen 

aan. Aan het spel van Frits Heil op 28 mei 

en de medewerking van muzikanten en 

ad-hoc koorleden op 30 mei. Dank voor de 

toespraken, met als daverend slotakkoord 

de zeven punten van Wim Janssen.  

Terugkijkend op de 36 jaar dat ik voltijds 

aan de gemeente verbonden ben geweest, 

bedenk ik mij dat –globaal gesproken - die 

tijd zich in drie perioden van 12 jaar laat 

opdelen. In de eerste periode stond voor 

mij vooral de vraag centraal ‘Wat staat er 

in de Bijbel?’ (exegese), in de tweede de 

vraag ‘Hoe maak je daar een verhaal van?’ 

(dogmatiek) en in de derde de vraag ‘Hoe 

geef je dat vorm?’ (liturgie) Graag dank ik 

allen voor hun aanwezigheid, voor hartelijke 

brieven en mooie kaarten. Bijzonder is het 

boek met A5-jes, ontroerend vanwege de 

teksten die daarin bij elkaar gebracht zijn 

Een protestant in 
katholieke mantel

Bij het afscheid van Renger Prent

en die een weerspiegeling zijn van goede 

verbanden en hartelijke betrekkingen. 

Bij mij thuis hangen twee iconen die op 

mijn verzoek geschilderd zijn door Geert 

Hüsstege, verbeeldingen van de hemelvaart 

van Christus en van het ontslapen van 

de Moeder Gods. Voor mij een blijvende 

herinnering aan dit afscheid. Een echtpaar 

schonk mij een mooie icoon van de 

intocht van Jeruzalem. Op 30 mei sprak 

Jaap Doolaard namens de collega’s en gaf 

middels citaten uit preken van mij een goed 

beeld van de theoloog die ik in uw midden 

heb willen zijn. Hij was bereid om de tekst 

beschikbaar te stellen voor het eerste 

nummer van Present. In het vervolg zal ik op 

andere wijze in uw midden present zijn dan 

voorheen. Het ga u goed, onder de zegen 

van de Onuitsprekelijke.

Renger Prent >>
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Jou toespreken bij je afscheid is niet 
vrij van het risico dat je lof wordt 
toegezwaaid waarover je zou kunnen 
mompelen dat een beetje minder niet 

verkeerd is. Of het omgekeerde als de lof 
onder de maat blijft: mag het ook ietsje 
meer zijn?
Ik waag het er maar op. 
Als jij straks op 1 sept. echt helemaal 
ophoudt hebben we 5 jaar samengewerkt 

in de Gemeente van Amstelveen – 
Buitenveldert en dan met name in de 
Bankraskerkgemeente.
Dat is wonderbaarlijk goed gegaan. Je 

maakt in de kerk weleens wat 
anders mee.
Waren er verschillen in 
opvattingen of doelstellingen, 
we hebben het altijd opgelost 
en vonden een goede weg 
om te gaan. Ook in en met de 

kerkenraad.
Daar kan ik dus kort over zijn: ik dank 
je voor deze professionele en goede 
samenwerking!
Goede collega’s waren we en zullen we 
blijven. 

Zolang ik je heb meegemaakt in de 
wijdere collegiale kring gold hetzelfde. 
Je was er al ver voor mij, met andere 
collega’s- veel heb je er zien gaan en 
komen in die 40 jaar dat je hier werkt – en 
ik geloof dat ik wel van je opgevangen 
heb dat deze laatste jaren niet de 
slechtste waren. 

Ik bemerk dat ik me wat in 
understatements uitdruk. Dat komt een 
beetje door jou, want dat doe je vaak. 
Je gevoel voor understatement en het 
gebruik maken daarvan is een kenmerk 
van je taalgebruik. Niet geheel vrij van 
milde ironie. Dat doe je in vergaderingen 
ook en dat heeft wel wat. In Groningen 

‘Als je denkt, iets van God begrepen te 
hebben, dan heeft wat je begrijpt, niets 
met God van doen’

fo
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kom je dat tegen. Als de ouderling wel te 
spreken is over de preek van die zondag 
kon hij zeggen: ‘k heb domi weleens 
minder ‘eurd.
In je preek over Augustinus op onze 
laatste ‘heiligenzondag’ citeerde je de 
kerkvader: ‘Als je denkt, iets van God 
begrepen te hebben, dan heeft wat je 
begrijpt, niets met God van doen’. Als 
Augustinus het niet gezegd had, had jij 
het bedacht.
Uit diezelfde preek nog 
een citaat: 
Je hebt het dan over 
Augustinus’ kijk op de 
zondigheid van de mens 
waarvan je zou kunnen 
zeggen dat we er 
tegenwoordig iets anders over praten.
Geheel in jouw stijl krijgen we te horen:
 “Het theologisch begrip ‘zonde’ heeft 
alle recht van bestaan. De ontkenning 
daarvan vindt geen enkele grond in 
de geschiedenis van oudsher tot op 
vandaag. Maar het komt er wel op aan op 
welke wijze daarover wordt gesproken 
en kerk en theologie hebben dat, in het 
spoor van Augustinus, niet altijd even wijs 
gedaan.”
Er is meestal wel wat theologieles te 
beleven: hoorden we eerst over bekering, 
geloof en goede werken (nog steeds in 
de Augustinus - preek): “Daarmee komen 
we bij de predestinatie, de leer van de 
voorzienigheid, die zal ik u besparen” 
(‘gelukkig’, denk je dan) en dan dat 
Augustinus zijn theologie ontwikkelde in 
de strijd met Donatisten en Pelagianan 

Er is meestal wel 
wat theologieles te 

beleven

– dan krijg je natuurlijk direct uitgelegd 
wat dat voor enge mensen met vreemde 
ideeën zijn.

Genoeg erover. De mensen kunnen en 
zullen veel van je hebben geleerd. 
Je doet het trouwens vriendelijk en 
aandachtig. Dat maakt ook dat mensen 
die met je omgaan blij met je zijn.
Je hebt veel geïnvesteerd in deze kerk 
en deze gemeente, gedurende een lange 

reeks van jaren. Ik weet dat 
je voor veel mensen veel 
hebt betekend. Het waren 
ook jaren waarin verdriet in 
je persoonlijk leven niet aan 
je is voorbijgegaan, al ben je 
niet het type om daarmee 

te koop te lopen. Het is er en heeft zijn 
diepe sporen getrokken.
Je bent een enigszins ascetisch mens. 
Je verschuilt je eerder dan dat je op 
de voorgrond wilt zijn; je bent eerder 
terughoudend dan uitbundig; het 
Bourgondische leven 
is niet gehéél het 
jouwe; je lust wel 
een biertje maar 
spaart liever de 
glazen. Men krijgt 
je gauwer mee naar 
een klooster dan naar een pretpark. 
Zoiets…
Je bent wel protestant maar toch in een 
katholieke mantel: in de Bankraskerk of 
de Handweg 
voel je je wel thuis, maar er gaat niets 
boven de Rode Hoed – een protestants 

godshuis?, niets mis mee, maar liever 
een Oosterhuis. Iconen fascineren 
je meer dan het stoere Geneefse 
psalmgezang…maar het moet er wel 
allebei zijn. Getuigt van een rijk innerlijk 
leven. Daarmee mag je je gezegend 
weten want er valt uit die rijkdom 
anderen heel wat toe.
In het cadeau dat ik je straks aanbiedt 
namens de collega’s willen we nog iets 
toevoegen aan alles wat je al weet van 
kloosters en kloosterorden. 
 
Nu je weggaat wil ik afsluiten met een 
kort citaat van jezelf dat je tekent als 
theoloog en persoon: uit je preek van 
de Hemelvaartsdag, waarin je ons als 
gemeente het perspectief tekende op 
Gods “ Rijk dat is en komt, het is in 
het verborgene, in de hemel, maar het 
is gericht op de aarde, het wordt de 
gemeente aangezegd opdat zij getuigt, 
niet met de blik omhoog, maar met 
een open oog voor wat er om ons heen 

gebeurt. Want de 
dienaar gaat voorbij, 
maar de dienst gaat 
door, daarom mag en 
moet er een gemeente 
zijn, mensen die het 
wagen met de grote 

woorden van het komende Rijk.
Weet hebbend van het verborgene en de 
Verborgene mogen wij als gemeente een
bescheiden teken zijn in ons vieren en in 
ons dienen van de toekomst die ons is
aangezegd.”

Jaap Doolaard

Een protestants 
godshuis ? Liever een 

Oosterhuis.
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Van de PJR

De zomer is (bijna) voorbij, een periode van rust doet ons allemaal goed. Zeker na een bijzonder 

afgelopen seizoen. In het afgelopen jaar hebben we met veel energie gewerkt aan onze toekomst, samen 

gekeken wat we willen met ons jeugdwerk en welke stappen we moeten zetten naar de toekomst toe. Het 

resultaat mag er zijn: een visiestuk ‘kijk voorbij je horizon’ waar de speerpunten van ons hernieuwde beleid 

in beschreven staan en financiële ruimte om opvolging voor Inke en Hanna te realiseren. Dit betekent dat er, 

als alles goed gaat, per 1 januari 2011 een nieuwe jeugdwerker zijn of haar intrede zal doen in de gemeente. 

Deze kan zich de eerste drie maanden inwerken en oriënteren op het takenpakket wat er ligt, samen met 

Inke.

Inke zal per 1 april 2011 haar taken neerleggen. Het visiestuk en het takenpakket voor de nieuwe 

jeugdwerker zijn beide te vinden op onze site: www.pjramstelveen.nl. Daarnaast hebben we volop nieuwe 

plannen voor het nieuwe seizoen. Deze vind je ook op deze pagina’s terug en binnenkort ook op de site.

We wensen je en u een spetterend nieuw seizoen toe!
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Spetterend Tienerweek-
end op 25 en 26 sep-
tember; zie info op deze 
pagina

Ben je tussen 12 en 16 jaar? Dan is 
PROVIDER wat voor jou! Er is weer 
een spetterend nieuw programma 
samengesteld voor het nieuwe 
seizoen. Binnenkort krijg je het boekje 
thuisgestuurd, dus bekijk hem goed en 

vul in welke items je dit jaar weer gaat 
doen. Vraag ook aan je (kerk)vrienden wat 
zij gaan doen! Samen is het altijd nog het 
leukst.
Een paar voorbeelden:
•	 Brood	op	de	plank	Vorig	jaar	een	groot	

succes! (zie foto)

•	 Sirkelslag	Een	geweldig	spel	
•	 Chillen	in	de	kerk	Nieuw	item!
•	 Barre	Polder	Tocht!	(	zie	foto)
•	 En	nog	véél	meer!
Zin in? Meer info op de site: www.
pjramstelveen.nl of via pjr-amstelveen@
hetnet.nl.

Ben je inmiddels 16 jaar of ouder – kom 
dan eens kijken bij BarBoven! Elke 
eerste zondagavond van de maand in 
de Bovenkant van de Handwegkerk 
hebben we met een leuke groep 16+ers 
boeiende gesprekken, leuke spellen, veel 
lachen, soms serieuze onderwerpen en 
veel gezelligheid.
We beginnen dit jaar met een borrel 
on the beach. Deze keer niet op 
een zondagavond, maar op een 
zaterdagavond: 18 september! Waar/
wanneer/hoe/wat volgt via mail. Geef je 
dus op!
Zin om mee te gaan met de borrel of 

een andere keer te komen kijken? Meer 
info op de site www.pjramstelveen.
nl of via h.oosterlee@jop.nl. 

Theaterweekend 
Natuuuuuurlijk is er dit jaar weer een 
theaterweekend! Zeker na het grote 
succes van de afgelopen twee jaar. (zie 
foto) Doe je ook (weer) mee? Zet het 
alvast in je agenda: 11, 12 en 13 maart 
2011 in de Paaskerk. Dominee Marco 
Visser zal meedoen aan de voorbereiding 
en de dienst leiden. Be there! Meer 
info te vinden op site of via genoemde 
mailadressen.

Plannen seizoen 2010-2011
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De PJR is verhuisd! 
De werkplek van Inke en Hanna is ver-
huisd naar de pastorie op Handweg 119 
naast de Handwegkerk.(zie foto) Som-
mige activiteiten van Provider zullen hier 
gehouden gaan worden en we kunnen 
gebruik maken van de mooie tuin achter 
de pastorie voor zoiets als een barbecue.
Dat gaan we dan ook gelijk proberen: 
de ‘officewarming’ (je weet wel, een 
housewarming, maar dan voor kantoor) 
is op 17 oktober van 16.00-18.00 uur. 
Iedereen is welkom om een kijkje te 
komen nemen. Er staat een hapje en 
drankje voor je klaar.

Inspiratiebeurs
Wanneer: op 5 oktober 2010 van 19.00 
tot 21.30
Waar      : Pelgrimskerk, van 
Boshuizenstraat 560, Amsterdam
Programma: workshops en presentaties ; 
•				Kerstprojecten	voor	de	kinderdiensten
•	 symbolisch	bloemschikken	in	de	

adventtijd
•	 Missionair	met	Kerst
•	 40	dagentijdcampagne	voorjaar	2011
•	 Informatiemarkt
Lees meer op www.pkn.nl/
inspiratiebeurs/

Inke Otting en Hanna Oosterlee
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WAAR GAAN WE DIT JAAR NAAR 
TOE?
Nog een keer naar een scoutinghuis De 
Blokhut in Santpoort-zuid 

WIE KUNNEN ER MEE?
Alle tieners van de 12+ diensten uit 
alle PKN kerken in Amstelveen. Ook 
kinderen die na de zomervakantie naar 
de tienerdienst overstappen zijn welkom.
En… vrienden en vriendinnen mag je 
ook mee nemen.

WANNEER?  (!!let even op de 
vertrekplaats en tijd)
Schrijf het alvast op in je agenda; 
zaterdag 25 september en zondag 26 
september 2010 tot 17.00 uur.
Vertrek zaterdag : 16.30 uur vanaf de 
Handwegkerk, Handweg 117
Dus je kunt nog van te voren huiswerk 
maken, hockeyen, paardrijden enz. enz.
Zondag ben je zo rond 18:00 uur weer 
thuis.

WAT DIT JAAR HET THEMA IS?                                       
Dat is een verrassing!
                                                                                            
Kosten?
De kosten voor dit weekend bedragen 
€ 15.—p.p.
Voor het vervoer zal een beroep op de 
ouders gedaan worden.

Wil je mee?
Vul dan onderstaande antwoordkaart in.
Mailen kan ook naar Anko Verburg: fam_ 
verburg@zonnet.nl 
Geef alles wat er op de antwoordstrook 
staat in je mailtje door aan Anko.
Voor vragen kun je ook altijd bij 
Anko terecht of of ga naar  www.pjr-
amstelveen.nl
In september krijg je een brief met alle 
informatie over betaling, vertrektijden, 
paklijst, logeeradres enz. enz..
Je kunt rekenen op een gek en leuk 
weekend! Dus geef je snel op.

Groeten van de enthousiaste crew

Edith van Amsterdam, Annemarie 
Mentink, Tako Verburg, Anko Verburg en 

Steven Teeuw

WIE GAAT ER MEE EEN  
TIENERWEEKENDJE WEG?

De crew is al weer creatief 

bezig geweest en er ligt een super 

plan voor het weekend klaar.

Reken maar weer op allerlei 

activiteiten vol grappen en grollen. 

Ik ga op zaterdag 25 en zondag 26 september 2010 mee naar Santpoort

Naam:   ………………………………………………………………………………...............……………………………………………...............

Adres:   …………………………………………………………………………………...........……………………………………………...............

06-nummer:  ……….................……………………        Telefoon ouders: …………………………………….………………………………….

e-mailadres …………………………………………………………………………................……………………………………………...............

Vervoer ouders zaterdag ja/nee, zondag ja/nee en plek voor … personen

Reisverzekering afgesloten;  ja/ nee

Bijzonderheden: ……………………………………………………………………………….……………………………………………...............

………………………………………………………………………………............................……………………………………………...............

Medicijnen, dieet, vegetarisch: ………………………………………………………….......……………………………………………...............
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CANTATEDIENST
IN DE PELGRIMSKERK

      

‘Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir’
 cantate BWV 131 van

Johann Sebastian Bach
 (1685-175O)    

Medewerking wordt verleend door het 
vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’

solisten en instrumentalisten

onder leiding van Bert ’t Hart, cantor-organist

Liturg: ds. H.U. de Vries

PELGRIMSKERK
Van Boshuizenstraat 560

Amsterdam – Buitenveldert

Zondag 12 september 2010
Aanvang 10.00 uur


