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In januari 2009 schreven we vanuit 
de kerken in Amstelveen- Buiten-
veldert aan de Israëlische regering 
een verzoek om vrijlating van twee 
meisjes, Salwa Sala en Sara Siureh, 
die toen al zeven maanden gevangen 
zaten zonder aanklacht of proces. 
Inmiddels weten wij dat ook deze 
twee meisjes vrij zijn. Weer een 
goed bericht!
Niet over alle mensen die gevangen 
zitten vanwege hun geloof en hun le-
vensovertuiging valt goed nieuws te 
melden. Maar wel is bekend dat elke 
schrijfactie zin heeft. Regeringen 

hebben er een hekel aan wanneer zij 
vele brieven ontvangen met vragen 
over gewetensgevangenen en hoe 
het staat met de mensenrechten 
in hun land. Bovendien merken de 
gevangenen zelf door een mildere 
behandeling dat er vanuit het buiten-
land aandacht voor hen is.
Vaak horen de schrijvers van brieven 
voor de Aktie Vrijheidsbrief niets 
terug. Dan lijkt onze actie zonder 
succes. Maar ook al zien we zelden 
effect op onze inspanning, het is er 
wel.
Daarom: blijf schrijven, het helpt!

AKTIE VRIJHEIDSBRIEF
Een goed bericht

Goed nieuws! In het oktober

nummer van het blad ‘Amnesty in Actie’  

staat een bericht over Raúl Hernándes, 

een Mexicaanse mensenrechtenactivist. 

Zonder enige grond werd hij beschuldigd 

van moord en in de gevangenis opgeslo

ten. Daar zou hij ‘ongevaarlijk’ zijn. Maar 

Amnesty International kwam voor hem in 

actie. Op 27 augustus van dit jaar werd de 

aanklacht wegens moord ingetrokken en 

dezelfde dag werd hij vrijgelaten.
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‘…omdat voor hen geen plaats was in de her-
berg.’ Dat zijn oude bekende woorden uit het 
geboorteverhaal van Jezus dat het evangelie 
van Lucas vertelt en veelvuldig klinkt in deze 
dagen. De foto van de ‘herberg’ voorop dit 
nummer is stil en verlaten op een stille win-
teravond. Het wil de stilte benadrukken die 
ook een plaats moet hebben in alle drukte en 
luidruchtigheid waarmee kerst vaak gepaard 
gaat. In de interviews (blz. 13 en verder) leest 
u wat stilte voor mensen kan betekenen. En 
het verhaal over de herder mét foto roept de 
stilte van een Nederlandse heide op. Ds. Piet 
de Bres vertelt ook over stilte, zoals hij die 
beleefde op zijn pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostela. En verder vallen er voldoende 
stiltes in en tussen alle andere regels die te 
lezen staan. 

De eindredactie van dit nummer hebben 
Jeanette Schuijt en ik samen gedaan. Jeanette 
zal na mijn afscheid op 30 januari aanstaande 
de eindredacteur van Present worden. U komt 
haar in dit nummer ook tegen in het interview 
dat Janet Parlevliet met haar had over stilte.
En de foto daarbij maakt het beeld visueel 
compleet. Jeanette was een aantal jaren eind-
redacteur en vormgever van PiO, het voorma-
lige kerkblad van de Pelgrimskerk.
Overigens zoekt de redactie nog wel verster-
king. Wie het leuk vindt om mee te werken 
aan Present kan zich voor informatie bij ons 
melden. 

De redactie wenst de lezers van harte een ge-
zegende kersttijd toe. 

namens de redactie
Jaap Doolaard 

inhoud

Colofon
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

Abonnementen:
Present wordt kosteloos 
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 de kosten 
van het kerkblad.
Anderen kunnen zich opgeven 
als betalend abonnee bij 
voorkeur via abonnementen@

protestantsamstelveen.nl of 
telefonisch bij het kerkelijk 
bureau. 

Abonnementsprijs: € 25,-- p.j. 
Een abonnement aangaan 
of opzeggen dan wel een 
adreswijziging doorgeven gaat 
via ditzelfde email-adres of 
d.m.v. een schriftelijke melding 
aan het kerkelijk bureau.
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telefoon 641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
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Postadres: Postbus 2011, 1180 
EA Amstelveen
kerk.buro.amstelveen@ 
planet.nl
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bankrekeningnummer 
54.93.16.523 t.n.v. Protestantse 

Gemeente te Amstelveen-
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Parlevliet, PJR, Hans Reijenga, 
Jeanette Schuijt, Hans van 
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Vormgeving en Druk: 
Reprovinci, Schoonhoven 
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Het volgende nummer komt uit 
op 15 januari 2010
Inleverdatum kopij:  uiterlijk  
28 december

Website: 
www.protestantsamstelveen.nl
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Zo/ 19-12
1e collecte:  Diaconie, ouderenzorg
2e collecte: Kerk, vorming en toerusting 
in onze gemeente

Dorpskerk
10.00 uur: ds L.C.van Drimmelen
Handwegkerk
10.00 uur: ds M.J.Aalders
Kruiskerk
10.00 uur: ds S.H.Lanser (HA)
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M.Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds W.P.Emmaus, Lekkerkerk
18.30 uur: ds A.van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U.de Vries

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

Vr/ 24-12
1e collecte:  Diaconie, Kerk-in-actie: 
kinderen in de knel
2e collecte:  Kerk, wijkwerk

Dorpskerk
22.30 uur: ds M.Visser (m.m.v. een 
harpiste)
Handwegkerk
19.00 uur: kinderkerstviering
Kruiskerk
22.00 uur: ds J.J.A.Doolaard (m.m.v. het 
Kruiskerkkoor)
Paaskerk
19.00 uur: kinderkerstviering
22.30 uur: ds M.M.Bogaard (m.m.v. koor 
‘Anthem’)
Pelgrimskerk
22.00 uur (in Goede Herderkerk): oecum.
kerstviering 

Za/ 25-12
1e collecte:  Diaconie,Kerk-in-actie: 
kinderen in de knel
2e collecte:  Kerk, communicatie: kerk-
naar-buiten

Dorpskerk
10.00 uur: ds M.Visser (m.m.v. de 
cantorij)
Handwegkerk
9.45 uur: ds G.J.de Bruin (m.m.v. de 
cantorij)
Kruiskerk
10.00 uur: ds J.J.A.Doolaard (m.m.v. het 
Kruiskerkkoor)

Paaskerk
10.00 uur: ds M.M.Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds A.van Vuuren
16.00 uur: kerstviering met de jongeren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U.de Vries (m.m.v. de 
cantorij)

De Buitenhof
10.30 uur: ds H.C.M.Douma 
Kapel VUmc
10.00 uur: ds N.M.D.Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur:  pastor H.Dornseiffen

Zo/ 26-12
1e collecte:  Diaconie, diaconale zorg in 
de gemeente
2e collecte:  Kerk, pastoraat 
Zuidasproject

Dorpskerk
10.00 uur: ds M.Visser
Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Dorpskerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds W.Janssen
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Dorpskerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds A.van Vuuren
18.30 uur: ds P.de Jager, Lexmond
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds L.C.van Drimmelen

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Dorpskerk 
Dorpsstraat 36
020 - 6413999 

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W.van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

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 Buitenhof
10.30 uur: geen dienst
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds J.A.Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: geen dienst 
Ziekenhuis Amstelland
11.15 uur: geen dienst 

Vr/ 31-12
1e collecte:  Diaconie, individuele 
ondersteuning
2e collecte:  Kerk, eindejaarscollecte: 
begrotingstekort

Kruiskerk
19.00 uur: ds J.J.A.Doolaard
Paaskerk
19.30 uur:  ds G.J.de Bruin
Pauluskerk
18.30 uur: ds A.van Vuuren
za 1 jan. 10.30 uur: ds A.van Vuuren

De Buitenhof
19.00 uur: ds L.C.van Drimmelen
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur:  pastor H.Dornseiffen

Zo/ 02-01
1e collecte:  Diaconie, eigen wijkdoel
2e collecte:  Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Dorpskerk
10.00 uur: ds M.Visser
Handwegkerk
10.00 uur: drs R.J.Prent

Kruiskerk
10.00 uur: ds J.J.A.Doolaard
Paaskerk
10.00 uur: dr G.Manenschijn
Pauluskerk
10.00 uur: ds J.L.W.Koppenhol, Huizen
18.30 uur: ds P.F.Bouter, Bodegraven
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U.de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds S.van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds M.Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds J.A.Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor H.Dornseiffen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds A.A.van den Berge-
Geudeke

Zo/ 09-01
1e collecte:  Diaconie, drugspastoraat
2e collecte:  Kerk, jeugd-en 
jongerenwerk in onze gemeente

Dorpskerk
10.00 uur: ds M.Visser
Handwegkerk
10.00 uur: ds G.J.de Bruin
19.30 uur: meditatieve Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds S.H.Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M.Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds A.van Vuuren
18.30 uur: ds A.van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds J.J.A.Doolaard

De Buitenhof
10.30 uur: ds A.Schrage-Buitenbos
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds A.Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor P.de Blot  
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: majoor E.Klarenbeek 
(L.d.Heils)

Zo/ 16-01
1e collecte:  Diaconie, stg Exodus
2e collecte:  Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds S.H.Lanser 
Kruiskerk
10.00 uur: ds J.J.A.Doolaard (HA)
Paaskerk
10.00 uur:  ds M.M.Bogaard en ds 
M.Visser
Pauluskerk
10.00 uur: ds J.B.ten Hove, Katwijk
18.30 uur: ds A.van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U.de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds A.H.van Osnabrugge
Vreugdehof
10.15 uur: ds A.Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds N.de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: ds A.P. van den Broek 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W.Berendsen

Gebedsweek voor 
de eenheid 16 – 23 
januari 2011
Het thema is: ‘Trouw 
en toegewijd’. De tek-
sten voor de viering 
zijn bijeengebracht 
door Palestijnse Chris-
tenen uit Jeruzalem. 
Woensdag 19 januari 
viering in de Augusti-
nuskerk, Amstelveen-
seweg 965, A’dam (bij 
de Kalfjeslaan). Voor-
gangers deken Ambro 
Bakker s.m.a. (pastoor 
Augustinus-parochie) 
en ds. Sieb Lanser 
(predikant Kruiskerk). 
Aanvang: 19.00 uur.
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Uit de mond van 
        een herder 

Hoe komen mensen er toch bij dat 
herderschap iets is voor domme 
mensen…? Als je 
bij een kudde bent, moet je heel 
waakzaam zijn. Je aandacht mag 
geen moment verslappen. Altijd loert 
er gevaar. Je moet de schapen bij 
elkaar houden. Dat ‘bij elkaar houden’ 
vraagt zoveel, dat je haast geen tijd 
hebt om eens even thee te drinken. 
Maar zo’n kudde is, met permissie, 
voor mij niet één pot nat. Ik heb 
wel degelijk oog voor de verschillen 
binnen de kudde. In elke groep heb 
je avonturiers. Als die de kans krijgen, 

gaan ze graag een blokje om. Er zijn 
in een schaapskudde eigenlijk zoveel 
verschillen, ik zie het aan de manier 
van lopen, van eten, van omgaan 
met elkaar. Dat vind ik het leuke van 
het herderschap, je ontdekt steeds 
opnieuw hoe verschillend schapen 
binnen één kudde zijn. Ik heb wel 
eens een donkergekleurd schaap. 
Sommige jaren zelf een paar van 
die donkergekleurde schapen. Maar 
dat maakt mij niks uit. Een donker 
schapen degradeer ik echt niet tot 
zwart schaap. Elk schaap hoort erbij. 
Dat is mijn levensmotto; dat zeg ik 
ook vaak tegen mijn collega’s: geniet 
van de veelkleurigheid van de kudde! 
Jammer dat die veelkleurigheid in 
mensenland zo onder druk staat. Hoe 
ouder ik word en zag en zie wat er 
allemaal misgaat tussen mensen, hoe 
meer ik van mijn schapen ben gaan 
houden.

Maar nou praat ik over mijn kudde en 
over het karakter van mijn schapen 
terwijl u uit mijn 
mond waarschijnlijk 
iets anders wilt 
horen. U wilt over dat 
éne ‘schaap’ horen, 
dat kindje dat jaren geleden geboren 
werd. U bent vast geïnteresseerd 
in mijn verhaal over die nacht in 

Betlehem. Ik moet u zeggen, ik kwam 
eigenlijk tamelijk onverwacht met dat 
kind in aanraking. Gods wegen zijn 
vaak wonderlijk. Ondoorgrondelijk. 
Er gebeuren soms dingen die wij 
mensen niet voor mogelijk houden. 
Waarom moest ik uitgerekend die 
nacht in de buurt zijn… Ik had voor 
hetzelfde geld kunnen kiezen voor de 
velden rond Beit Jala. Dan had ik dat 
pasgeboren ventje nooit gezien.

Regelmatig moet ik nog aan die nacht 
terugdenken. Ga maar kijken, zei de 
moeder van het kind en ze maakte 
met haar hoofd een beweging in de 
richting van de voederbak. Is het een 
meisje, vroeg ik. Nee, een jongetje, 
zei zijn vader. Ik heb mijn hand een 
moment op zijn hoofdje gelegd en 
een paar lieve woordjes gefluisterd. 
Eigenlijk heb ik hem die nacht 
gezegend. Dat ben ik later ook gaan 
doen met mijn eigen kinderen. Als ik 
in die tijd ‘s avonds eens niet bij de 
kudde was maar thuis, dan legde ik 

voor ik zelf ging slapen, 
even mijn hand op 
hun voorhoofd en zei 
een zegenspreuk. Ze 
sliepen altijd rustig door. 

Eén van mijn kinderen is trouwens 
niet zo lang geleden in mijn voetspoor 
gegaan. Dat doet me wel wat. Wat 

‘Laat ik maar direct met de deur in 

uw Amstelveense kamer, appartement 

of huis vallen: wat wordt er toch vaak 

kortzichtig en zonder kennis over ons 

gesproken. Dikwijls worden wij, herders, 

voor simpele zielen versleten. Van tijd 

tot tijd kom ik wel eens in een museum. 

Als ik in zo’n museum dan op tekeningen 

en schilderijen herders tegenkom, dan 

vind ik dat wij vaak wat dommig uit onze 

ogen kijken. Waar is dat nou eigenlijk 

voor nodig. Ik heb nog nooit te horen 

gekregen dat ik dom uit mijn ogen kijk. 

‘Het is een jongetje’,  
zei z’n vader



fo
to

 C
at

el
ijn

e 
H

oo
ge

nb
oo

m

jaargang 1 | nummer 47

verderop weidt hij een kudde, samen 
met twee van zijn neven.

Nu ik weer terugdenk aan die lang 
vervlogen nacht in Betlehem… is 
er zoveel dat door me heen gaat. 
Regelmatig vraag ik me af wat de 
zin is van wat ik meemaak, de zin 
van wat me overkomt. Dat ik op een 
nacht, het is toch zeker dertig jaar 
geleden, een kind in een voerbak zag, 
wat wil mij dat zeggen? 
Het mooiste heb ik u nog niet verteld. 
Het verhaal gaat dat het kind van toen 
rondtrekt en de mensen zegent. Hij 
wordt zelf een herder genoemd. Is 
dat niet vreemd? Ze noemen hem 
een ‘herder van mensen’. Vindt u het 
gek dat ik me wel eens afvraag of ik 
hem daarom moest tegenkomen en 
zegenen, die nacht in Betlehem?’ 

G.J. de Bruin   

>>

De herders houden 's nachts de wacht
en zitten bij het vuur.
Als plots een stem klinkt in de nacht,
raken zij overstuur.
 
De engel zegt: 'Wees maar niet bang,
ik breng een goed bericht:
in Betlems straten klinkt gezang,
een Redder zag het licht.
 
Hij is gewikkeld in een doek,
zijn wieg een voederbak.
Ga naar een stal, als je hem zoekt,
daar kreeg hij onderdak.'
 
Het woord dat zegt: wie zoekt die vindt,
doet alle herders gaan.
Zij vinden snel het koningskind,
nieuw licht in hun bestaan!
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Velen hebben op één of andere wijze 
meegedaan met deze bezinning. 
Tijdens het proces is het besef 
gegroeid dat wij een levende 
gemeenschap willen zijn die open 
en gastvrij in de samenleving 
staat. In enkele wijkgemeenten, 
zo is in de algemene kerkenraad 
(AK) geconstateerd, wordt er ook 
daadwerkelijk met de resultaten 
van deze en eventuele eerdere 
fasen van bezinning gewerkt. In de 
fusieprocessen die het gevolg zijn van 
de sluiting van twee kerken, biedt dat 
een handreiking om in de pijn van het 
loslaten tóch zicht te blijven houden 
op de kern van gemeente-zijn. De AK, 
onder wiens verantwoordelijkheid het 
bezinningsproces is uitgevoerd, volgt 
met interesse hoe dit in de wijken haar 
vruchten -al dan niet- afwerpt en heeft 
dan ook het initiatief tot een vervolg 

genomen door de wijkkerkenraden te 
vragen, op welke wijze de opgestarte 
bezinning in de wijkgemeenten 
doorwerkt. Gedacht wordt aan de 
volgende thema’s:

1. Het geloofsgesprek
De eerste aanbeveling uit het rapport 
aan de gemeente is het geloofsgesprek 
te voeren, om als leden van een 
levende geloofsgemeenschap met 
elkaar verbonden te blijven en te blijven 
groeien door geloofsvragen met elkaar 
te delen.

2. Kerk-zijn naar buiten
Alle wijkgemeenten hebben 
aangegeven ‘gastvrij’ gemeente te 
willen zijn en meer naar buiten te willen 
treden. Dat kan op verschillende wijzen, 
bijvoorbeeld door goede publiciteit, 
een breed aanbod van activiteiten en 
diaconale projecten.

3. Doelgroepenbeleid
Het onderzoek van Motivaction 
met betrekking tot de verschillende 
Mentality-milieu’s en hun normen en 
waarden ten aanzien van kerk, geloof 
en spiritualiteit heeft ons gewezen 
op het belang om alerter te zijn op 
de wijze waarop de verschillende 
Mentality-milieu’s (doelgroepen) bereikt 
kunnen worden. 

Willen we als gemeente op een goede 
manier bezig zijn door enerzijds keuzes 

te maken (en niet alles te willen) en 
anderzijds als gehele protestantse 
gemeente toch een volwaardig aanbod 
te hebben, is afstemming gewenst, 
zo niet noodzakelijk. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld ook om profileringspunten 
op het gebied van liturgie, diaconaat, 
muziek, cultuur, etc. die in de wijken 
aan de orde komen, op elkaar af 
stemmen. De algemene kerkenraad 
bepleit jaarlijks met elkaar in kaart 
brengen op welke wijze bovenstaande 
punten, en andere items die uit het 
proces naar voren zijn gekomen, in 
onze gemeente vorm krijgen.
Daarnaast ziet de AK het als zijn taak 
de wijken te faciliteren met het oog op 
deze voortgang. Voor vernieuwende, 
missionaire activiteiten die te maken 
hebben met bovenstaande punten  
is daarom in de begroting 2011 een 
extra post opgenomen, waarop de 
wijkgemeenten een beroep kunnen 
doen. 
Over begroting gesproken, de AK heeft 
onlangs de begroting 2011 van onze 
Diaconie en die van onze Protestantse 
gemeente (opgesteld door onze 
kerkrentmeesters) goedgekeurd. Beide 
documenten zijn inmiddels op onze 
centrale website geplaatst.
Tenslotte wensen wij u gezegende 
dagen toe en sluiten ons graag aan 
bij het motto van onze landelijke kerk: 
‘Kerst – vol van hoop’.  Moge dat zo 
zijn!

Hans Reijenga, scriba AK

uit de algemene kerkenraad

Het bezinningsproces vervolgd
In de periode 20082010 hebben 

wij ons als Protestantse gemeente 

AmstelveenBuitenveldert bezonnen 

op de wijze waarop wij in de nabije 

toekomst gemeente wil zijn. Dit 

bezinningsproces is uitgemond in 

een eindrapport, dat in april 2010 is 

uitgebracht. Het rapport biedt een 

overzicht van het verloop van het 

proces en een aantal aanbevelingen.   
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Stichting VivaSahel (Moge de 
Sahel leven)
Deze stichting werkt in Niger, één 
van de armste landen in Afrika. Er 
wordt samengewerkt met een lokale 
partner, de Association Protef. Er is 
een naaiatelier geopend waar meisjes 
behalve naailessen ook alfabetiserings-
cursussen kunnen volgen. Vrouwen 
hebben microkredieten gekregen; 
er zijn waterputten geplaatst ten be-
hoeve van mens en veeteelt; er zijn 
zaden uitgedeeld voor het kweken van 

Zogala-bomen, waarvan de bladeren 
als vitaminerijk voedsel verkocht kun-
nen worden. Kortom, er zijn resultaten 
behaald, die de levensstandaard voor 
langere duur verbeteren.
Dit jaar was er door extreme droogte 
een zeer slechte oogst, waardoor 
voor de helft van de vijftien miljoen 
inwoners hongernood dreigde. Er is 
hulp aangeboden door de EU en door 
Dierenartsen Zonder Grenzen. Grotere 
organisaties bereiken helaas kleinere, 
meer afgelegen plaatsen niet. Daar-
onder valt het werkgebied van de 
stichting Tamaci, dat twintig kilometer 
van de enige zandweg ligt. Daarom wil 
VivaSahel daar noodhulp bieden.
Het werk van de stichting, door een lid 
van onze gemeente onder de aandacht 
gebracht, verdient onze steun.

Stichting Mwabuka 
(Ik zie jou staan) 
De stichting werkt voor de verho-
ging van de levensstandaard van de 
lokale bevolking rondom Monze in 
Zambia. Men streeft dit doel na door 
verbetering van de gezondheid, de 

algemene ontwikkeling, het inkomen 
en het opleidingsniveau én door 
uitbreiding van de lokale zelforgani-
satie.

college van diakenen

Kerstprojecten
Evenals voorgaande jaren geeft 

de diaconie aan twee projecten een 

kerstgift van € 1.000 voor hun werk. 

In de afgelopen maanden is een 

discussie over ontwikkelingswerk 

losgekomen naar aanleiding van een 

rapport van de Wetenschappelijke 

Raad Regeringsbeleid (WRR). Daar is 

het laatste woord nog lang niet over 

gesproken. Noodhulp in acute situaties 

zal nodig blijven met daarnaast 

structurele hulp in samenwerking met 

lokale organisaties ter verbetering van 

de omstandigheden.

Beide vormen van hulp zagen wij 

in de twee gekozen organisaties, die 

bovendien in hun resultaten de kracht 

van kleinschalige hulp laten zien.

De Kledingbank blijft open tot 
uiterlijk 31 maart 2011
De Stichting Kledingbank 
Amstelland heeft van de 
Gemeente Amstelveen bericht 
gekregen dat de locatie aan de Mr 
P.J.M. Aalberselaan 2 nog gebruikt 
mag worden tot 31 maart 2011. 
De Kledingbank blijft dus voorlopig 
open. 
Samen met de Gemeente wordt 
gezocht naar vervangende ruimte. 
Tot nu toe is dat nog niet gelukt. 
De Stichting blijft hopen op een 
mooi aanbod van een makelaar, 
woningbouwvereniging, eigenaar 
van bedrijfsruimte of een 
particulier, die de Kledingbank 
een warm hart toedraagt. Een 
voorziening waarvan ruim honderd 
mensen per keer gebruik maken 
mag toch zomaar niet verdwijnen.  
De Kledingbank is bereikbaar op 
tel. 06 20194021.
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college van diakenen

Diaconale najaarsactie 2010
Om de uitgaven voor het diaconaal 
werk binnen en buiten onze eigen 
gemeente te kunnen bekostigen 
heeft de diaconie inkomsten 
uit collectes en giften (45%), 
inkomsten uit rente en dividend 
(20%), en inkomsten uit de 
najaarsactie (35%).
Met de najaarsactie, waarvoor 
elk gemeentelid aangeschreven 
wordt met een acceptgiro, kon 
de afgelopen jaren ongeveer 1/3 
van de kosten van het diaconale 
werk bestreden worden. Bleven 
deze inkomsten de afgelopen jaren 
ongeveer op een constant nivo van 
ongeveer € 35.000,- in 2010 zien 
we dat dit niet meer het geval is. 
Het definitieve resultaat zal in de 
jaarrekening worden getoond maar 
naar we nu moeten verwachten zal 
de najaarsactie minder dan  
€ 30.000,- opbrengen. De 

oorzaken hiervoor zijn de afname 
van het aantal leden van onze 
plaatselijke gemeente. Wat direct 
tot uitdrukking komt in het aantal 
bijdragende leden. En mogelijk de 
crisis die tot terughoudendheid 
leidt. Wij konden dit laatste effect 
zien aan de collecteopbrengsten 
die het eerste halfjaar van 2010 
beduidend achter bleven en daarna 
een inhaalslag vertoonden. Echter 
ook de collecteopbrengsten lijken  
niet meer op het nivo van vorige 
jaren terug te komen.
Als diakenen zullen we kritisch 
moeten gaan kijken hoe we met 
deze gewijzigde omstandigheden 
onze taken kunnen blijven vervullen, 
dit temeer omdat de bezuinigingen 
door de overheid meer mensen in 
de problemen kan brengen. Helpen 
waar geen helper is blijft voor ons 
daarom zeer belangrijk. 

De stichting is voortgekomen uit het 
pionierswerk van het Engels-Neder-
landse echtpaar Savory. Tom was de 
erfgenaam van een grote farm bij 
Monze en Thea was na haar studie 
aan de Vrije Universiteit als arts daar 
terecht gekomen.
De Mooringsfarm biedt aan zes-
honderd volwassenen en kinderen 
werk en onderdak in een dorp op 
de farm. Hier is een kleine kliniek 
geopend, waarbij Aids veel aan-
dacht vraagt evenals moeder-  en 
kindzorg. Tijdens hongersnood werd 
door de farm graan ingekocht en als 
loon uitgereikt tegen werk voor de 
aanleg van wegen: combinatie van 
noodhulp en verbetering van infra-
structuur. Thea werkt voor een orga-
nisatie die de regering helpt met het 
opzetten van Aidsklinieken en het 
verbeteren van de gezondheidszorg. 
Verder is er een subsidie gegeven 
vanuit Nederland voor de bouw van 
een vrouwencentrum, waarvoor de 
farm gratis bouwgrond beschikbaar 
stelde. Hierin hebben vrouwen be-
drijfjes en worden andere vrouwen 
opgeleid en geholpen bij het opzet-

ten van nieuwe bedrijfjes.
Tenslotte is er het Moorings Educa-
tional Fund. Voor veel gezinnen zijn 
de kosten voor de middelbare school 

te hoog. Er wordt dan geholpen door 
betaling van 2/3 deel van het school-
geld. Bij voldoende donaties kunnen 
sommige kinderen een vervolgop-
leiding volgen tot leraar, elektriciën, 
röntgenlaborant en dergelijke. Zij 
kunnen later bijdragen aan de ver-
dere ontwikkeling van het land. 
Al dit werk werd en wordt vanuit 
een grote geloofsovertuiging ge-
daan. Daarbij is de hulp van anderen 
onmisbaar. Mwabuka: “Ik zie jou 
staan!”

Mieke Hellema,voorzitter



11 jaargang 1 | nummer 4

van het college van kerkrentmeesters

Financiën 2010: minder tekort!

Verwachte uitkomsten 2010
Het jaar 2010 is een bijzonder jaar, fi-
nancieel bezien. Door de verkoop van 
de Bankraskerk zullen de jaarstukken 
een fors overschot tonen. Omdat een 
gebouw maar één keer kan worden 
verkocht, wordt het beeld vertekend. 
Het gaat daarom om het “normale” 
beeld. Hoe ziet dat eruit?

De begroting over 2010 sloot met 
een tekort uit kerkelijke activiteiten 
van € 530.000. Door een positieve 
bate uit beleggingen (exclusief de 
opbrengst van de Bankraskerk) van 
€ 263.000 resteerde voor de kerkge-
meenschap als geheel een tekort van 
€ 267.000. 
Op basis van de nu beschikbare cij-
fers denken we dat het tekort uit ker-
kelijke activiteiten over dit jaar circa  
€ 320.000 zal bedragen. Door de 
resultaten uit beleggingen daalt het 
tekort tot circa € 114.000. Maar als u 
er aan wilt meehelpen dat laatste be-
drag dichter naar de nul te brengen, 
zijn wij u zeer dankbaar. Zie het laat-
ste onderwerp van deze bijdrage.

Begroting 2011 
Begin november is de begroting over 
2011 met de algemene kerkenraad be-
sproken en vastgesteld. 
U kunt de stukken vinden op de web-
site. Wat is de grote lijn? Het tekort uit 
kerkelijke activiteiten blijft hoog: bijna 
€ 450.000. Opbrengsten uit beleggin-
gen brengen dit tekort terug tot een 
bedrag van circa € 122.000. Dat be-
drag komt in de buurt van het bedrag 
dat in de visie van de algemene ker-
kenraad mag worden onttrokken aan 
het vermogen van de kerk en het ligt 
ook in de buurt van het tekort dat we 
op dit moment over 2010 verwachten.

Valt het dus allemaal wel mee? Dat is 
te mooi om waar te zijn. De verant-
woordelijkheid van algemene kerken-
raad en College reikt verder dan alleen 
2011. Als we een paar jaar verder 
kijken zien we een verdere terug-
gang van de omvang van de vrijwillige 
bijdrage, naast een teruggang in de 
inkomsten uit beleggingen. We schre-
ven dat de vorige keer al.

De Actie Kerkbalans is een mooi mo-
ment om weer na te denken over uw 
bijdrage aan de kerk. Met uw hulp 
moet het beeld (toenemend tekort) te 
kantelen zijn! En wellicht zien we al een 
begin daarvan. Ik verwijs naar het laat-
ste onderwerp. Als de daar genoemde 
lijn van een groter aantal bijdragende 
leden bij de Actie Kerkbalans niet alleen 

een verdere groei in aantal en in toe-
gezegde bijdrage zou laten zien. Dat is 
iets om je in en op te verheugen. Maar 
niet alleen dat. Het zou toch bijzonder 
zijn als we daardoor in de zoektocht 
naar een juist toekomstig evenwicht 
zouden kunnen afzien van een ingreep 
in de omvang van het aantal predikan-
ten? Dat aantal is nu 5,2 gerekend naar 
een voltijdse aanstelling. 

Eindejaarscollecte 2010
Een gift van harte!
Ook dit jaar sturen wij u aan het eind 
van het jaar een brief met een ver-
zoek. De kerk kan niet zonder u. Om 
dominees, kosters, organisten en ge-
bouwen te kunnen betalen vragen wij 
u aan het begin van het jaar om een 
vrijwillige bijdrage. Het aantal mensen 
dat heeft toegezegd lijkt licht te stij-
gen, dat is goed nieuws. Het gemid-
delde bedrag is echter - in tegenstel-
ling tot een jarenlange ontwikkeling 
- wat achteruit gegaan. Bij elkaar ge-
nomen dalen zo de inkomsten. Maar, 
misschien zijn we te pessimistisch. 
Het kan nog goed komen als u deze 
maand nog een gift overmaakt naar 
de kerk. Wij vertrouwen erop dat u de 
acceptgiro die onlangs in uw brieven-
bus viel zult gebruiken voor een mooi 
slotakkoord.

Het college van kerkrentmeesters
Jan W Bossenbroek (voorzitter) en  
Hans van Strien (penningmeester)

In dit nummer van Present 

informeren wij u over drie 

onderwerpen: de verwachte 

uitkomsten over 2010, de begroting 

voor 2011 en de eindejaarscollecte. 
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We zullen met Kerst wel weer zingen 
van ‘stille nacht, heilige nacht’, ‘vrede 
op aarde’ en zo, en praten over het 
licht dat in de duisternis schijnt. Maar 
afgezien van een enkel kerstbestand 
gaat de strijd gewoon door, oorlogen 
en geweld wereldwijd, terreur, 
een verscheurde samenleving in 
Nederland, en ook op de kleine schaal 
van ieders eigen leven zijn ziekte en 
dood niet zomaar voorbij. 
Al gedurende de adventsweken heb 
je overal al kerstmarkten en schallen 
de kerstliedjes door de winkels (zelfs 
vorige maand zag ik al kerstartikelen 
in de winkels). Al die toeters en bellen 
hangen mij soms mijlenver de keel 
uit. Al voordat het kerstkind bij wijze 
van spreken geboren kan worden, is 
het al gewurgd door alle slingers of 
verdronken in de Glühwein. En na de 
Kerst kan het kindje weer met alle 
versieringen voor een jaar op zolder. 
De moderne versie van ‘Onze Lieve 
Heer op zolder’. 

‘Daar hoorden zij engelen zingen’ 
– zo heette, geloof ik, enkele jaren 
geleden een film over Ajax. In de 
maand december zie ik ze eerder 
vliegen dan dat ik ze hoor zingen. En 
ik kan me er zelf ook niet helemaal 
aan onttrekken. Met een partner die 
wel gek is op kerstmarkten en het 
liefst al in de adventstijd het huis 
overdadig in kerstsferen brengt, gaan 
mijn gedachten soms naar de goede 
apostel Paulus die al adviseerde om 

maar ‘ongebonden’ te blijven. 
Ik verdraag ‘de verdrukkingen van 
het vlees’, maar geef mij maar de 
Paasnacht. Dat is voor mij een stille 
nacht. Na de Stille Zaterdag wordt in 
een donkere en stille kerk de nieuwe 
paaskaars, het ‘licht van Christus’ 
binnengedragen en kan de lofzang 
weer klinken. Ook op theologische 
gronden geef ik verre de voorkeur aan 
de Paasnacht boven de Kerstnacht. 

Natuurlijk is Christus al geboren. 
Daarom reikt mijn (advents)
verwachting verder, naar wat we 
wel eens noemen zijn ‘wederkomst’. 
Anders gezegd: ik verwacht het 
Koninkrijk van God.
Meer dan door alle vrolijke jinglebells 
word ik geraakt door dat doorleefde 
lied van Jochen Klepper: 

Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donkre aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan ’t einde van de nacht.
(Gezang 130: 3)

Sieb Lanser

column

Stille nacht?
Als ik Kerst ergens níet mee 

associeer, dan is het met ‘stille nacht’. 

Zeker, het is een lange, donkere 

nacht in deze wereld, een ‘zwarte 

nacht van bitterheid en pijn en 

smartelijk verwachten’ (Gezang 130). 

Maar stil? In het ene deel van de 

wereld klinkt wapengekletter, klinken 

schreeuwen van honger en ellende; in 

het andere deel klinkt het rumoer van 

kerstmarkten, het rinkelen van kassa’s, 

het scheuren van cadeaupapier. Over 

een ‘heilige nacht’ zal ik het maar 

helemaal niet hebben. 



13 jaargang 1 | nummer 4

Benjamin Hoogerwerf, 10 jaar

Hoe ziet een gewone dag van jou eruit?
 ‘Ik slaap tot kwart voor zeven,’ zegt 
hij. Om het helemaal zeker te weten 
controleert hij de wektijd op zijn 
wekkerradio. ‘Dan ga ik me aankleden 
en ontbijten of andersom. Mama brengt 
me tegen half negen naar de Karel 
Eykmanschool.’
Moet je hard werken op school? 
‘Nee, niet zo heel erg. Ik vind het best 
makkelijk. Soms verveel ik mezelf. Met 
zelfstandig werken zou ik heel graag 
een rekenpakket krijgen, want dat vind 
ik erg leuk. Maar ja dat krijg ik niet,’ zegt 
Benjamin spijtig. 

Stille nacht, zegt jou dat iets?
‘Stille nacht, dat is de nacht waarin 
Christus wordt geboren en dan word je 
stil van blijdschap.’

Wat vind jij met kerst bijzonder? 
‘Met je hele familie bij elkaar zijn. Dit jaar 
kan ik niet bij het etentje zijn, omdat ik 
meedoe aan het kerstspel.’

Zijn er momenten in jouw leven waarop 
je heel stil bent? 
‘Als ik heel erg ruzie heb met mijn broer 
Samuel en we weer eens hebben 
gevochten. Dat gebeurt één keer in de 

maand. Daar heb ik dan heel veel spijt 
van en dan word ik hartstikke stil. Ik ga 
dan in mijn bed liggen en probeer te 
slapen.’

Je vertelt over een verdrietige stilte. Hoe 
word je weer blij?
‘Als ik het goed ga maken na een half 
uurtje.’ 
Hij vertelt verder: ‘Ik was stil en blij toen 
ik hoorde, dat ik naar de Canarische 
Eilanden mocht. Samen met mijn broer 
naar opa en oma die daar al waren. Ik 
was zo blij dat ik heel stil werd. 
Dan ineens heel nuchter: ‘Op school 
ben ik ook stil tijdens een toets.’ Weer 
ernstig: ‘En als de dominee verhalen 
vertelt, dan word ik daar stil van. Meestal 
zijn die verhalen wel mooi, soms droevig, 
en soms zijn het ook heel erg vrolijke 
verhalen. Het verhaal over Jezus Christus 
die werd opgehangen zonder dat er een 
reden voor was. Dat vond ik dom.’ 

Wat betekende jouw stilte toen?
‘Toen ik het verhaal voor de eerste keer 
hoorde, was dat ongeloof en boosheid.’

Ben je ook wel eens stil in de natuur?
Toen ik in Kenia was, moest ik heel stil 
zijn, want vlakbij de jeep was er een 
luipaard. Toen was ik stil, omdat ik het 
luipaard niet wilde wegjagen. 

Drie generaties 
   over stille nacht en 
stiltes in hun leven  
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Cissy Heyligers - Gunning, 
87 jaar

Opgewekt vertelt Cissy over het 
huis waarin ze al 47 jaar woont. 
‘Tien passen en dan ben ik in de 
kerk.’ Vroeger woonde ze er met 
haar man en hun vier zoons. Nu 
met haar oudste kleindochter die na 
haar studie bij haar is ingetrokken. 
‘Ze was het lievelingskind van mijn 
man. Boven heeft zij nu zijn grote 
werkkamer.’ 

Hoe ziet een doorsnee dag van u 
eruit?
‘Ik sta vroeg op, ontbijt en lees de 
krant.’ Op tafel ligt Trouw. ‘Dan gaat 
de telefoon van de telefooncirkel 
van het Rode Kruis. Telefoneren doe 
ik heel veel. Elke dag loop ik. Nooit 
zo lang hoor. Hooguit drie kwartier. 
Fietsen doe ik ook. Ik heb een 
mooie lage fiets. Ik lees heel veel. 
‘k Ben dol op boeken. Ik wil nu dat 
bekroonde boek over Kongo kopen. 
Mijn kinderen bellen me vrijwel 
dagelijks. Ik krijg niet zoveel bezoek.’ 

Zondag
‘Regelmatig ga ik naar de kerk. 
Heerlijk de stilte daar, het orgel 
en het samen zijn. Soms ik wil 
een zondag voor mijzelf. Dan ga 
ik niet naar de kerk, maar geniet 
van muziek en lees in de bijbel 
spiritueel. Muziek betekent heel 
veel voor mij en speelde een grote 
rol in ons gezin.’ Ze wijst op de 
transistorradio en de Cd’s in de 
hoek. 

Heeft u tijd voor stiltes?
Ze begint hartelijk te lachen. ‘Je 

hebt mensen die zich terugtrekken 
en ….  mediteren.’ Ze zoekt even 
naar het woord. ‘Daar ben ik te 
actief voor. Ik schrijf graag en veel 
en heb al 28 jaar een vrouwenkring. 
Samen lezen we stukken uit de 
Bijbel en daar hebben we heel 
verschillende reacties op. Dat vind ik 
zo inspirerend.’ 

Stille nacht, zegt u dat iets?
‘Natuurlijk denk ik aan kerstmis.’ 
Dat vierden we met ons grote 
gezin. Sinds het overlijden van 
mijn man ben ik alleen met kerst. 
Kerst hoor je met elkaar te doen, 
met de kinderen bij elkaar. Maar 
dat lukt niet meer. Verleden jaar 
zat ik hier onverwachts in mijn 
eentje. Gelukkig heeft mijn zoon 
uit Maastricht me op kerstavond 
opgehaald om samen met zijn gezin 
kerst te vieren.’ 

Alleen zijn
Hoe doe je dat alleen zijn, dacht ik 
na de dood van mijn man. Waarom 
moet ik zo oud worden? Wat is dat 
voor onzin. Wat moet ik hier nu? Op 
een gegeven moment wist ik het: 
ik heb nog een heleboel om door 
te geven. Dat doe ik nu veel. De 
dingen van mijn gezin, alles wat ik 
heb meegemaakt. Dingen die me 
getroffen hebben, zoals een goede 
film.  
Onlangs knapten twee schilders het 
huis hier tegenover op en toen ik de 
vuilnisbak wegzette, zeiden ze: Nou 
mevrouw, u bent weer druk bezig. 
Dat vind ik zo leuk: even contact 
maken met elkaar. Zulke dingen daar 
geniet ik van. Waarom doen we dat 
toch niet allemaal?’ 
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Jeanette Schuijt, 39 jaar 

Hoe ziet een doorsnee dag van jou 
eruit?
Jeanette lijkt verrast door de vraag: ‘Nu? 
Ik ben nog een beetje zoekend … en 
dan stralend:
‘Mijn dag begint met het wakker 
worden van Kyra  ….  met een glimlach 
van mijn dochter (vier maanden).’ Ik 
haal haar uit haar bedje en knuffel haar. 
Meestal geeft Berthold, mijn partner, 
haar eerste flesje. Ondertussen ga ik 
douchen en maak een ontbijtje klaar. 
De ene dag ben ik voor Kyra thuis en 
de andere dag Berthold. Het wisselt 
allemaal nog een beetje. Ik ben nog 
bezig met coachingsgesprekken, 
met mijn website en met een aantal 
pilotklussen voor mijn onderneming. Ik 
heb nog niet echt een doorsnee dag.’ 

Kun je iets meer over je onderneming 
vertellen?
‘Ik ben professional organizer, ook 
wel opruimcoach. Ik help particulieren 
en kleine zelfstandigen met orde en 
structuur aanbrengen waar nodig.
De bodem van de wasmand begroeten 
of een volle kledingkast opruimen zijn 
klussen voor particulieren die ik verricht. 
Voor kleine zelfstandigen is het de 
administratie op orde brengen. Het 
komt neer op: opruimen, ordenen en 
organiseren. 
Ik vind het fijn dat ik het 
ondernemerschap heb gestart. Het 
verlangt een heel andere aandacht dan 
de zorg voor Kyra. Dat contrast is prettig 
en het brengt balans in mijn leven.’ 

Stiltes en stille nacht. Heb je daar iets 
mee?
‘Ja, met stille nacht. De associatie 

is voor mij kerst en kerst is voor mij 
winter. Nachten die steeds langer 
zijn. De winter is voor mij stilte. Als je 
kijkt naar de natuur, dan wordt ’t stil, 
de natuur is in rust en gaat terug naar 
haar wortels. Dat is voor mij stilte … 
winter … terug naar je wortels en daar 
past stille nacht in.’ 

Voor sommige mensen is dat moeilijk 
terug naar de wortels. Hoe is dat voor 
jou?
‘Oefening baart kunst.’

Dus het gaat niet vanzelf? 
‘Ik beoefen tai chi. Dat zorgt ervoor, 
dat je in je basis bent. Het is een vorm 
van meditatie, meditatie in beweging. 
Voor mij is dat één van de belangrijkste 
behoeften om rust te vinden in mezelf. 
Om mee te gaan met de seizoenen. 
Uitbundig met de zomer; stil in de 
winter.

Probeer maar eens rustig te zijn 
met kerst. De wereld om ons heen 
is één en al hectiek, schreeuwerige 
toestanden. Dat gaat in tegen mijn 
natuur. In de winter kijk ik terug naar 
het afgelopen jaar en maak ik plannen 
voor volgend jaar. Tai chi zorgt ervoor 
dat ik terug naar mezelf ga.’

Wie ben jijzelf?
‘Ik ben een rustig mens met veel 
respect voor de natuur.  
Begin tweeduizend ben ik 
gescheiden. Op onrustige momenten 
ging ik lopen, nam een fototoestel 
mee en ik gaf mezelf de opdracht om 
een bepaald thema te fotograferen. 
Daardoor ging ik gericht kijken. Zo 
kwam ik erachter hoe fijn ik het vind 
om buiten te zijn.’

Wat levert je dat op?
‘Behalve foto’s?’ zegt ze lachend. ‘Rust 
in jezelf, aandacht en scherp wat je 
prioriteiten zijn. 
Iedere dag ga ik erop uit met Kyra. 
Ook al regent ‘t, ik ga met haar naar 
buiten. Al is ’t een half uurtje. Even 
een frisse neus. Ja, ik zoek de stilte 
echt op.’

Tekst en foto’s: Janet Parlevliet
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Dorpskerk
Vanuit de kerkenraad
Sinds de vorige Present is er een 
maand voorbij. Een maand waarin veel 
is gebeurd. Om te beginnen hebben 
velen van u te kennen gegeven uw taak 
als vrijwilliger niet neer te leggen als wij 
straks samen in de Paaskerk kerken. 
Dorpelwachters, lectoren, koffiedames, 
chauffeurs, enzovoorts, dank daarvoor! 
Het is goed om straks bekende gezich-
ten te blijven zien in de diensten en in 
de organisatie er om heen. 

Wij kijken terug op een goede gemeen-
teavond op 16 november. Wij waren blij 
met de grote opkomst en betrokken-
heid van de gemeenteleden. Het eerste 
gedeelte van de avond werd besteed 

aan het geven van informatie rondom 
het samengaan met de Paaskerk. Alle 
praktische en inhoudelijke aspecten zijn 
daarbij aan de orde gekomen. Daarna 
was er gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Na de pauze hebben we geke-
ken naar de toekomstvisie voor geheel 
Amstelveen Zuid. Deze visie bevat het 
toewerken naar de drie profielen (klas-
siek, kerk nu en vernieuwend) zoals 
deze benoemd zijn in de laatste bijeen-
komsten van de moderamina en de 
kerkenraden in Zuid. Wij werden er als 
kerkenraad door verschillende gemeen-

teleden op gewezen dat wij nu wel erg 
hard van stapel lopen. Het belangrijkste 
is nu toch de nabije toekomst. Velen 
stelden de vraag of wij ons niet beter 
eerst vooral kunnen concentreren op 
het samengaan met de Paaskerk. Dat 
hebben wij ons als kerkenraad ter harte 
genomen. Toch sluiten de verschillende 
processen elkaar niet uit. Mijn gevoel is 
dat de gang naar de Paaskerk zorgvul-
dig verloopt, dankzij de inzet van vele 
mensen. Tegelijkertijd kijken wij, als 

website www.dorpskerkamstelveen.nl
predikant ds. Marco Visser,
Amsterdamseweg 219, 1182 GW
Amstelveen, tel. 6405546
marco.visser@solcon.nl
voorzitter kerkenraad Ilse Meester, 
tel. 6410264, ilse@meesteronline.com
scriba Einte Bonstra, tel. 0297-520803, 
e.bonstra@zonnet.nl
wijkkas 38.23.06.848 t.n.v. wijkkas 
Dorpskerk, Amstelveen
inleveren kopij Present 
marco.visser@solcon.nl
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kerkenraad, ook al iets verder naar de 
(gezamenlijke) toekomst en willen wij u 
hierover berichten. Juist nu al. Na een 
‘herformulering’ van de vraagstelling 
hebben wij op deze avond uw instem-
ming hiervoor ontvangen.

Een week later, op dinsdag 23 novem-
ber, hebben wij een ontmoetingsavond 
gehad tussen Dorps- en Paaskerkers. 
Naar de vele positieve reacties te oorde-
len was het een mooie en ontroerende 
avond waar alle aanwezigen een warm 
gevoel aan over hebben gehouden. 
Elders in deze Present, bij mijn ‘collega’ 
Alice Stronkhorst, leest u hier meer 
over. 

Namens de kerkenraad wens ik u 
gezegende feestdagen,

Ilse Meester 

Rond de schrift en de tafel
Op 12 december, de derde zondag 
van advent, vierden wij voor de laatste 
keer als wijkgemeente het avondmaal 
in de Dorpskerk. Zoals zo vele keren 
hiervoor zaten en stonden wij rond de 
tafel. Zoals altijd een indrukwekkend 
moment. Een grote kring. Je kijkt elkaar 
aan en je viert de gemeenschap met 
de gekruisigde en opgestane Heer en 
de gemeenschap met elkaar. Je ver-
trouwen wordt gevoed, gezegend ga je 
weer verder, de week in, je leven van 
alledag in, om die zegen ook door te 
geven. 
We waren dankbaar om wat we moch-
ten zien en beleven en próeven: dat de 
Heer goed is. Deze keer waren we ook 
verdrietig, omdat het de laatste keer 
was rond deze tafel, op deze plek. 

We hebben een zware klus aan het 
afscheid. Tegelijk is het prachtig om 
te zien hoe velen zich inzetten om de 
afsluiting goed te laten zijn, waardig en 
toekomstgericht. Hulde! De Dorpskerk-
gemeente heeft in de afgelopen twee à 
drie jaar steeds veel energie gehad, een 
grote inzet en (jawel) vechtlust. Zin om 
er iets van te maken! Sommigen dach-
ten dat het uit behoudendheid was, 
enkel om aan het gebouw vast te hou-
den. Het is goed om te zien hoe die ge-
dachte in deze weken ontkracht wordt. 
Ook nú is er de inzet en de trouw van 
de gemeenteleden. De betrokkenheid, 
bijvoorbeeld op de gemeenteavonden, 
is onverminderd groot.

In de tussentijd doen we ons best – 
en ik geloof dat dat lukken mag – om 
geconcentreerd te blijven op de kern 
van de zaak. Zo bracht de heer Van 
Zadelhoff het op de ontmoetingsavond 
van Paaskerkers en Dorpskerkers onder 
woorden. Hij zei: ‘We weten allemaal 
waar het wezenlijk om gaat: dat we 
ons geloof behouden.’ Hij zei ook: ‘Het 
afscheid doet mij pijn tot diep in mijn 
binnenste.’
Op diezelfde avond lazen wij, als ope-
ning, een tekst uit Hebreeën 12. Het 
is de tekst die genoemd wordt in het 
‘wapen’ van de voormalige hervormde 
gemeente Amstelveen. Dat beeld is 
wat in onbruik geraakt (natuurlijk omdat 
de genoemde gemeente formeel niet 
meer bestaat). Maar zo nu en dan is het 
goed om in ieder geval deze bijbeltekst 
weer eens te horen: ‘Nu wij dan z’n 
grote wolk van getuigen rondom ons 
hebben…’ Dat is een mooi beeld voor 
de kerk, vind ik. Wij bevinden ons in 

een wolk van getuigen: de stemmen 
van de profeten en de apostelen, maar 
ook van allen die ons voorgingen én die 
bij ons zijn. En daardoor worden wij op-
geroepen om geconcentreerd te blijven 
op die ene: ‘Laat ons oog gericht zijn 
op Jezus, de leidsman en voleinder van 
het geloof…’ 

Nu gaan wij op om de laatste diensten 
in de Dorpskerk te vieren. U vindt 
de informatie in het overzicht. Ik on-
derstreep graag de dienst op zondag 
tweede kerstdag, die wij gezamenlijk 
vieren als gemeenten in 
Amstelveen-Zuid, 
in de Dorpskerk. 
En: op 1 janu-
ari is er niet de 
gebruikelijke 
nieuwjaars-
ontmoeting. 
Wij ontmoeten 
elkaar in het 
nieuwe jaar met 
alle goede wensen 
op zondag 2 januari om 
10.00 uur. Over de laatste dienst op 9 
januari kunt u meer lezen in het over-
zicht van het slotweekend. Weet u heel 
welkom!
Daarna, op 16 januari, gaan wij dóór: 
wij zullen horen en zingen en bidden, 
zij aan zij met de zusters en broeders 
van de Paaskerkgemeente in de Paas-
kerk. De volgende uitgave van Present 
verschijnt precies op tijd om u daarover 
uitgebreid te vertellen.

Ik wens u een gezegende kersttijd! Alle 
goeds gewenst en graag tot ziens,

ds. Marco Visser



Dorpskerk Amstelveen

Activiteiten bij de sluiting van het 
kerkgebouw

Vrijdagavond 7 januari 2011
Tijd 20.00 – 22.30 uur
Voor wie Allen die zich met onze 

gemeente verbonden 
voelen

Programma Divers muzikaal 
programma, interviews op 
“de stoel”, en andere

Toegang Vrij, aanmelden niet nodig

Zaterdag 8 januari 2011
Tijd 13.30 – 17.30 uur
Voor wie Uitsluitend Dorpskerkers, 

jong en oud
Programma 13.00 –16.30 uur 

Workshops
 16.30 –17.30 uur 
 Wijn met tapas
Toegang Graag vooraf opgeven bij 

Jenny of Anita

Zondag 9 januari 2011
10.00 uur Laatste eredienst van 

de wijkgemeente in de 
Dorpskerk

Voor vragen of voor opgave voor het 
zaterdagprogramma:
Jenny Stoeckart, tel 020-6411739,  
j.stoeckart@hetnet.nl of      
Anita Koek, tel 020-6475970,  
a.kloek2@kpnplanet.nl
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Afsluitend weekend in de Dorpskerk
Op zondag 9 januari 2011 zal de wijk-
gemeente van de Dorpskerk haar laat-
ste eredienst vieren in de Dorpskerk. 
Een afscheid waar veel gemeentele-
den tegen op zien. De wijkkerkenraad 
realiseert zich dat terdege. Vandaar dat 
voorafgaand aan de laatste dienst een 
programma is samengesteld waarin 
we met elkaar, en voor een deel ook 
met anderen, willen stilstaan bij de 
Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente, 
die voor velen zo dierbaar is. Wij wil-
len goede herinneringen ophalen en 
de pijn delen van deze aan de wijkge-
meente opgedrongen beslissing van 
de sluiting van de kerk.
Maar wij hopen met elkaar ook ver-
trouwen en goede moed te vinden. 
Wij doen dat met een veelkleurig pro-
gramma en eindigen met de zondagse 
eredienst. 

Op vrijdagavond 7 januari is er een 
gevarieerd programma van 20.00 tot 
22.30 uur.
Er worden herinneringen opgehaald 
met op video opgenomen interviews 
met gemeenteleden, afgenomen in 
“de stoel” die met dorpse vervoermid-
delen telkens naar de plaats van het 
interview werd vervoerd. Ook wordt er 
gezongen en gemusiceerd door eigen 
talent en genodigden die met onze 
wijkgemeente verbonden zijn. En er 
wordt een gedicht voorgedragen dat 
speciaal voor deze gelegenheid werd 
geschreven. Deze avond is bedoeld 
zowel voor gemeenteleden als voor 
allen die in het verleden met onze ge-
meente verbonden waren en zich nog 

altijd verbonden voelen. Allen zijn wel-
kom die de Dorpskerkgemeenschap 
een goed hart toedragen. 

De zaterdag is bedoeld voor de leden 
van de wijkgemeente. Aan hen wordt 
een programma aangeboden van 13.30 
tot 17.30 uur, bestaande uit een zestal 
workshops die ieder zowel om 14.00 
als om 15.30 uur beginnen. Bij binnen-
komst kan uit het gevarieerde aanbod 
(voor alle leeftijden!) een keuze ge-
maakt worden. Verder is er veel ruimte 
voor ontmoeting en gesprek, ook (en 
juist) tijdens de activiteiten in de work-
shop. De middag wordt afgesloten 
met een hapje en drankje waarna vrij-
willigers de kerk nog eenmaal gereed 
maken voor de volgende dag. Er is nog 
een klein aandenken beschikbaar. U 
kunt zich opgeven voor deze middag 
bij Jenny Stoeckart of Anita Kloek.

Op zondag 9 januari 2011 vieren we 
dan voor de laatste maal op deze 
plaats de eredienst waarna op de zon-
dagen daarna de lofzang zal worden 
voortgezet met de mensen van de 
Paaskerkgemeente in de Paaskerk. 
De dienst op 9 januari om 10.00 uur 
zal een eenvoudig karakter hebben; zo 
zullen er door derden geen toespraken 
worden gehouden. Het zal, voor zover 
dat mogelijk is, een dienst zijn zoals 
wij die op alle voorgaande zondagen 
ook hebben gevierd en op alle volgen-
de zondagen hopen te vieren.

Namens het voorbereidend comité,
Anita Kloek en Willem Pel
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Handwegkerk
Op weg naar kerst
Ons is een kind gegeven
aan dorre stam een loot,
een herbegin van leven,
voor hen die vruchtloos bleven
onttroning van de dood.

Het is voorgoed begonnen
zijn wonderlijke Rijk:
in de woestijn zijn bronnen,
de liefde heeft gewonnen
de dood heeft ongelijk.

In mensen welbehagen
hoort wie het Kind ontmoet,
de vrede kroont zijn dagen,
zijn levensboom gaat dragen,
God ziet: zijn werk is goed.

Het bovenstaande is een gedicht 
van Inge Lievaart. Zij woont al jaar 
en dag in Scheveningen, regelmatig 
las ik vroeger een nieuw gedicht van 
haar in de Scheveningse Kerkbode. 
Een enkele keer ging ik voor in ‘haar’ 
kerk. Gestaag heeft ze gewerkt aan 
een inmiddels omvangrijk oeuvre dat 
ik bijzonder waardeer. In de komen-
de orden van dienst vindt u meer 
gedichten van haar hand.

Feesten vragen om voorbereiding, 
we hebben de weken van advent 
nodig. Er zijn drie vespers in de 
Dorpskerk op de dinsdagavond, de 

laatste op 21 december kunt u nog 
meemaken.

Londen
Dit seizoen volg ik een cursus met 
oog op het ontdekken van kansen voor 
missionair kerk-zijn. Samen met acht 
collega’s en Henk de Roest ging ik als 
begin van de training vier dagen naar 
Londen om kennis te maken met nieu-
we vormen van gemeente-zijn en ge-
meentestichtingen. We bezochten op 
zaterdag en zondag twee evensongs 
in Westminster Abbey en St. Paul’s 
cathedral. De middagvieringen waren 
muzikale monumenten, de liturgische 
orde is zeer beproefd, de koorzang 
schitterend. Van heel andere orde, 
maar zeer waardevol waren twee vie-
ringen die een experimenteel karakter 
droegen. Op zaterdagavond een bij-
eenkomst over ‘alle heiligen’ waarbij 
de ruimte van de kerkzaal werd benut 
en we regelmatig in beweging kwa-
men. Slechts bij de Maaltijd van de 
Heer was er een duidelijke rol voor 
de voorganger. Op zondagavond een 
viering waarbij men verbinding pro-
beert te zoeken met kunstenaars en 
anderen. Aandacht is er voor toneel 
of dans. Wij maakten drie musici mee 
die elkaar nog niet eerder hadden ont-
moet,  improviserend speelden ze de 
sterren van de hemel.
Op maandag spraken we een team 

dat leiding geeft aan een kerkplanting. 
Indrukwekkend om te horen hoe een 
uitgebluste gemeenschap weer tot 
leven komt. We bezochten twee dia-
conale projecten waarbij de noden van 
de buurt de volle aandacht hebben. 
Ook hadden we op de laatste dag 
nog tijd om naar de Nederlandse kerk 
in hartje Londen te gaan en de daar 
werkzame collega te ontmoeten. Al 
met al een inspirerend begin van de 
cursus die in januari een vervolg krijgt.

Kerstzangavond
Er zijn heel veel oude en ook nieuwe 
kerstliederen die er om vragen ge-
zongen te worden. Maar die kunnen 

website www.handwegkerk.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin, 
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, g.j.debruin@hetnet.nl
(woensdag vrij)
voorzitter kerkenraad Gerben Drost, 
tel. 6413442 gerben.drost@hetnet.nl
scriba Esther Velten, 
tel. 6455406, scriba.hwk@ziggo.nl
wijkkas 93.08.330,  t.n.v. wijkkas 
Handwegkerk, Amstelveen
inleveren kopij Present 
Willeke Koops, tel. 6403239, 
willekekoops@hetnet.nl
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uiteraard niet allemaal aan bod komen 
in de kerstochtenddienst. We doen een 
royale greep uit het kerstrepertoire met 
oog op de kerstzangavond, woensdag 
22 december om 20.00 uur in de Hand-
wegkerk. We gaan veel samen zingen 
en er is ook een cantorij die meewerkt. 
Alles onder leiding van Marcel den 
Dulk. 

Bij de diensten
Komt u op kerstmorgen niet om vijf 
voor tien hijgend binnen, na een fiets-
tocht met ‘Tour de France-allure’, we 
beginnen al om 9.45 uur. Met enkele 
anderen zoek ik naar een vorm die de 
kerstviering wat laagdrempeliger maakt; 
de Schriften kunnen naast gezongen, 
bepreekt worden, maar ook verhaald. 
Rekent u vooral maar op het laatste. Er 
is een korte nevendienst voor kinderen 
tot en met  groep vier of vijf. Tweede 
kerstdag en oudejaarsavond zijn ge-
meenschappelijke diensten, met leden 
van de Dorpskerk en de Paaskerk. We 
wensen hun al het goede op hun weg 
met elkaar vanaf 16 januari. Wie weet 
kunnen we van tijd tot tijd een derde 
zijn op die weg.
Op de eerste zondag na Epifanie, li-
turgisch gesproken de zondag van de 
doop van Jezus, hebben we een dope-
ling en wel Julia Elisabeth Moné. ‘Zo 
gewoon, zo bijzonder, nieuw leven is 
een wonder’ hebben haar ouders Fetsje 
en Hans Moné-Bijma op haar geboorte-
kaartje gezet.
Ietwat voorbarig schreef ik dat we in 
december afscheid zouden nemen van 
enkele kerkenraadsleden en anderen 
zouden verwelkomen. Dat wordt nu 
23 januari. Ik kan hier geen namen 

noemen omdat er nog mensen in de 
komende periode worden benaderd.

G.J. de Bruin

Kerk: ‘The place to be’
Gefeliciteerd met het nieuwe kerkelijke 
jaar. Dat het een goed, zoet en gezond 
jaar mag worden. 
Juist in deze tijd is de kerk: ‘The place 
to be’. Te midden van de ons permanent 
overdonderende prikkels roepen wij uit: 
‘het moet toch Jezus zijn!’
De kerk kampt met krimp. En die krimp 
gaat soms gepaard met kramp. Ook in 
de relaties tussen de (kerk-)mensen. 
Laten we het nieuwe jaar starten met 
en volhouden om elkaar met respect 
te bejegenen. Geef elkaar een nieuwe 
kans, stap daartoe over je eigen scha-
duw heen. Dat we op weg zijn om 
echte Christenen te worden.

Gemeenteberaad op 23 januari 
2011
De kerkenraad van de Handwegkerkge-
meente wil de gemeente, op zondag 
23 januari 2011 na de eredienst, de 
godsdienstoefening en een korte kof-
fiepauze,  horen en roept daartoe een 
gemeenteberaad bijeen. De kerkenraad 
zoekt draagvlak bij en instemming van 
de gemeenteleden over de koers en 
doelen van de kerk in 2011, de moge-
lijke bouw van een kerkelijk centrum in 
Westwijk-Zuid-West en aanpassingen 
in de kerkzaal van het gebouw Hand-
wegkerk. 
Maar nu eerst volop ruimte voor de 
heilige beleving van de adventstijd en 
het naderende kerstfeest. Hoopvol naar 
kerst.

Gerben Drost

Alle mensen, wat een ster!
Wat een sterren, wat een sterren.
Als je heel lang kijkt,
dan lijken het er steeds maar meer!
Wat een sterren, wat een sterren.
Als je heel lang kijkt,
dan kun je niet meer tellen en je nek 
doet zeer!
 
De voorbereidingen voor het Kinder-
kerstfeest, met als thema: ‘Alle men-
sen, wat een ster!’, zijn in volle gang. 
Op deze avond gaan ‘onze sterren’ 
stralen, kom dus allemaal kijken en 
vang een straaltje op!
Tot ziens op kerstavond!

Nieuws van de jongerendienst 
Op zondag 7 november hadden we 
weer FILMETEN. Meestal lekker eten 
en relaxed film kijken met wat na-
praten. Maar deze keer dus niet. Het 
eten was zeer lekker, maar de film The 
visitation niet echt relaxed. Ondanks 
dat de film in de top 10 van christelijke-
films.nl stond en de filmwijzer ‘12 jaar 
en ouder’ aangaf, hebben we nooit zo-
veel gezichtjes achter capuchons schuil 
zien gaan. Eerlijkheid gebied te zeggen 
dat de donkere, koude en lege kerkzaal 
bijdroeg aan de spanningsatmosfeer. 
Misschien iets voor de 16+ers tijdens 
BarBoven…?

Brood op de plank
Dat armoede voorkomt in Amstelveen 
is bij een aantal jongeren inmiddels 
goed bekend: voor het derde jaar heeft 
‘brood op de plank’ een plek gehad in 
het Provideraanbod. We hebben koek-
jes gebakken, mooie waxinelichtjes 
en –houders gemaakt, flessen ingeza-
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meld en hiermee in de Handwegkerk 
en Kruiskerk veel geld opgehaald: 296 
euro in totaal!
Hiervan hebben we vijf boodschap-
pentassen gevuld voor mensen die 
het niet zo ruim hebben en zelfs met 
de dagelijkse boodschappen moeilijk 
rondkomen. Daarnaast hebben we 
dertig sinterklaaspakketjes gemaakt 
voor mensen die vluchteling zijn in ons 
land en dus al helemaal niets hebben 
om sinterklaas mee te vieren. Het was 
een flink karwei en het gaf een zeer 
voldaan gevoel om zo iets goeds voor 
een ander te betekenen!

Muziekproject Exodus: van binnen 
uit 
In oktober 2011 zal er tijdens de ere-
dienst een muziekproject worden 
uitgevoerd. Het muziekproject zal be-
staan uit een aantal liederen geschre-
ven op basis van teksten van gemeen-
teleden. Uitgangspunt voor het project 
vormen de teksten uit Exodus 1-3: de 
geboorte en roeping van Mozes om uit 
zijn schulp te kruipen en op te komen 
voor onrecht ver weg en dichtbij.
De teksten zullen in bijbelkringen van 
Gert Jan de Bruin worden gelezen en 
besproken. Ook zal er in januari een 
speciale lees- en schrijfavond worden 

georganiseerd. Die 
schrijfavond zal zijn op 
dinsdag 11 januari 2011 
in de achterkant van 
20.00 - 22.00 uur onder 
leiding van Gert Jan 
Slump.

Als het je leuk lijkt je 
stem te laten horen 

en deze terug te horen in de teksten 
van een muziekstuk dan ben je van 
harte welkom met pen en papier op 
dinsdag 11 januari. Tijdens de voor-
bereidingen willen we dieper in het 
verhaal duiken en onszelf afvragen 
waar dit verhaal ons aan doet denken. 

Zo willen we de verbinding met het 
nu leggen.
De teksten van het muziekstuk wor-
den in februari en maart geschreven 
op basis van het materiaal uit de 
Bijbelkringen en schrijfavond. De 
muziek wordt door Marcel den Dulk 
geschreven, waarna we met wie dat 
wil de Exodus gaan repeteren in sep-
tember. Op 2 oktober 2011 wordt dit 
muziekproject uitgevoerd in de och-
tenddienst van de Handwegkerk.

Opgeven voor de bijbelkringen bij 
Gert Jan de Bruin (6450616).
Opgeven voor de schrijfavond bij Gert 
Jan Slump (6403239).

Marc Chagall – Exodus (1952-1966). 



Kruiskerk
Uit de Kerkenraad 
Vrijdag 19 november was er de mede-
werkeravond waar we de mensen, die 
in de afgelopen tijd een taak hebben 
neergelegd, nog eens hebben be-
dankt. Tussen de 150 en 200 mensen 
waren aanwezig om te praten, te eten 
en naar Kees Posthumus te luiste-
ren. Op zijn eigen wijze heeft hij ons 
het verhaal van Noach’s ark opnieuw 
verteld en ons zicht gegeven op de 
logistieke problemen die daarbij op-
getreden moeten zijn. Heel leuk. Het 

organiserend comité zeer bedankt.
De gedachtenisdienst op 21 novem-
ber was indrukwekkend en stijlvol. 
Met een stampvolle kerk. Kruisjes en 
stenen zijn aan de nabestaanden mee-
gegeven.
De cantatedienst op 12 december kan 
helaas opnieuw niet doorgaan.
Er zijn veel opmerkingen over de litur-
gie binnen gekomen, de liturgiecom-
missie is bezig met de evaluatie. 
De beroepingscommissie, is voortva-
rend bezig om een opvolger voor ds. 
Jaap Doolaard te vinden. Het proces 
loopt goed. 
Omdat we proberen een gastvrije ge-
meente te zijn, willen we een crèche 
aanbieden voor kinderen van één tot 
vier jaar. Daarvoor zijn mensen nodig 
die, zo nodig, eens in de twee maan-
den willen oppassen. Meldt u aan.
De verbouwing van de entree laat he-
laas nog op zich wachten; de klok uit 
de Bankraskerk krijgt een fraaiere plek. 
Tot slot, als hulpscriba zouden we 
heel graag iemand uit de voormalige 
Bankraswijk willen vinden. Idee?
De kerkenraad wenst u gezegende 
kerstdagen en een voorspoedig 
Nieuwjaar.

Rudie van Balderen

Kerstmis nadert…
… dus volg de Ster en laat u leiden 
naar een ontmoeting met het verhaal 
van de Messias, die gekomen is in 
het hart van de winter van de wereld 
en zich in het hart en leven van velen 
een plaats verworven heeft. Zijn licht 
is niet meer geweken. Dat vieren 
we in die dagen. U kunt ook anderen 
uitnodigen om de Ster te volgen door 
flyers te verspreiden in de straat waar 
u woont. Ze liggen in de kerk klaar. Of 
downloaden van de website voor uw 
eigen netwerk.
In de kerstdiensten kunnen we reke-

Vooraankondiging
 
Afscheid van ds. Jaap Doolaard

Op 1 februari 2011 gaat ds. Jaap 
Doolaard met emeritaat.
Zondag 30 januari nemen we in 
een kerkdienst afscheid van hem.
In de dienst gaan voor ds. Jaap 
Doolaard en ds. Sieb Lanser

Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Kruiskerk

Na afloop is er een receptie.
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website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Jaap Doolaard, 
Nelson Mandelalaan 132, 
3707 KP  Zeist, tel. 06 53610209, 
j.doolaard@hetnet.nl
predikant  ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW  Amstelveen, 
tel. 4534540, s.lanser@planet.nl
voorzitter kerkenraad 
Rudie van Balderen, tel. 6450565,  
r_vanbalderen@hccnet.nl
scriba Aart Appelhof, tel. 6434405,  
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Kruiskerkgemeente, 
Amstelveen
inleveren kopij Present Jan Schipper,  
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl



nen op de medewerking van het Kruis-
kerkkoor. Op kerstmorgen is er een 
kerstspel met en voor de kinderen in 
de dienst voor jong en oud.
Kerstmis is primetime voor de kerk en 
heeft hoge kijk- en luisterdichtheid… 
want de pretentie van het kerstverhaal 
is wereldomvattend. Daarom is kerst-
mis van iedereen.
Het zal de laatste kerst zijn waarin ik 
als predikant van de Kruiskerk in de 
diensten voorga, want een maand 
later, op 1 februari 2011, gaat mijn 
emeritaat in en begint voor mij een 
andere levensfase. Ik hoop op nog een 
paar goede weken in de gemeente 
met dit afscheid voor de deur. Een 
goede kersttijd gewenst.

Ds. Jaap Doolaard

Wijknieuws

Bij de diensten
Voor het eerst in dertig jaar ben ik 
(Sieb Lanser) met de kerstdagen 
helemaal vrij en hoef ik niet in een 
viering voor te gaan. Meestal had ik 
twee diensten: de kerstnacht- en de 
kerstmorgenviering. Nu we met twee 
predikanten in één wijkgemeente zijn, 
lag het meest voor de hand dat Jaap 
Doolaard en ik beiden één dienst voor 
onze rekening hadden genomen. Maar 
wat is het geval? Mijn partner Tim 
is in 2002 uit Florida naar Nederland 
gekomen. Omdat ik als predikant met 
kerst nauwelijks weg kan, is het negen 
jaar geleden dat Tim samen met zijn 
familie kerst heeft gevierd. Jaap heeft 
spontaan aangeboden in beide kerst-
vieringen te willen voorgaan, zodat Tim 
en ik een keer samen de kerstdagen 

met Tims familie kunnen doorbrengen. 
Ik ga graag in uw midden voor, maar 
hoop dat u deze keuze (na overleg met 
de kerkenraad) ook kunt begrijpen.

Diaconie

Samen aan tafel op donderdag 27 
januari 2011 
Ook in het nieuwe jaar wordt er vanuit 
de diaconie weer een SATmaaltijd ge-
organiseerd. 
Er staat weer erwtensoep met brood 
op het menu. Samen eten: een goede 
gelegenheid om onbekenden te leren 
kennen en weer eens bij te praten met 
bekenden. 
Gemeenteleden van alle leeftijden zijn 
van harte welkom van 17.30 - 20.00 
uur. 
Opgeven vóór 16 januari 2011 bij Ma-
rijke Labohm, marijkelabohm@hotmail.
com of telefoon 6415351. U kunt ook 
uw naam op de intekenlijst achter in 
de kerk schrijven. 
Natuurlijk kunt u aangeven of u op-
gehaald en weer thuis gebracht wilt 
worden. 

Kennismaken met Saskia de Jong
Dit keer is het mijn beurt om mijzelf 
voor te stellen aan u. In de Bankras-
kerk ben ik begonnen als diaken. Een 
heel inspirerende periode met een 
verdrietig einde in de kerksluiting. Niet-
temin ga ik met goede moed verder 
in deze wijkgemeente, want er is veel 
te doen. Naar kerst kijk ik erg uit. On-
danks mijn allergie voor dennen kan ik 
toch naar de kerk komen: er is namelijk 
een geurloze, echte boom, net als de 
laatste jaren in de Bankraskerk.

Saskia de Jong

Rommelmarkt 2010
De inspanning van veel gemeentele-
den en ook niet-gemeenteleden heeft 
de rommelmarkt weer tot een succes 
gemaakt. Menig dik zeventigplusser 
sjouwde en zwoegde om de kerk tot 
markt om te bouwen. Alle lof voor 
deze steunpilaren. Banken losmaken 
van de grond, tafeltennistafels omzet-
ten in boekentafels, verlichting op 
hoge statieven plaatsen, koopwaar 
uit de kerktoren takelen en uitstallen 
op de kraampjes. Kortom: een echte 
marktsfeer. 
De boekenmarkt, met zorg ingericht, 
bezorgde menigeen het koopje waar-
naar werd gezocht. In het restaurant 
werden met liefde gebakken taarten 
geconsumeerd en de soep smaakte 
prima. De verkoop verliep in goede 
sfeer en heeft € 5.277,93 opgebracht.
Kindertehuis Deborah op Java, een 
opvanghuis voor beschadigde vrouwen 
in Albanië en stichting An Poot krijgen 
ieder € 880,00. De rest is, zoals altijd, 
voor de wijkkas. Hierdoor wordt in de 
Kruiskerk geen jaarlijkse donatie voor 
de wijkkas van u gevraagd.

Vorming & toerusting
januari
wo 12 20.00 uur 
Gespreksgroep ‘Wandelen over 
het water’ (Sieb Lanser),  
Kruiskerk 
wo 19 10.00 uur 
Bijbelkring over de Openbaring 
van Johannes (Sieb Lanser),  
Kruiskerk
wo 19 14.30 uur 
Bijbelkring over de Openbaring 
van Johannes (Sieb Lanser),  
Kruiskerk
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Nieuw dit jaar was de muziek van 
het draaiorgel bij de ingang. Terug 
van weggeweest was het rad van 
avontuur waar onder andere goed 
gevulde fruitmanden te winnen 
waren.
Voor het opruimen op zaterdag 
kwamen velen zich melden, waar-
door de kerk er zondag uit zag 
alsof er niets was gebeurd. 
Overgebleven kleding heeft een 
goede bestemming gekregen en 

een deel van de koopwaar heeft 
zijn weg naar de kringloopwinkel 
en naar Gambia gevonden.
Voor volgend jaar: graag wat meer 
jonge sterke mensen die helpen 
met sjouwen. U weet het nu: de 
eerste vrijdag van november rom-
melmarkt in de Kruiskerk.

Namens de 
rommelmarktcommissie,  

Anthony Melissen

In memoriam Suzanna Juliana Bacas 
* 8 januari 1917 † 14 november 2010
Zij werd geboren in Indonesië en kwam op 
vijftigjarige leeftijd naar Nederland. Toen ze 
in Amstelveen kwamen te wonen werd de 
Bankraskerk haar kerkelijk huis.
Zij hield van het gezinsleven en velen hoorden daar 
voor haar bij. Ook de familie in Indonesië werd niet 
vergeten, zo goed mogelijk werd het contact in 
stand gehouden.
Ruim negen jaar geleden moest zij verhuizen naar 
een aanleunwoning in Klaasje Zevenster. Dat viel 
haar zwaar en stuitte op stevig verzet van haar 
kant. Maar ook zij moest zich bij het onvermijdelijke 
neerleggen. Anderhalf jaar geleden ging zij naar het 
hoofdgebouw, daar is zij in rust overleden. In de 
aula van begraafplaats Zorgvlied werd afscheid van 
haar genomen, waarna zij in het familiegraf werd 
bijgezet. 

In memoriam 
Op 29 oktober overleed plotseling  
Willem de Boer (Heemraadschapslaan 51, 
Amstelveen), 80 jaar oud. Voor zijn vrouw Ans, 
met wie hij 54 jaar getrouwd was, een groot 
verlies. Hij was een eigenzinnig man; ook in 
geloofszaken zocht hij zijn eigen weg. Voor Wim 
was het belangrijk om als goed mens te leven, 
zoals Jezus dat had voorgeleefd. Hij stond klaar 
wanneer dat nodig was. Al vele jaren was hij 
een trouwe kerkganger in de Kruiskerk. Met 
het Oude Testament had hij niets, dat kon hij 
niet plaatsen in zijn leven. Met uitzondering 
van sommige psalmen. Bovenaan de rouwkaart 
stonden woorden uit Psalm 139; deze hebben 
we ook gelezen tijdens de uitvaartdienst op  
4 november in Crematorium Bouwens. 
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Verslag van ons bezoek aan 
Lisboa 
Als grote verrassing kijgt Frits het 
verzoek om het ‘Bankrasorgel’ in de 
S. Tomás de Aquinokerk in Lisboa te 
komen inwijden. Daar hoeft hij niet 
lang over na te denken.
Na aankomst op 14 oktober worden 
we hartelijk ontvangen door de jonge, 
enthousiaste priester Nélio Pita en de 
secretaresse van de kerk, Lilian. 
Het orgel daar te zien staan is wel 
even moeilijk. Maar wat een geluid en 
wat een akoestiek! Het klinkt als in 
een kathedraal. 
De gemeente is heel levendig. De 
kerkdeur staat de hele dag open, er 
zijn twee diensten per dag, mensen 
lopen in en uit om te bidden, te me-
diteren en te praten. Kinderen spelen 
op het grote veld rondom de kerk (ze 
wonen allemaal in een flat). Het is één 
en al bedrijvigheid. 
Twee gemeenteleden zijn zo vrien-
delijk om ons rond te leiden in deze 

stad met haar rijke geschiedenis. We 
genieten van prachtige uitzichten over 
de stad en de Taag, trams die door de 
nauwe straatjes rijden, de steile straat-
jes en de smalle stoepen. 
Op zaterdag togen we naar Belém 
waar we heerlijk wandelen langs het 
water en verschillende monumenten 
bewonderen, waaronder de Torre de 
Belém.
Dan is het zaterdagavond, het orgel-
concert vindt plaats. Een bomvolle 
kerk, wel vijfhonderd mensen, waar-
onder veel kinderen. De Bisschop 
wijdt het orgel in. Frits begeleidt het 
koor met Psalm 134 en geeft een im-
provisatie. Na elk nummer volgt een 
daverend applaus. Na afloop ontvangt 
Frits een prachtige bos bloemen. De 
orgelbouwers, een echtpaar, zij Duits 
en hij Portugees, krijgen ook een groot 
applaus.
Zondag om 12.00 uur vind de Hoogmis 
plaats. ’s Middags zijn er spelletjes 
voor de kinderen, onder leiding van de 

padvinders. Voor de ouders en oude-
ren is het een gezellig samenzijn. Er is 
een lunch met zelfgemaakte, typisch 
Portugese, gerechten.
‘s Avonds maken we nog een tour 
door het ‘Parque das Nacòes, ge-
bouwd voor de Expo in 1998. 
‘Jullie zijn altijd van harte welkom’, 
wordt ons regelmatig gezegd. Op 
maandag nemen we afscheid van het 
orgel en van veel lieve mensen.
 

 Marianne en Frits Heil

In memoriam Tjalling Miedema 
* 29 november 1929 † 18 november 2010
Hij volgde via de kerkradio de diensten, 
eerst die van de Bankraskerk, daarna die 
van de Kruiskerk. Hij was geïnteresseerd 
in theologie. Er lag altijd een stapeltje 
boeken, die niet tot de meest eenvoudige 
behoorden. Van Bonhoeffer bijvoorbeeld. 
In de gevangenis, na betrokkenheid bij 
een mislukte aanslag op Hitler, was hij 
zich bewust dat het spreken over God 
voorgoed in diskrediet was gebracht. 
Hij zocht naar woorden voor een nieuw 
spreken, met aandacht voor het lijden en 
de onmacht van God, met de ervaring van 
zijn afwezigheid. 
Hij was een familieman zeer 
gewaardeerd door zijn (klein)kinderen. 
Negen mensen herdachten hem in de 
afscheidsbijeenkomst in de aula van 
Zorgvlied. We lazen uit Exodus 3, over de 
naam van God. En op het orgel werd een 
‘Een vaste burg is onze God’ gespeeld, 
een lievelingslied van hem. 
Bij die vaste burcht mag hij nu geborgen 
zijn, in het licht van zijn God. 



Paaskerk
Rond de diensten

De kleur die de Paaskerk in Present 
toebedeeld heeft gekregen past nog 
net bij de kerkelijke tijd van het jaar. Het 
paars spreekt liturgisch van inkeer en 
bezinning in de adventstijd. Op de laat-
ste adventszondag, 19 december, lezen 
we uit het zevende hoofdstuk van het 
boek Micha. Verwachting en de roep 
om gerechtigheid wisselen zich daarin 
af. Vooruitzien naar Gods toekomst 
mag geen wegdromen worden, maar 
wil je in beweging zetten om anderen 
tot hun recht te laten komen. Met de 
kinderdienst hoorden we met advent 
over de seizoenen, die allemaal een 
ander soort verwachting in zich dragen. 
We eindigen met de winter. Ook staat 
er inmiddels een heuse muur in de kerk 
met graffiti. God... God redt... God redt 
het niet... lazen we al. Wat zal er zondag 
staan? De cantorij werkt onder leiding 
van Leo Kramer en pianospel van Peter 
van Dongen mee aan de dienst.

Aan de vooravond van de kerstnacht, 
om 19.00 uur, komen alle elementen 
waar de kinderdienst de afgelopen 
weken mee bezig is geweest bij el-
kaar. Tijdens het kinderkerstfeest is 
er een prachtig kerstspel, dat speelt 
in Amstelveen en waarin we op zoek 
gaan naar engelen... De kinderen van 

de kinderdienst spelen mee, maar ook 
alle andere kinderen zijn met ouders, 
opa’s en oma’s welkom om te kijken 
en te zingen. Een speciaal welkom is 
er voor de kinderen van de Dorpskerk. 
We hopen dat ze komen en dat we vast 
kennis kunnen maken!
In de kerstnachtviering zelf, die om 
22.30 uur begint, werkt het koor 
Anthem mee onder leiding van Leo 
Kramer. We zingen in die winternacht 
vertrouwde liederen, die oproepen niet 
buiten te blijven staan maar samen te 
komen rondom het geheim van Jezus’ 
geboorte. Oude woorden proberen 
we als nieuw te horen. Er is daarbij 
altijd ruimte voor gasten! De volgende 
morgen, 25 december, wordt het orgel 
dat Thijs Visser bespeelt versterkt door 
twee koperblazers. Ook Vincent mu-
siceert op zijn blokfluiten. Het is dus 
volop feest. In beide diensten ga ik zelf 
voor.
Op tweede kerstdag is er een geza-
menlijke eredienst in de Dorpskerk 
waarin ds. Marco Visser voorgaat. De 
Paaskerk is dan gesloten. Een goede 
gelegenheid om nog eens mee te zin-
gen en te luisteren in onze zusterkerk, 
met andere gemeenteleden uit Zuid 
(ook van de Handwegkerk). 
Oudejaarsavond zetten we deze lijn 
voort. Dan is er om 19.30 uur een geza-
menlijke dienst in de Paaskerk waarin 
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Paaskerk
Rond de diensten
De kleur die de Paaskerk in Present toe-
bedeeld heeft gekregen past nog net bij 
de kerkelijke tijd van het jaar. Het paars 
spreekt liturgisch van inkeer en bezinning 
in de adventstijd. Op de laatste advents-
zondag, 19 december, lezen we uit het 
zevende hoofdstuk van het boek Micha. 
Verwachting en de roep om gerechtigheid 
wisselen zich daarin af. Vooruitzien naar 
Gods toekomst mag geen wegdromen 
worden, maar wil je in beweging zetten 
om anderen tot hun recht te laten komen. 
Met de kinderdienst hoorden we met ad-
vent over de seizoenen, die allemaal een 
ander soort verwachting in zich dragen. 

We eindigen met de winter. Ook staat 
er inmiddels een heuse muur in de kerk 
met graffiti. God... God redt... God redt 
het niet... lazen we al. Wat zal er zondag 
staan? De cantorij werkt onder leiding van 
Leo Kramer en pianospel van Peter van 
Dongen mee aan de dienst.

Aan de vooravond van de kerstnacht, om 
19.00 uur, komen alle elementen waar de 
kinderdienst de afgelopen weken mee 
bezig is geweest bij elkaar. Tijdens het kin-
derkerstfeest is er een prachtig kerstspel, 
dat speelt in Amstelveen en waarin we 
op zoek gaan naar engelen... De kinderen 
van de kinderdienst spelen mee, maar 
ook alle andere kinderen zijn met ouders, 
opa’s en oma’s welkom om te kijken en 
te zingen. Een speciaal welkom is er voor 
de kinderen van de Dorpskerk. We hopen 
dat ze komen en dat we vast kennis kun-
nen maken!
In de kerstnachtviering zelf, die om 22.30 
uur begint, werkt het koor Anthem mee 
onder leiding van Leo Kramer. We zingen 
in die winternacht vertrouwde liederen, 
die oproepen niet buiten te blijven staan 
maar samen te komen rondom het ge-
heim van Jezus’ geboorte. Oude woorden 
proberen we als nieuw te horen. Er is 
daarbij altijd ruimte voor gasten! De vol-
gende morgen, 25 december, wordt het 
orgel dat Thijs Visser bespeelt versterkt 
door twee koperblazers. Ook Vincent mu-

siceert op zijn blokfluiten. Het is dus volop 
feest. In beide diensten ga ik zelf voor.
Op tweede kerstdag is er een gezamen-
lijke eredienst in de Dorpskerk waarin ds. 
Marco Visser voorgaat. De Paaskerk is 
dan gesloten. Een goede gelegenheid om 
nog eens mee te zingen en te luisteren in 
onze zusterkerk, met andere gemeentele-
den uit Zuid (ook van de Handwegkerk). 
Oudejaarsavond zetten we deze lijn voort. 
Dan is er om 19.30 uur een gezamenlijke 
dienst in de Paaskerk waarin ds. Gert Jan 
de Bruin voorgaat. Samen sluiten wij het 
jaar 2010 af. We hopen op een groeiende 
verbondenheid in het komende jaar!

De eerste zondag van 2011, 2 januari, is 
dr. Gerrit Manenschijn de voorganger. 
Het is altijd fijn hem in ons midden te 
hebben en te kunnen horen. Eén zondag 
later, 9 januari, ga ik weer voor. We vieren 
dan voor het laatst apart, als Paaskerkge-
meente, want vanaf 16 januari komt de 
Dorpskerkgemeente naar de Paaskerk. 
Die zondag gaan ds. Marco Visser en ik 
samen voor. Meerderen werken mee aan 
die dienst. Inmiddels is er een nieuwe 
liturgie voor de ‘gewone’ zondagen sa-
mengesteld waarin beide gemeenten zich 
kunnen vinden. Ook in de pijn van sluiting 
en verlies houden we immers de lofzang 
gaande. Daarin ligt onze levensader als 
gemeenten van Christus.

Ds. Marianne Bogaard

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marianne Bogaard,
Erasmuslaan 32, 1185 BH  Amstelveen,
tel. 4416036, dsbogaard@paaskerk-
amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad 
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480, 
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Rina Ran, tel. 6461370, 
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
wijkkas 39.23.14.525 t.n.v. wijkkas 
Protestantse Paaskerkgemeente, 
Amstelveen
inleveren kopij Present 
present@paaskerk-amstelveen.nl



de kinderdienst spelen mee, maar ook 
alle andere kinderen zijn met ouders, 
opa’s en oma’s welkom om te kijken 
en te zingen. Een speciaal welkom is 
er voor de kinderen van de Dorpskerk. 
We hopen dat ze komen en dat we vast 
kennis kunnen maken!
In de kerstnachtviering zelf, die om 
22.30 uur begint, werkt het koor 
Anthem mee onder leiding van Leo 
Kramer. We zingen in die winternacht 
vertrouwde liederen, die oproepen niet 
buiten te blijven staan maar samen te 
komen rondom het geheim van Jezus’ 
geboorte. Oude woorden proberen 
we als nieuw te horen. Er is daarbij 
altijd ruimte voor gasten! De volgende 
morgen, 25 december, wordt het orgel 
dat Thijs Visser bespeelt versterkt door 
twee koperblazers. Ook Vincent mu-
siceert op zijn blokfluiten. Het is dus 
volop feest. In beide diensten ga ik zelf 
voor.
Op tweede kerstdag is er een geza-
menlijke eredienst in de Dorpskerk 
waarin ds. Marco Visser voorgaat. De 
Paaskerk is dan gesloten. Een goede 
gelegenheid om nog eens mee te zin-
gen en te luisteren in onze zusterkerk, 
met andere gemeenteleden uit Zuid 
(ook van de Handwegkerk). 
Oudejaarsavond zetten we deze lijn 
voort. Dan is er om 19.30 uur een geza-
menlijke dienst in de Paaskerk waarin 

ds. Gert Jan de Bruin voorgaat. Samen 
sluiten wij het jaar 2010 af. We hopen 
op een groeiende verbondenheid in het 
komende jaar!

De eerste zondag van 2011, 2 januari, is 
dr. Gerrit Manenschijn de voorganger. 
Het is altijd fijn hem in ons midden 
te hebben en te kunnen horen. Eén 
zondag later, 9 januari, ga ik weer voor. 
We vieren dan voor het laatst apart, 
als Paaskerkgemeente, want vanaf 16 
januari komt de Dorpskerkgemeente 
naar de Paaskerk. Die zondag gaan ds. 
Marco Visser en ik samen voor. Meer-
deren werken mee aan die dienst. In
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Vanuit de kerkenraad

Amstelveen-Zuid
De gemeentevergadering van 4 november 
werd goed bezocht. We bespraken als Paas-
kerkgemeente de plannen voor Amstelveen-
Zuid. De belangrijkste elementen van de 
plannen zijn: dat we als één gemeente, drie 
profielen van kerkelijke presentie gestalte 
willen geven. In de gemeentevergadering 
is zeer positief op deze plannen gereageerd 
en is aangegeven dat de kerkenraad verder 
kan gaan met het uitwerken van de profielen 
en het voorbereiden van een fusie met de 
Handwegkerkgemeente en de Dorpskerkge-
meente.

De profielen waar we over spreken zijn:
Profiel A: Vernieuwend, kleinere groepen, 
minder kerks
Profiel B: Diensten zoals nu/modaal/gezin/
meerdere generaties
Profiel C: Klassieke diensten, sober met na-
druk op het Woord

Zodra de andere gemeenten dit ook hebben 
besproken zullen we verdere stappen voor-
bereiden en u als gemeente opnieuw horen 
over die stappen.

Dorpskerkgemeente
Op 23 november was de ontmoetingsavond 
van de Dorpskerkgemeente en de Paaskerk-
gemeente. Deze stond in het teken van de 
herinneringen aan de Dorpskerk en het ken-
nismaken met gemeenteleden. Een tweetal 
Paaskerkers en een tweetal Dorpskerkers haal-
den herinneringen op en gaven een persoonlijk 
en ontroerend inkijkje op hun historie met de 
Dorpskerk en de Dorpskerkers. Door velen 
werden deze verhalen herkend.
De heer Zuiderent vertoonde dia’s vooraf bij 

de koffie en tijdens de pauze. Ook ging een 
ieder op zoek naar soortgenoten en zo vonden 
dorpelwachters de commissie van ontvangst, 
konden diakenen elkaar treffen en dat gold 
voor vele anderen. Heel veel gemeenteleden 
bleken elkaar al te kennen. 

De heer van Zadelhoff 
Het verhaal Greet Ket komt tot stand 
in samenwerking met ds. Marianne 
Bogaard 

Willem Pel is de eerste spreker over de 
Dorpskerk De dia’s van de heer Zuiderent

Aad Meeuwis heeft ook veel 
voetstappen liggen in de Dorpskerk
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Vorming en toerusting

december 
ma 20 14.30 uur Kerstviering
  Vrouwengespreksgroepen van 
  Paas- en Handwegkerk, Achterkant, 
  Handwegkerk

januari
di 04 14.30 uur Vrouwengespreksgroep, benedenhuis 
  Paaskerk
do 06 10.00 uur Bijbelkring Rondom de psalmen door 
  Miep Habing, benedenhuis Paaskerk
ma 10 19.00 uur Gebedskring, benedenhuis Paaskerk
do 13 20.00 uur Gespreksgroep bij de fam. van 
  Damme over de Rome-reis door 
  Renger Prent, Fanny Blankers-Koenlaan 36

Besturenoverleg met de Heilige Geest Parochie
In het laatste overleg mochten we Jaap van der Meij ver-
welkomen die op 9 januari 2011 de taken overneemt van 
Pastor Guido Smit. Pastor Guido Smit neemt dan afscheid 
en zal met pre-pensioen gaan. We hebben altijd heel fijn 
met hem samengewerkt. 

Namens de kerkenraad,
Alice Stronkhorst

In memoriam Margaretha Anneke de Graaf
Op 10 november overleed in zorgcentrum Simnia in 
Domburg Margaretha Anneke de Graaf. Zij werd 72 jaar. 
Tot enige jaren terug woonde zij in Amstelveen en was 
meelevend lid van de Paaskerk. Gre was een gelovige 
vrouw. Ze kon het leven eigenlijk niet alleen aan, maar in 
liederen van vertrouwen en psalmen over Gods redding 
vond zij veiligheid. Een leven lang streefde ze, om met 
Paulus te spreken, naar godsvrucht, geloof en volharding. 
Die strijd heeft zij ten einde gestreden. Het was haar wens 
dat de afscheidsdienst in Amstelveen zou plaatsvinden. In 
zeer besloten familiekring stonden wij op 15 november om 

haar heen bij het uitvaartcentrum. Daarna werd zij in Lisse 
ten grave gedragen. 

In memoriam Mary van Geel-Pruijt 
Op 19 november ging in het Zonnehuis van ons heen 
Mary van Geel-Pruijt, op de leeftijd van 82 jaar. Vanaf 
augustus was zij daar als bewoner. Mary was daarvoor 
een trouw kerkbezoekster en opgewekte vrijwilligster in 
het Zonnehuis. Met velen heeft zij een band opgebouwd, 
en daarmee stond ze middenin de gemeenschap. Tot het 
laatst brak er een glimlach bij haar door als je op bezoek 
kwam. Tegelijkertijd stonden wij in de afscheidsdienst 
in de Paaskerk op 26 november stil bij het gemis aan 
verbondenheid dat zij zelf in haar jeugd ervaren heeft, een 
erfenis die haar gezin samen met haar heeft gedragen. 
Daarna brachten wij haar naar haar laatste rustplaats op de 
Nieuwe Ooster. 
De laatste maanden waren vol zorg. Er is dan ook 
dankbaarheid dat zij van de onmacht van die weken is 
bevrijd. Maar zij zal ook gemist worden, allereerst door 
haar man Jan. Wij wensen hem, Els, Wouter en Mildred en 
kleindochter Maaike, Gods dragende kracht toe.
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Bij de diensten
Zondag 19 december grijpen we met 
de kinderen vooruit op het naderende 
kerstfeest. Wie verkleed naar de kerk 
wil komen, als engel of als herder 
bijvoorbeeld (of als schaap), wordt 
van harte daartoe uitgenodigd. Het 
thema van de dienst zal zijn ‘Er is een 
kindeke geboren’. Er zal worden ge-
zongen en gemusiceerd. We volgen 
in de dienst de herders, van het veld 
naar de kribbe, en van de kribbe de 
wereld in.
Op 24 december is onze gemeente 
te gast bij de parochie van De Goede 
Herder om in een feestelijke nacht-
dienst, aanvang 22.00 uur, de geboor-
te van onze Heer te gedenken. 
De dienst van 25 december vindt 
plaats in de Pelgrimskerk, met mede-
werking van de cantorij. We zingen 
kerstliederen uit verschillende, buiten-
landse tradities. 
Vergeet u de dienst van zondag 26 de-
cember niet? We vieren dan het heilig 
avondmaal.
Wie in een kerkelijke context het 
oude jaar wil afsluiten, wordt uitge-
nodigd om de oudejaarsdienst bij te 
wonen in De Buitenhof.
Zondag 2 januari krijgen we in de Pel-
grimskerk gelegenheid elkaar met het 
oog op het nieuw begonnen jaar het 
goede toe te wensen. 
Zondag 16 januari zal er tijdens de 

dienst afscheid en (her)bevestiging 
van ambtsdragers plaatsvinden.

Ontmoeting met jongere 
gemeenteleden (2)
De bijeenkomst van jongere gemeen-
teleden op de tweede dinsdag van 
november was een aangenaam sa-
menzijn. Zo’n tien mensen grepen de 
gelegenheid aan elkaar te leren ken-
nen en hun nieuwe dominee. Er ont-
stond een geanimeerd gesprek rond 
het thema ‘geloof’. 
Op de tweede dinsdag van janu-
ari gaan we verder rond het thema 
‘hoop’. Wie zich bij de kring wil voe-
gen, maar de vorige keer niet kon, is 
van harte welkom. De avonden kun-
nen apart bezocht worden. Datum van 
de volgende bijeenkomst: 11 januari, 
van 20.00 tot 21.30 uur in de Pel-
grimskerk, Van Boshuizenstraat 560 
(ingang Backershagen). Een derde 
avond rond het thema ‘liefde’ staat 
gepland voor de tweede dinsdag van 
maart.

Ds. H.U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad van  
november
• Een verrassing! Op 20 oktober 
werd PiO uitgewuifd, en in het sep-
tembernummer was op 18 jaar PiO 
teruggeblikt. Niemand bleek te weten 
dat een blad ‘Pelgrims in Ontmoe-

ting’, afgekort als PiO, al vanaf 1982 
is gaan verschijnen. Dit weten we 
nu dankzij de heer en mevrouw Van 
Zweden, die in het bezit zijn van de 
omslag van het eerste nummer van 
september 1982, en die nog beschik-
ten over het nummer van september 
1983. Daarin staan de kerkdiensten 
van de toen nog apart kerkende ge-
meenten in de Ontmoeting en de 
Pelgrimskerk, maar tevens wordt een 
gemeenschappelijke dienst aange-
kondigd voor de startzondag. Deze 
eerste PiO verscheen drie à viermaal 
per jaar, en de verspreiding was niet 
zo grootscheeps als van de PiO vanaf 
1992. Mogelijk is mede daardoor de 

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Nelly Versteeg,
tel. 6428610, adsl572479@tiscali.nl 
scriba Adri Lodder, 
Amstelveenseweg 749, 
1081 JE  Amsterdam, tel. 6424567
wijkkas 660904 t.n.v. wijkkas 
Protestants Buitenveldert, Amsterdam
inleveren kopij Present  Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
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Goed en kwaad, een kwestie van moraal
Inleider: Prof. Pieter J.D. Drenth
woensdag 12 januari 2011, 15 uur Pelgrimskerk

De meeste (helaas niet alle) mensen hebben een gedegen besef van 
goed en kwaad: het geweten voor een individu en morele beginselen (of 
de moraal) voor grote groepen mensen of zelfs de gehele mensheid.
Een interessante vraag is: waar komen de ideeën over goed en kwaad 
vandaan, wat zijn de wortels van ons morele gedrag? Is de moraal in de 
evolutionaire ontwikkeling van de mens ontstaan als een voorwaarde voor 
overleving van de groep, en later verder gevormd door cultuur, traditie 
en rechtspraak? Is het door redelijke mensen bedacht (met name na de 
verlichting) en niet-religieus gefundeerd maar autonoom? Of is het een 
uitwerking van Gods wil, zoals die is geopenbaard of is gelezen en geïn-
terpreteerd uit heilige schriften (Bijbel, Koran, Talmoed)? Als dat laatste 
het geval is, wat moeten we dan aan met uiteenlopende voorschriften uit 
de verschillende heilige schriften?
Kortom: Wat is moraal, hoe is die ontstaan, wat is de relatie met religie, 
hoe staan we tegenover moraal in een multiculturele samenleving, is mo-
raal algemeen geldig of cultuur- en tijdgebonden (relativisme)? 

herinnering aan deze eerste tien jaren 
verloren gegaan. We zoeken nog naar 
verdere bronnen.
• Gelukkig: de heer Freymuth gaat het 
gebouwenbeheer overnemen van me-
vrouw Hopman.
• Zondag 16 januari 2011 zal er beves-
tiging zijn van ambtsdragers en zal 
afscheid genomen worden van me-
vrouw Versteeg. Helaas hebben we 
nog geen voorzitter.
• Ds. van der Hoek komt op de ker-
kenraadsvergadering van 17 januari 
2011 verslag doen over haar werk-
zaamheden in de Buitenhof.
• Namens de Algemene Kerkenraad 
heeft de heer Reijenga ons verzocht 
om aan te geven op welke wijze de 
in gang gezette bezinning doorwerkt. 
De belangrijkste aandachtspunten 
zijn: Het geloofsgesprek, Kerk-zijn 
naar buiten, Doelgroepenbeleid en 
Afstemming tussen wijkgemeenten. 
Voor de Pelgrimskerk zijn de punten 
twee en drie de belangrijkste. Er ge-
zocht wordt naar een manier om met 
jongeren in contact te komen. Ds. De 
Vries heeft reeds een start gemaakt 
met “jongeren van 20 tot 60 jaar”. Op 
de eerste bijeenkomst, er komen er 
nog twee, waren 9 mensen aanwezig, 
waaronder een jong stel. Volgens ds. 
de Vries en de heer Freymuth was 
het een geanimeerd gesprek over 
geloof, hoop en liefde. Mevrouw Hel-
lema merkt op dat Buitenveldert zich 
verjongt. In het moderamenoverleg 
van Amstelveen-Noord is uitgespro-
ken dat de Kruiskerk, wellicht samen 
met de Pelgrimskerk, zich gaat richten 
op Uilenstede. Dit is één van de aan-
dachtspunten in het profiel van de te 

beroepen predikant van de Kruiskerk. 
Mevrouw Hellema constateert dat 
we al vele jaren bezig zijn om ons 
te profileren als kerk naar buiten. Ze 
vraagt zich af of deze acties wel eens 
worden geëvalueerd. Bereiken we 
de mensen buiten de kerk echt, zijn 
we goed bezig of moeten we andere 
vormen zoeken. Eén van de jaarlijks 
weerkerende acties is de Welzijns-
markt. Hiermee bereik je volgens 
mevrouw Kruijswijk mensen buiten 
de kerk en daar moeten we aanwezig 
zijn. De heer Westra vermeldt dat er 
goede contacten zijn met de stads-
deelraad. Mevrouw Hellema stelt voor 
de leden van de stadsdeelraad uit te 
nodigen en aan hen te presenteren 
wat wij doen. Het moderamen zal een 
plan voorbereiden. Ds. de Vries heeft 

in zijn vorige gemeente ervaren dat 
goede relaties belangrijk zijn, dan vol-
gen er ook wederzijdse uitnodigingen. 
Tenslotte merkt mevrouw Hellema op 
dat niet iedereen ons een gastvrije 
gemeente vindt. Vaak is er te veel 
groepjesvorming bij de koffie. We 
moeten meer oog hebben voor gas-
ten en nieuwe leden.
• Van de ene dag op de andere, op 
25 oktober, heeft mevrouw Vermeire 
haar ambt als diaken neergelegd. Ze 
noemt slechts redenen van persoon-
lijke aard.
• We zitten heel krap in ambtsdragers 
voor de VU-kapel en de Buitenhof. 
Gelukkig heeft de Kruiskerk te kennen 
gegeven ons hierin te willen bijstaan. 
Wie het worden horen we nog.

Adri Lodder



31 jaargang 1 | nummer 4

Pastorpraat
De autodienst, functioneert die nog? 
Ja zeker, hierbij enkele telefoonnum-
mers: de heer Dolfing tel. 6421832, 
de heer Van Beem tel. 6463595, de 
heer Padmos tel. 6447626 en me-
vrouw Hellema tel. 6422297. Als zij 
zelf niet kunnen, helpen zij u verder.

Waar zijn de pepermuntjes gebleven? 
Op, want Willy Dorst ligt al heel lang 
in het ziekenhuis en zij verzorgde ze 
altijd. Mist u deze zeer oude gewoon-
te? Wie hecht eraan en gaat het nu 
verzorgen?

U heeft het winterprogramma nog? 
(blauw, ligt in de kerk) Vergeet niet u 
op te geven (uiterlijk 3 januari) voor de 
Midwintermaaltijd op 7 januari 2011.
Vooraf, om 17.00 uur, een presentatie 
van Henk Stok over warm Ethiopië! 
Mis het niet. Allen welkom!

Ach, wat hopen wij dat u met de 
feestdagen iets meemaakt, iets 
onverwachts. Vooral als u aan huis 
gebonden bent: een bezoekje, tele-
foontje, kaart. Als ieder één ander 
gedenkt... (zie prikbord in de Ontmoe-
tingsruimte van de kerk).

Gezegende dagen!

Namens werkgroep pastoraat, 
Wil Kruijswijk

Help, een baby!
Per ongeluk was er een baby in een 
jute zwartepietenzak gekropen in 
Spanje en die kwam dus mee met de 
boot van Sint-Nicolaas. Vier(!) weken 

lang was hier-
over op de TV 
elke avond tien 
minuten een 
hilarische uitzen-
ding. 
De pieten waren 
compleet in 
verwarring. Ze 
hadden het veel 
te druk voor een baby, de huispiet, 
de pakjespiet, de zeurpiet. En pietje 
precies vond het heel rommelig. Maar 
de zorgpiet voelde zich wel verant-
woordelijk en sjouwde af en toe met 
de baby, verpakt in een doek(!) rond. 
Als de hoofdpiet er maar niet achter 
kwam en Sint-Nicolaas al helemaal 
niet.
Baby terugsturen naar Spanje? Maar 
hoe? In een postpakket? (Nee... zei-
den de kinderen.) Op het moment dat 
ik dit stukje moet inleveren is dat nog 
niet beslist. 
Maar wanneer u dit leest, staan we 
voor de viering van ons kerstfeest 
met de kinderen. Wij vieren de komst 
van de baby in de Pelgrimskerk! U 
komt toch ook met (klein)kinderen, 
buurkinderen?
Er zal met de kinderen gepraat wor-
den. Ze kunnen verkleed komen, 
bijvoorbeeld als een herder uit het 
veld of als engel uit de hemel of als 
iemand uit een ver land. Verzin iets 
dat je fijn en leuk vindt.
Wij hoeven alleen maar te ontvangen 
en hoe? Wij vieren en verwonderen 
ons met de kinderen. We zeggen niet: 
‘Help!’ maar ‘God zij dank!’ ... een 
baby!

 Wil Kruijswijk

Agenda
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur 
“Kannen en Kruiken” (niet op 24 en 31 
december).
Eerste vrijdag van de maand tevens 
gezamenlijke maaltijd “Kostje geKocht”.

december 2010
zo  19   P 10.30 uur  Kinderkerstviering 
ma   20  G  19.30 uur Boeteviering 
di   21 G  20.00 uur Kerstmis in   
    schilderkunst  

januari 2011
vrij  07   P  17.00 uur  presentatie met   
    foto’s over Ethiopië
vrij  07   P  18.00 uur Midwintermaaltijd,  
    (opgeven!) 
di  11  P  20.00 uur Jongere    
    gemeenteleden   
    ontmoeten elkaar 
wo  12 P  15.00 uur Goed en kwaad,   
    een kwestie van   
    moraal
wo  12  P  20.00 uur Kerk en Synagoge,  
    ds. K. Schakel: ‘De 
    Noachitische 
    geboden’ 
do  13 G  20.00 uur Het Woord spreekt 
di  18   P  14.00 uur Bijbelkring   
    Handelingen
wo  19  P  15.00 uur  Jiddisjkeit  

P = Pelgrimskerk
G = Goede Herder

Zie voor meer informatie de folder van het 
winterprogramma.
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De weg naar Santiago

De eerste dag: vanuit Frankrijk 
lopen wij de Pyreneeën over, 
door de sneeuw, maar als wij 
aan Spaanse kant afdalen, mer-
ken we al snel dat het volop 
lente is. De  natuur is op z’n 
hoogtepunt: overal bloemen en 
planten, ontzettend veel kleuren. 
Ik zie ontzettend veel verschil-
lende orchideeën. Een feest voor 
het oog.
De eerste week zien we elke 

dag grote groepen gieren. Maar 
als we eenmaal Navarra uitlopen  
nemen ooievaars hun plaats in. 
Waar maar een kerkje met een 
toren is, zie je grote nesten. 
We lopen al ruim een maand. 
Aanvankelijk zien we alleen een 
volwassen ooievaar het nest 
bewaken. Opeens verschijnen 
de kopjes van de jongen boven 
de rand en op het laatst zien we 
hoe de jongen, heftig met de 
vleugels klapperend, zich voorbe-
reiden om uit te vliegen.

Oude Cultuur
Al zo’n duizend jaar oud is de 
route naar Santiago en dat merk 
je voortdurend. Overal  Mid-
deleeuwse bruggen en oude 
wegkruisen. Dorpjes die sinds 

vijfhonderd jaar niet veranderd 
lijken. Maar vooral vallen de tal-
loze kerken op. In de dorpen en 
op de kerkhoven Romaanse ker-
ken, in de grote steden Gotische 
kathedralen. Talloze kloosters en 
musea bezoeken we. Als ik mijn 
foto’s terugzie kom ik honderden 
altaren, Madonna’s, kruisigingen 
en schilderingen tegen. De weg 
naar Santiago: een kunsthistori-
sche  leergang. In mijn dagboek 
lees ik dan ook voortdurend: wat 
een feest is dit, wat ben ik dank-
baar dat ik deze tocht kan lopen. 

Ontmoetingen
Natuurlijk zijn wij niet de enigen 
die de ‘Camino’ lopen. Een 125 
mensen zijn dagelijks met ons 
op weg. Bij vertrek uit een grote 

Van 10 mei tot 21 juni liep Ds. Piet de Bres, 

samen met een vriend, de oude pelgrimsroute 

vanaf het Franse St. JeanPieddePort naar 

Santiago de Compostella, een weg van rond de 

800 km.

Een reis naar binnen
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herberg is het vaak file lopen, 
maar al na een uurtje loop je 
weer alleen.
De sfeer onderling is goed: 
iedereen groet iedereen: Bon 
Camino. Je praat met elkaar, 
meestal in een mix van ver-
schillende talen. Veel van de 
gesprekken zijn gewoon: wie 
ben je, waar kom je vandaan, 
hoe gaat het. Maar vaak ver-
diept zo’n gesprek zich: waarom 
loop je deze route, wat zijn je 
motieven en vooral: hoe zijn je 
ervaringen. Soms zie je iemand 
maar één keer, soms ontmoet je 
elkaar vaker en enkelen kom je 
heel de tocht tegen. 
Boeiend, al die verschillende 
mensen. Wat een levensverha-
len hoor ik. Wat een openheid is 
er, wat delen we veel. Hetzelfde 
doel, dezelfde ervaringen van 
het lopen scheppen een grote 
saamhorigheid. In mijn dagboek 
schrijf ik elke dag een apart 
hoofdstukje: ’Ontmoetingen’.

De reis naar binnen
Toch is de weg voor mij veel 
meer dan het genieten van de 
natuur en de cultuur en de ont-
moeting met mensen. Ik begin 
elke dag met het lezen van een 
Psalm, beginnend bij Psalm 1. 
Ook nam ik een zangbundel van 
Taizé mee. Ik zing veel, soms in 
stilte, maar ook vaak hardop. Bij-
zonder, maar als je die eenvou-
dige teksten van Taizé voortdu-

rend zingt, is het alsof ze vanzelf 
van je hoofd naar je hart en je 
ziel gaan. En bovendien: ik loop 
heerlijk op het ritme van mijn 
eigen zingen.
De eerste week heb ik genoeg 
aan mijn eigen lijf: wennen aan 
die tien kilo zware rugzak. Na 
uren lopen, voel je al je spie-
ren. Regelmatig zweven mijn 
gedachten weg naar huis: hoe 
gaat het daar? Maar ik kom 
steeds meer ‘los’ van thuis en 
na een week verdwijnen de 
pijntjes en voel ik de rugzak niet 
meer. Geen zorgen over afspra-
ken, geen werk dat klaar moet, 
geen agenda: ik ben vrij. Dan 
ontstaat er tijd en ruimte om 
alles eens op een rij te zetten. 
Ik doe dat niet eens zo bewust. 
Het gebeurt gewoon. Vaak gaan 
mijn gedachten hun eigen weg 
zonder dat ik dat bewust stuur. 
Zo wordt het gaan van de weg 
naar Santiago tot een metafoor 
voor mijn levensweg. Steeds 
weer komen spontaan gedach-
ten boven, mijn hele levensweg 
trekt voorbij. Wat blijkt er dan 
in de schuilhoeken van je hart 
veel onverwerkte pijn te huizen. 
Ik lever een heel gevecht, af en 
toe voel ik mij net als Jacob bij 
de Jabbok.  
Mogelijk mede gestuurd door de 
Psalm van de dag en de liederen 
die ik zing, komen zinsvragen 
boven: wie ben ik zelf eigenlijk, 
wat betekent mijn geloof pre-

cies en wie is God voor mij? 
Gaande de weg en vechtend 
met al deze vragen, ontstaat er 
een geweldig stuk vrede. Het 
betekent een revitalisering van 
mijn geloof. Ik ervaar God zo 
nabij, dat zijn goedheid en vrede 
mij raakt. Een heel bijzondere 
ervaring, die ik niet zozeer zoek, 
maar die mij overkomt. 

Stilte
Vaak ga ik een kerk binnen om 
een moment van stilte te vin-
den. Ik steek een kaars aan, 
bid voor wie mij lief zijn. De 
rust daar binnen, het gefilterde 
licht door de ramen dat een 
haast mystieke sfeer oproept, 
het helpt mij om naar binnen 
te keren, om bij mijn hart te 
komen. Ervaar je de aanwezig-
heid van de Eeuwige dan niet? 
Ken je niet dat wonderlijke 
geheim dat de Eeuwige met je 
meegaat, en dat jij bij God ge-
liefd bent?
Zo, op het ritme van mijn lopen, 
vind ik rust en vrede, groei ik 
naar heelheid toe en vind ik het 
geheim en het doel van iedere 
bedevaart: de ontmoeting met 
God.

De weg naar Santiago, mijn 
tocht naar binnen. Een unieke 
ervaring die mij rijker heeft ge-
maakt en blijvend mijn leven zal 
bepalen.

Piet de Bres   
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PJR

PJR nieuws
Bij de PJR een seizoen vol veranderin-
gen. Niet alleen een verhuizing, maar 
ook veranderingen in de personele be-
zetting.
Hanna stopt eind december met haar 
werk als JOP werker bij de PJR. In janu-
ari zal er een uitzwaaimoment georgani-
seerd worden en staat er een interview 
in Present waarin Hanna terugkijkt op 
haar werktijd bij de PJR.

Inke gaat 1 april 2011 met prepensioen 
en we hopen dat er per 1 januari een 
nieuwe JOP werker bij de PJR kan komt 
werken. 

Bezoekadres: Handweg 119
Website: www.pjramstelveen.nl
Email: jeugdraad@hetnet.nl
tel.: 643 75 96

Theaterweekend 
2011                      

Met veel plezier denken we nog terug aan 
het fantastische Theaterweekend 2010.
Maar nu komt het volgende Theaterweek-
end er weer aan!
Er zijn al heel wat enthousiaste tieners 
die zich hebben aangemeld. De crew is 
inmiddels begonnen aan de voorbereidin-
gen. Plannen worden gemaakt, scènes 
uitgewerkt en helpende handen gezocht 
om er weer zo’n onvergetelijk weekend 
van te maken.
Ben je tussen 12 en 20 jaar en heb je zin 
om mee te doen?
Inschrijven kan nog! Meld je aan bij de 
PJR via pjr-amstelveen@hetnet.nl

We beginnen met  ‘Aan de haal met het 
verhaal’. 
1e avond op dinsdag 15 febr. van 19.30 – 21.00 
uur in de Paaskerk met ds. Marco Visser.                                 

2e avond op dinsdag 1 maart  van 19.30 – 
21.00 uur in d’Achterkant bij de Handwegkerk                        
Op deze 2 avonden gaan we aan de slag 
met het theaterscript op basis van het 
gekozen Bijbelverhaal. Er wordt uitleg ge-
geven bij het verhaal, muziek uitgezocht 
en ideeën voor het decor bedacht.

Dan het THEATERWEEKEND  
Op 4 en 5 maart uitwerken en bouwen 
aan de productie in drama, dans, muziek 
en decor. Van zaterdag op zondag slapen 
in de Paaskerk.
Zondagmorgen 6 maart om 10 uur de 
Theaterdienst in de Paaskerk met ds. 
Marco Visser. We rekenen natuurlijk weer 
op veel mensen komen om te zien, te 
horen en te zingen.   
En wilt u die voorbereidingen ook wel 
eens meemaken?
Dat kan. We zijn nog op zoek naar vrijwil-
ligers voor heel veel hand en spandien-
sten. Aanmelden kan via de mail.

Tieners naar 
de moskee!
In alle tienerdiensten/12+ diensten is 
gewerkt met het project ‘De mensen 
van het Boek’, over moslims en chris-
tenen.
Aan de hand van twee thema’s ‘Islam 
en jij’; een verkenning van de Islam en 
‘Koran en Bijbelverhalen’ zijn de tieners 
op zoek gegaan naar de overeenkom-
sten van de Islam en het Christendom. 
Zij hebben zich hierdoor ook verdiept 
in de basis, de rituelen en gebruiken 

van onze geloofstraditie: het bidden, de 
geloofsbelijdenis, vasten, op pelgrims-
tocht gaan en diaconaat.
Het was een goede ontdekkingstocht 
met verrassende momenten.
Een bezoek aan een moskee in Am-
sterdam op zondag 16 januari is de 
afsluiting van dit project. Een rondlei-
ding door de imam, een gesprek en het 
bijwonen van een gebedsdienst staan 
op het programma. Natuurlijk laten we 
weten hoe dit bezoek is geweest.

Inke Otting

Maatschappelijke 
Stage
Zit je op de middelbare school en moet je 
maatschappelijke stage doen? Of kent u 
een jongere die dit mag doen? In de kerk 
zijn veel mogelijkheden om deze stage te 
doen! Denk aan een leuke activiteit met kin-
deren of juist met ouderen organiseren, als 
je goed bent in fotografie kun je wellicht iets 
moois betekenen voor de website of je kunt 
helpen om de jeugdpagina te onderhouden. 
Mogelijkheden genoeg! Wil je meer weten? 
Mail naar: pjr-amstelveen@hetnet.nl.
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BOEKJE VERSCHENEN VAN DS. WIM JANSSEN 

‘Trompettisten    
      van God’
Wim Janssen is alom bekend in de Protes-
tantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. 
Niet alleen is hij vele jaren predikant geweest 
van de Bankraskerk (1968-1990), maar ook 
na zijn emeritaat is hij, tot op de dag van van-
daag, volop aanwezig in het kerkelijk leven ter 
plaatse. 
Deze maand verschijnt 
een boekje van zijn hand: 
‘Trompettisten van God’. 
Het is een vertaling van 
een Amerikaanse publicatie 
uit 1927 van de hand van 
James Weldon Johnson, 
getiteld God’s Trombones 
– Seven Negro Sermons in 
Verse. Wij zouden sermon 
met preek vertalen, maar eigenlijk is het meer 
een ‘happening’, er gebeurt iets. Hopelijk kun-
nen we nog iets van de gloed van de zwarte 
geloofsbeleving ervaren wanneer we deze 
poëtische sermons lezen. Wim heeft de verta-
ling ook een klein ritme meegegeven om het 
origineel enigszins te benaderen. 
Wim leerde het werk Johnson (1871 – 1936) 
kennen toen hij halverwege de vorige eeuw 
een jaar studeerde aan het Presbyterian Theo-
logical Seminary in Austin, Texas. Johnson had 
zich sterk ingezet voor de gelijkberechtiging van 
de zwarte bevolking in de Verenigde Staten.
Graag ben ik dit boekje van Wim Janssen onder 
uw aandacht. Het wordt uitgegeven door Nar-
ratio en is bij de auteur zelf verkrijgbaar voor 
tien euro. 

Sieb Lanser

Willem Barnard (1920  -2010)  
           ter gedachtenis

Foto: Renata Barnard fotografeerde haar vader met de door  
Dennis Coenraad gebeeldhouwde kop die nu in brons gegoten in het 

Letterkundig Museum in Den Haag te bewonderen is 

EEN ZELFSTANDIG 
NAAMWOORD  (theografisch)

god is een woord
dat strijk en zet
wordt geijkt en gezet
met groot kapitaal

G-O-D

Maar
god is een woord
uit de onderkast

een naam voor mensen
en dieren
en dingen,

deze drie
wanneer ze een zijn

en soms
wordt het woord g-o-d
zo leeg als het hol van een voet,
de bodem van
een zee waar men doorgaat,
een hemel die
zich schikt naar de aarde,
een onbewoond huis -

en dan stroomt het vol van 
futurum.

(Guillaume van der Graft)

Met dit gedicht en deze foto gedenken wij hier de onlangs overleden 
dichter Willem Barnard. Zijn invloed op het kerklied van onze tijd 
is van onschatbare betekenis. Vele gedichten schreef hij onder zijn 
pseudoniem Guillaume van der Graft. 
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Zo/ 
19-12
Amstellandse 
Cantorij
o.l.v. Eric Jan Joosse
Kerstconcert in de St. 
Annakerk, Amstelveen
m.m.v. een instrumentaal 
ensemble
Werken van Willem 
Vogel  (oprichter van de 
Cantorij),
Praetorius, Schütz en 
Bach.
Solisten Esther Kuiper en 
Rick Zwart
Tijd: 20.00 uur
Toegang gratis

Wo/ 
22-12
Kerstzangavond
Handwegkerk
m.m.v. een cantorij
leiding: Marcel den Dulk
Aanvang: 20.00 uur

Di/ 
04-01
Nieuwjaars-
bijeenkomst
Handwegkerk
Aanvang: 19.30 uur
Welkom vanaf 19.00 uur

Wo/ 
12-01
Prof. dr. Pieter J.D. 
Drenth
Pelgrimskerk
“Goed en kwaad, een 
kwestie van moraal”
Aanvang: 15.00 uur

Wo/ 
19-01
Viering in de 
gebedsweek voor 
de eenheid
Augustinuskerk, 
Amstelveenseweg 965
Thema ‘Trouw en 
toegewijd’
deken Ambro Bakker 
(s.m.a) en ds. Sieb Lanser 
Aanvang: 19.00 uur

Wo/ 
19-01
Prof. dr. Anton 
Wessels
Augustinuskerk, 
Amstelveenseweg 965
“Christenen als 
minderheid in het 
Midden-Oosten”
Aanvang: 20.00 uur
aansluitend aan de 
viering


