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Aan tafel in de Handwegkerk. Selma: 
‘Op een gespreksgroep hoorde ik 
over het project en dat maakte in-
druk. Na een paar jaar dachten we: 
wat gaan we doen deze winter? 
Wordt het wintersport of iets an-
ders? Het werd India.’ Dick en Selma 
zijn er al voor de derde keer. Voor 
Arjan en Marjo is het de tweede 
keer.  Hun koffers zijn volgeladen 
met 65 lampionstokken, kleding om 
uit te delen en € 850 collectegeld 

voor onderhoud van de gebouwen. 
In de tehuizen wonen kinderen met 
hiv, met een verstandelijke of licha-
melijke beperking en kinderen van 
hele arme ouders. Dankzij de stich-
ting krijgen ze onderdak, voeding 
en onderwijs. Ruim twee weken 
trekken de vier met de kinderen 
op en hopen ze te verwennen met 
een feestelijke jaarwisseling en 
een dagje uit. Ze ervaren het niet 
als opoffering om de helft van hun 
jaarlijkse vakantiedagen aan vrijwilli-
gerswerk te besteden. ‘Hier hebben 
we eigenlijk alles, zij hebben niets 
en niemand. Je krijgt zoveel liefde 
en dankbaarheid  terug!’, vertelt 
Marjo. ‘Wat ik in Amstelveen als 
diaken doe, doe ik daar eigenlijk ook. 
Er komen bijvoorbeeld vaak oudere 

vrouwen naar het tehuis om groente 
op te halen.’ Selma: ‘We kunnen 
een stukje zorg en aandacht aan 
de kinderen daar geven, die ‘onze’ 
kinderen zijn geworden. Het is een 
verrijking van je leven. Maar ik heb 
ook een leven hier, ik wil het combi-
neren.’ Dick voegt toe: ‘We koppelen 
er dit keer een paar dagen voor ons 
zelf aan vast om New Delhi en de Taj 
Mahal te bezoeken.’

‘Volgende keer wil ik ook mee, ’ zegt 
een luisteraar die tijdens het gesprek 
aan de andere kant van de tafel geld 
telt. Geld bedoeld voor een diaconale 
actie veel dichter bij huis, namelijk de 
pakjesacties voor de dak- en thuislo-
zen in Amsterdam. Ook hij is aange-
stoken door de verhalen. 

Geen wintersport maar …. India
Vlak na de kerstdagen zijn Selma en 

Dick van Ee, Arjan Steur en Marjo Valkier, 

uit de Handwegkerk, vertrokken naar India 

om te helpen in drie kindertehuizen van de 

Stichting Derde Wereld Hulp. 
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Een nieuw jaar, een nieuw nummer van 
Present. De redactie wenst alle lezers van 
harte een gezegend 2011.
Dit nummer staat in het teken van Kerkbalans, 
de jaarlijkse geldwervingsactie van de kerken. 
Maar ook op weg gaan naar de toekomst krijgt 
aandacht. Een bijzondere gebeurtenis in deze 
maand is immers de sluiting van de Dorpskerk. 
Allerlei nieuwe ontwikkelingen brengt dat met 
zich mee, zodat een richtingwijzer wel op zijn 
plaats is. Zie de cover-foto.
Het ‘hoofdartikel’ is van mijn hand en draagt 
als titel ‘Balansen’. Het heeft iets van een 
mijmering bij het thema en mijn afscheid als 
predikant van Amstelveen - Buitenveldert. Ik 
vertrek dus ook als eindredacteur van dit blad, 
dat overigens nu al, na vier, vijf nummers zijn 
bestaansrecht heeft bewezen. Een blad om 
trots op te zijn! Overigens is in de persoon van 
ds. Piet de Bres voorzien in de vacature.
Er staat in dit blad nog meer te lezen over 
‘Je geld je leven’; u maakt kennis met de 
kerkrentmeester Marieke van Wieren en 
leest nog een afscheidsinterview met uw 
eindredacteur. Hanna Oosterlee vertrekt bij 
de PJR en dat krijgt ook de nodige aandacht. 
Maar het College van Diakenen krijgt een 
nieuwe, jonge voorzitter.
Tenslotte draag ik mijn taak vol vertrouwen 
over aan de nieuwe eindredacteur Jeanette 
Schuijt. Voortaan zult u haar foto bij ‘ Van de 
redactie’ aantreffen. Het ga u en Present 
goed! 

Jaap Doolaard 

inhoud
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Zo/ 16-01
1e collecte:  Diaconie, stichting 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 (m.m.v. de cantorij)
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

Zo/ 23-01
1e collecte:  Diaconie, individuele 
ondersteuning
2e collecte:  Kerk, landelijke oecumene

Handwegkerk
10.00 uur: ds G.J.de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds S.H.Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds M.Visser
10.00 uur: (in H.Geestkerk) ds 
M.M.Bogaard (oecum.viering)
Pauluskerk
10.00 uur: ds T.C.de Leeuw, Kockengen
18.30 uur: ds M.J.Paul, Ede
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U.de Vries (oecum.
viering)

De Buitenhof
10.30 uur: ds S.van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds A.A.van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor W.Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H.Dornseiffen 

Zo/ 30-01
1e collecte:  Diaconie, stichting De 
Regenboog 
2e collecte:  Kerk, landelijk jeugd-en 
jongerenwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds S.van der Hoek
Kruiskerk
10.00 uur: geen dienst
14.00 uur: ds J.J.A.Doolaard (afscheid; 
m.m.v. het Kruiskerkkoor)
Paaskerk
10.00 uur: ds A.A.van den Berge-
Geudeke
Pauluskerk
10.00 uur: ds W.H.Th.Moehn, Hilversum
18.30 uur: kand. A.Vastenhoud, 
Hardinxveld-Giessendam
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds M.Visser (cantatedienst) 

De Buitenhof
10.30 uur: ds C.Sloots
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst.
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor A.de Ceuninck van 
Capelle
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: mw O. van ‘t Riet 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds A.P.van den Broek 

  

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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Zo/ 06-02
1e collecte:  Diaconie, werelddiaconaat
2e collecte:  Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Paaskerk.
Kruiskerk
10.00 uur: ds S.H.Lanser (HA)
Paaskerk
10.00 uur: ds M.M.Bogaard (ZWO-
dienst)
Pauluskerk
10.00 uur: ds A.van Vuuren
18.30 uur: ds P.G.Oskamp, Waverveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: mw drs P.J.Versteeg

De Buitenhof
10.30 uur: ds S.van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds M.Ockhuijsen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds J.A.Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur:  pastor H.Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds C.Sloots

 

Zo/ 13-01
1e collecte:  Diaconie, stoelenproject
2e collecte:  Kerk, eredienst & 
kerkmuziek

Handwegkerk
10.00 uur: ds G.J.de Bruin (m.m.v. koor 
Alegría).
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds Sytze L.S de Vries, Utrecht
Paaskerk
10.00 uur: ds M.Visser
Pauluskerk
10.00 uur: ds A.van Vuuren
18.30 uur: ds A.van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds H.U.de Vries (m.m.v. de 
cantorij)

De Buitenhof
10.30 uur: ds P.Kerssies
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds L.C.Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur:  pastor P.de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs P.J.Koens

16 januari samen in Paaskerk
Vanaf 16 januari kerken de gemeenteleden van de 
Dorpskerk en de Paaskerk samen in de Paaskerk. In deze 
eerste gezamenlijke dienst gaan Ds. Marco Visser en Ds. 
Marianne Bogaard samen voor. Deze zondag is ook het 
begin van een nieuwe gezamenlijke liturgie. De cantorij 
zingt o.l.v. Leo Kramer en Peter van Dongen speelt op de 
piano. Uit beide gemeenten zullen ambtsdragers  
(her-)bevestigd worden. Zo gaan we op weg in een nieuwe 
samenwerking.

Oecumenische reis langs (klooster)
kerken in Duitsland, 2 - 8 juni 2011
De Kleine Raad van Kerken Amstelveen-Noord organiseert 
een zevendaagse reis per comfortabele touringcar langs 
(klooster)kerken in Duitsland. 
Bezocht worden de kloosterkerken van Mariawald, Maria 
Laach, Himmerod, Eibingen (Hildegard von Bingen), 
Bornhofen, St. Jacobsberg, Münsterschwarzach (Anselm 
Grün), Marienthal en het Karmelklooster van Bamberg. 
Verder bezoeken we de parochiekerk van Eibingen, waar 
de relieken van Hildegard von Bingen bewaard worden, het 
voormalig klooster Eberhard  en de imposante DOM van 
Bamberg.

Reisleiding: Tom Buitendijk en Renger Prent. 
De all-in prijs voor deze zevendaagse busreis, zes 
overnachtingen in 2p-kamer, alle maaltijden, fooien en 
entreegelden bedraagt ± € 600.

Een informatiebijeenkomst wordt gehouden op woensdag 
16 februari, van 14.00-16.00 uur in de Titus Brandsmakerk, 
Westelijk Halfrond 1.
Informatie en/of opgave bij Renger Prent, tel. 6439418, 
rjprent@kpnplanet.nl
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Balansen

Emeritaat: een nieuw begin
Balans opmaken is een item in het 
leven van een dominee die met eme-
ritaat gaat. Niet dat die in een uitzon-
deringspositie verkeert, want iedereen 
die met pensioen gaat zal dat doen.
Een nieuwe levensfase breekt aan, ook 
al zijn je leven en je lijf niet bepaald 
nieuw meer, maar allang gebutst door 
wat je tot dan toe overkwam en wat je 
deed. 
Nieuw is dat je nagaat wat er ‘nog’ 
voor mogelijkheden voor je open lig-
gen na alles wat voorafging. Is er 
onbetreden gebied waar je je heen 
wilt begeven? Mensen zeggen dan 
dat ‘je eens lekker kan gaan reizen’ of 

ze vragen naar je hobby’s. Er zijn zelfs 
bedrijven die je een heuse cursus aan-
bieden: pensioen in zicht.

Zwitserleven gevoel?
De suggestie die van het ‘Zwitserleven 
gevoel’ uitgaat is een bedrieglijke. Een 
zorgeloos leven op een zonnig eiland 
met een warm strand in de Zuidzee 
is maar voor weinigen weggelegd (als 
het al bestaat). Het leven van velen 
met alle verbindingen en verbanden, 
zoals zorgverplichtingen voor een naas-
te, kinderen of kleinkinderen, of met 
beperkingen wegens gezondheid of 
gewoon een laag pensioen staat een 
dergelijke ‘droom’ in de weg. Boven-
dien zijn er velen die zoiets niet eens 
zouden willen. Het ‘nieuwe’ leven na 
het werk hoeft niet per se spectaculair 
te zijn.
Persoonlijk zou ik weleens gewoon 
het filmfestival van Rotterdam willen 
meemaken of een museum bezoeken 
waar ik nog niet was. En wat vaker een 
reisje maken kan al gauw.
Met balansen is ieder weleens bezig. 
Bijvoorbeeld als je met een dieet bezig 
ben. Het is in elk geval niet gebonden 
aan de pensioen(leef)tijd. Er zijn zoveel 
dingen in het leven die je bezighouden 
en waarin je keuzes moet maken: 
finan ciële, als je inkomen terugloopt 
om wat voor reden ook; en ethische en 

levensbeschouwelijke vragen dringen 
zich altijd op.  

Kerk uit balans?
Kerkbalans als naam voor de jaarlijkse 
geldwervingsactie van de kerken is 
knap gekozen. Die naam wijst niet al-
leen op geld geven, maar ook welke 
plaats de kerk inneemt in jouw leven, 
waarvan je van tijd tot tijd de balans 
opmaakt. Ook de periode aan het 
begin van een nieuw jaar is slim be-
dacht, want juist dan zet je de richting 
naar de toekomst uit. 
In mijn werkjaren als predikant heb ik 
wel moeten constateren dat het lid 
-zijn van de kerk of het deelnemen 
aan kerkelijk leven bij steeds meer 
mensen van de balans is geraakt of 
gehaald. In mijn studieverlof van een 
paar jaar geleden deed ik een klein 
‘onderzoek’ naar kerkverlating onder 
dertigers en veertigers. Dat was ook 
een soort ‘balans opmaken’. Ik wilde 
begrijpen waarom zoveel jongeren 
van de generatie van mijn kinde-
ren de band met de kerk hebben 
losgelaten. En wat zij er voor in de 
plaats kozen. Die generatie groeide 
in behoorlijke welstand op, kreeg 
veel meer vrijheid dan de vorige, had 
in alle opzichten grotere keuzemo-
gelijkheden. De kerk van de ouders 
waarin zij opgroeiden onder een veel 

Het begin van een nieuw jaar 

geeft een gevoel van met een schone 

lei beginnen. Voor wie een bedrijf heeft 

gaat dat wel op. Bij de schoenmaker 

zag ik aangekondigd dat de winkel op 

30 en 31 december dicht was wegens 

‘balansen’. Ook de jaarrekening van de 

kerk begint op 1 januari opnieuw en 

staat open voor goede resultaten, al is 

er nog veel onzeker. Het thema voor 

dit nummer ‘Je geld je leven’ is daaraan 

gewijd.
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‘gematigder regime’ dan hun ouders 
vroeger, maakte daarvan geen deel 
meer uit; wat zij daarvoor in de plaats 
kozen bleef vaak onduidelijk.
Het was niet echt een representatief 
onderzoek, maar als ik de gegevens 
van algemene, landelijke en lange 
termijn onderzoeken als ‘God in 
Nederland’  met mijn bevindingen 
vergelijk dan is het heel lastig om een 
eenduidig antwoord te vinden. Mis-
schien vind ik nu tijd om het allemaal 
op te schrijven.

Niet alleen verlies
Natuurlijk zit er ook iets van verdriet 
onder als je je met deze vragen bezig-
houdt. Het is best moeilijk te aanvaar-
den dat waarden en perspectieven 
die ik van levensbelang vind voor 
mezelf, de mensen en de wereld, je 
kinderen niet meer aanspreken, hoe 
liefdevol ze je ook respecteren. 
Maar het is niet alleen verlies. Er is 
ook winst behaald: wij, de oudere 
generatie(s), hebben zoveel ballast 
kunnen afleggen en nieuwe inzichten 

kunnen opdoen in bijvoorbeeld geloof 
en theologie en we hebben kunnen 
leren zonder schuldgevoel deel te 
nemen aan het moderne leven. 

Afscheid
De laatste jaren van mijn predikant-
schap werden voor de gemeente en 
mij gedomineerd door het afscheid van 
de Bankraskerk. We hebben ons inge-
spannen om niet te blijven steken in 
het verlies, maar voor een win-winsitu-
atie. De uitdaging is nu voor de Kruis-
kerkgemeente en die 
van de Bankraskerk 
om samen een echt 
nieuwe gemeente 
te gaan vormen. Dat 
proces is gaande. 
De tijd is er nog niet om daarvan de 
balans op te maken. Maar de vooruit-
zichten lijken gunstig. 

Eindbalans
Het woord balans is voor de Bijbelse 
taalwereld wat te modern. Wegen, 
afwegen, kom je er wel tegen. Vaak 

letterlijk: geld afwegen, en ook wel 
overdrachtelijk als het maken van af-
wegingen. Iets dat ook aan God wordt 
toegeschreven. Gezang 473 is een 
lied dat wel past bij het thema van dit 
nummer van Present, waarin de regels 
voorkomen ‘Neem mijn zilver en mijn 
goud, dat ik niets aan U onthoud’ en 
ook: ‘Neem en weeg mijn staat en 
stand, in de weegschaal van uw hand. 
Maak dat ik in deemoed leer knecht te 
zijn als Gij, o Heer’.
Of er dan uiteindelijk een sluitende ba-

lans is …? Gezang 
184 heeft ook het 
woord wegen:
‘Met de boom des 
levens wegend op 
zijn rug droeg de 

Here Jezus Gode goede vrucht’ en 
spreekt over een evenwicht dat we 
zoeken: ‘want de aarde jaagt ons naar 
de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde 
wordt niet moe.’

Ds. Jaap Doolaard

Neem mijn zilver  
en mijn goud, dat ik niets  

aan U onthoud
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Gaan en komen…
In de moderamenvergadering 
van december namen wij af-
scheid van diaken Mieke Hel-
lema, lid van de AK en tevens lid 
van het dagelijks bestuur omdat 
zij is teruggetreden als voorzitter 
van ons college van diakenen. 
Gezien haar grote betrokken-
heid bij het kerkelijk leven, niet 
alleen wat onze Protestantse 
gemeente betreft maar ook bij 
het werk en het beleid van onze 
landelijke kerk en dan in het 
bijzonder het diaconaat in relatie 
tot de samenleving, zullen wij  
haar inbreng node missen. Heel 
dank hiervoor! Haar plaats is 
inmiddels ingenomen door dia-
ken Geert Jaap Welsing die zich 
bereid verklaard heeft het voor-
zitterschap over te nemen. Veel 
wijsheid daarbij toegewenst.
En op 30 januari neemt ds J.J.A. 

Doolaard in een middagdienst 
afscheid als predikant van onze 
gemeente en dan in het bijzon-
der als wijkpredikant van de 
Kruiskerkgemeente wegens 
emeritaat. Na ca 34 jaar in ge-
varieerde verbanden te hebben 
gewerkt, deed Jaap Doolaard 
alhier intrede in september 2005 
als predikant van de - toen nog 
- wijkgemeente Bankras. Naast 
het pastoraat in de wijkgemeen-
te (met name noemen wij zijn 
aandeel in de begeleiding naar 
een samenvoeging met de wijk-
gemeente Kruiskerk) vervulde 
én vervult hij zowel binnen het 
geheel van onze gemeente, als 
binnen classis en landelijke kerk 
tal van functies vanuit het geloof 
dat God mensen wil gebruiken 
bij Zijn heilsplan. Veel dank en 
waardering hiervoor. We wen-
sen hem een goede, nieuwe 
levensfase toe.

Terug- en vooruitblik
Een paar jaar geleden, in 2002, 
kwam onze kerkgemeenschap 
tot de conclusie dat we met zes 
wijkgemeenten, zes kerkgebou-
wen en zes predikanten verder 
door het kerkelijke leven zouden 
kunnen gaan. Dat bleek een rij-
kelijk optimistische gedachte en 
het duurde dan ook niet lang of 

de algemene kerkenraad conclu-
deerde dat dit beleid onhaalbaar 
was. We zijn nu een aantal jaren 
verder, en het beleid is aanzien-
lijk bijgesteld. In het afgelopen 
jaar sloten we de Bankraskerk 
en op 9 januari jl. werd de laat-
ste dienst in de Dorpskerk ge-
houden. Dat maakt enorm veel 
emoties los. Emotie bij de leden 
van de beide wijkgemeenten. 
Maar ook bij degenen die deze 
besluiten moeten nemen en er 
aan vasthouden. 
Maar er zijn gelukkig ook keer-
zijden: tekenen van hoop en 
nieuwe ontwikkelingen.  
• In Noord kwam een fusie tot 
stand tussen de wijkgemeenten  
Bankras en Nieuwe Kruiskerk-
gemeente. “Er bloeit iets moois 
op in Amstelveen-Noord,” is wel 
gezegd. Dat is vanuit het inzicht 
dat je bij een fusie samen aan 
iets nieuws moet beginnen. Als 
dat lukt, en alleen als dat lukt, 
kan een fusie tot een nieuwe 
bloei leiden. Maar een goed 
begin is er. En er is alle hoop dat 
de predikantsvacature die bin-
nenkort in de Kruiskerkgemeen-
te ontstaat, snel zal worden ver-
vuld zodat het predikantenteam 
aan de opbouw zonder al teveel 
stagnatie verder kan werken.  
• En in Zuid?  Daar gebeuren 

uit de algemene kerkenraad

2011, verandering en 
Fusies en samenwerking 

van wijkgemeenten en wisseling 

van beroepskrachten zijn de in 

het oog lopende veranderingen in 

2011. Belangrijker nog is de minder 

zichtbare maar sterke onderstroom die 

uit is op vernieuwing.

 Hans Reijenga
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nu dingen die we jarenlang 
niet voor mogelijk hielden. Niet 
alleen biedt de Paaskerkge-
meente, die toch het een en 
ander aan fusie-ervaring heeft, 
gewoon een gastvrij onthaal 
aan de Dorpskerkgemeente. 
Het woord ‘gewoon’ staat met 
vreugde in deze zin. Want zo 
vond men dat in de Paaskerk 
blijkens de gemeenteverga-
dering. Maar er is nu ook een 
toenemende samenwerking tus-
sen Dorps-, Handweg- en Paas-
kerkgemeente, met het oog op 
de vorming van een nieuwe, 
driekleurige wijkgemeente in 
de niet zo verre toekomst. In 
de Handwegkerk 
moet de ge-
meente zich hier 
nog over uitspre-
ken; in Dorps- en 
Paaskerk heeft de 
gemeenteverga-
dering reeds plaatsgevonden. 
Verder wordt binnen het geheel 
van Zuid maar met name in de 
Handwegkerkgemeente geke-
ken en gewogen, welke kerkelij-
ke aanwezigheid in de Westwijk 
realistisch en realiseerbaar is. 
• Voor het jeugd- en jongeren-
werk zijn financiële middelen 
beschikbaar gesteld om hier-
mee door te gaan, wat aanvan-

kelijk niet de bedoeling was. Er 
is een stijgend aantal jongeren 
dat aan diverse activiteiten deel-
neemt en dat is goed nieuws. 
• De predikantsvacature in Bui-
tenveldert kon worden vervuld 
door de komst van ds De Vries.
• Het bezinningsproces krijgt 
een vervolg.
• Wat de communicatie be-
treft, de uitgave van een nieuw 
centraal kerkblad is inmiddels 
gerealiseerd en gemeentebreed 
positief ontvangen. Een goede 
zaak!
• Zoals gezegd, er wordt in Zuid 
en Noord gebouwd aan vernieu-
wing. Afscheid nemen van een 

gebouw, en dan 
in een ander ge-
bouw op dezelfde 
voet verder gaan, 
met dezelfde 
soort eredienst 
en dezelfde ker-

kelijke activiteiten, is weliswaar 
niet eenvoudig maar biedt ook 
volop kansen. Maar dat is als 
vernieuwing niet voldoende. Het 
aantal meelevende gemeente-
leden blijft namelijk dalen. En 
dat betekent dat de druk van de 
financiën en het teruglopend 
ledental bepalen welk kerkge-
bouw er misschien straks weer 
dicht moet. Maar stel nu eens 

dat we dit kunnen omkeren. Dat 
er echt iets nieuws ontstaat in 
Amstelveen-Noord en dat Bui-
tenveldert daarin meegaat, en 
dat Zuid erin slaagt zijn driekleu-
rige wijkgemeente tot stand te 
brengen. Dan zouden we zelfs 
in staat kunnen zijn uit te gaan 
van waar behoefte aan is bij het 
bepalen van aantal en soort van 
plaatsen van samenkomst en 
aantallen predikanten en ker-
kelijk werkers. Die kunnen ons 
behulpzaam zijn bij de ontwik-
keling van een protestantse ge-
meente van de 21e eeuw, maar 
niet meer dan dat. Uiteindelijk 
zijn wij ook zelf aan zet. Niet 
alleen financieel (Kerkbalans!) 
want als echte protestanten 
weten wij dat God graag werkt 
met de handen van de gelovi-
gen. En u heeft zich ook verle-
den jaar niet onbetuigd gelaten. 
Onze kerk drijft toch vooral op 
de inzet van de vele vrijwilligers. 
Of dat allemaal ook Gods werk 
is, daar kan je soms vragen bij 
hebben. Wij laten dat tussen u 
en de Eeuwige.  
Tenslotte wensen wij u allen 
een gezegend en vooral inspire-
rend 2011 toe. 

Melis Melissen, preses  
en Hans Reijenga, scriba AK

vernieuwing

God werkt graag 
werkt met de handen 

van de gelovigen

Melis Melissen
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Financiële Begroting 2011
Het maken van de begroting 
voor het volgende kalenderjaar 
is elk jaar weer een proces dat 
al meteen na de zomer op gang 
komt, zodat via bespreking en 
goedkeuring in het College 
van Diakenen de begroting 
aan de Algemene Kerkenraad 
aangeboden kan worden ter 
goedkeuring. Eind oktober is dit 
proces dan afgerond dus als de 
resultaten van het jaar 2010 nog 
niet bekend zijn. 

Het meest onzekere deel van 
de begroting wordt gevormd 
door de baten uit collectes en de 
najaarsactie (het zogenoemde’ 
levend geld‘). Als de trend van 
de resultaten over 2010, zich in 
2011 voortzet, hebben we voor 
deze posten te optimistische 
verwachtingen gekoesterd. 
We zullen dit in 2011 daarom 
kritisch blijven volgen en zonodig 
maatregelen nemen om baten en 
lasten in evenwicht te houden.
Over de lasten krijgen wij soms 
vragen betreffende de relatieve 
hoogte van de administratieve 
- en beheerskosten. Om dit in 

het juiste perspectief te zetten 
het volgende: van de begrote 
lasten voor  2011 ter grootte van 
€ 112.100 is ca 10% bestemd 
voor landelijke afdracht in de vorm 
van een quotum (= evenredige 
aanslag), en 17% voor de eigen 
uitgaven zoals publiciteit, het 
voeren van het secretariaat, en 
de algemene kosten. Naar onze 
mening zijn de eigen uitgaven 
daarmee in een redelijke 
verhouding tot het totaal van de 
lasten. Naast de geldstroom die 
getoond wordt in de begroting, 
gaat er nog een geldstroom van 
niet begrote afdrachtcollecten 
naar landelijke organen, naar 
instellingen en naar wijkdoelen. 
Samen bedragen die per jaar ca.  
€ 50.000. 

Zo gezien komen de getallen 
voor administratie en beheer in 
een nog gunstiger verhouding 
te staan. Dit neemt niet weg 
dat geld, dat bestemd is voor 
onze minder bedeelde naasten 
zoveel mogelijk op de plaats van 
bestemming dient aan te komen. 
Van ons als College mag u echter 
ook verwachten dat we kunnen 
verantwoorden waar het geld aan 
besteed wordt. Aan ons de taak 
voortdurend te zoeken naar een 
goede balans.

Namens het College van Diakenen
J.K. Tigchelaar, penningmeester

College van diakenen: rekening 
69.97.43.532 of 526833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. Secretariaat Nieuwe 
Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam,  
020 5353700, e-mail secretariaat-cvd@
deschinkel.nl

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2011

 Rekening Begroting

 2008 2009 2010 2011

BATEN € € € €

Collectes 27.622 25.393 25.000 25.000

Ontvangen giften/legaten 4.808 53.467 4.000 4.000

Giften voor Kinderproj./ 

Voedselvoorz. 9.507 10.565 7.000 7.000

Opbrengst inzamelingsactie 35.542 36.422 35.000 35.000

Rentebaten en dividend 18.659 19.216 17.500 17.000

Diversen 1.500  798 1.000 1.000

 

Totaal van de baten 97.638 145.861 89.500 89.000

    

LASTEN    

Bijdragen aan instellingen 19.705 22.492 20.850 21.100

Diac. bewustw. Jongeren en  

diacon. projecten PJR   2.500 10.500

Persoonlijke hulp, incl. kersthulp 25.719 17.195 25.000 25.000

Kinderprojecten / Voedselproject 9.507 10.565 7.000 7.000

Kerstattenties 6.438 10.629 7.000 10.000

Diaconale Quota 11.740 10.921 13.000 11.000

Publiciteit 2.269 2.269 2.000 2.000

Scribaat, projecten etc. CvD 5.417  12.000 8.000

Secretariaat CvD 8.922 9.317 9.500 10.500

Algemene kosten 5.003 6.168 8.000 7.000

  

Totaal van de lasten 94.721 89.556 106.850 112.100

    

RECAPITULATIE    

Totaal van de baten 97.638 145.861 89.500 89.000

Totaal van de lasten 94.721 89.556 106.850 112.100

SALDO 2.917 56.305 -17.350 -23.100
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Mijn ouders hadden uit voorzorg de 
mooiste meubels naar de eerste 
verdieping gedragen, zodat op de 
overloop een soort barricade was 
ontstaan. Eenmaal aangekleed, 
moesten mijn broer en ik (7 en 9 jaar) 
‘toch maar’ naar de kerk. Nog nooit 
duurde een kerkdienst zo kort als op 
die eerste zondag van februari 1953. 
Een kerk, waar zich ondanks alles een 
handvol mensen verzameld had, en 
waar de dominee, “gezien de ernstige 
situatie, waarin ons land verkeert”, 
ervan afzag een preek te houden en 
de kleine schare na gebed en zegen 
heenzond, op weg naar nieuwe on-

heilstijdingen over wat later De  
Watersnood zou gaan heten.

Noodgebied Pakistan
In ons land zijn we sindsdien voor 
grote overstromingen bewaard geble-
ven, maar hebben de verrassend vele 
reacties die toen uit het buitenland 
kwamen - heel veel  landen schoten 
te hulp met allerlei goederen - er 
mede toe  geleid dat korte tijd later 
het Werelddiaconaat door de kerken 
werd opgericht, om niet alleen als 
rampenfonds te dienen, maar ook in 
opbouwsituaties ondersteuning te 
kunnen bieden waar dat nodig was. 
En nodig is dat nu in het geval van 
Pakistan, een land dat qua inwoner-
aantal op geen enkele manier met 
Nederland te vergelijken valt: 176 mil-
joen mensen (in 1986 nog ‘slechts’ 93 
miljoen), maar waar bij de watersnood 
van vorig jaar 1600 mensen omkwa-
men, een aantal dat dicht in de buurt 
komt van het aantal doden in februari 
’53 in ons land. In deze Islamitische 
republiek behoort 95 % van de inwo-
ners tot de Islam en slechts 1,6 % tot 
het Christendom. Een belangrijk land 
toch ook in het verleden  voor bijv. de 
Gereformeerde Zending: in een jaar-
boekje uit 1969 staan voor Pakistan 
elf uitgezonden medewerkers ver-

meld en valt bovendien de naam van 
de ons niet onbekende Dr. A. Wessels 
als “toekomstig Islam-specialist voor 
West-Pakistan” te lezen. Ook in 2010 
steunde  Kerk in Actie nog een pro-
ject voor christelijk Bijbelonderwijs in 
de stad Lahore. Iedereen die de krant 
leest weet intussen dat de islamiti-
sche godslasteringswet in Pakistan 
christenen of andersgelovige moslims 
ernstig in de problemen kan brengen. 
Wie zal echter een land met zulke 
gigantische problemen op één aspect 
willen veroordelen en z’n ondersteu-
ning willen onthouden? 

Landbouwhulp
De collecte op de aanstaande zondag 
voor het Werelddiaconaat wil  een 
vervolg zijn op de noodhulp, die na de 
enorme overstromingen van vorig jaar 
op gang kwam, waarbij 20 miljoen 
mensen getroffen werden en hele 
oogsten wegspoelden. Toen ging het 
om tenten, medicijnen en schoon 
drinkwater, nu gaat het om weder-
opbouw. Tegenwoordig zendt Kerk in 
Actie niet zozeer eigen medewerkers 
uit, maar steunt plaatselijke organi-
saties. Zoals in dit geval NOAD (Net-
werk van Organisaties voor Agrarische 
Ontwikkeling), dat een samenwer-
kingsverband is van drie christelijke 

Collecte Werelddiaconaat 
  op zondag 6 februari voor Pakistan

Stormvloed over 

Nederland. Beneden berichtte 

de radio over nooit gehoorde 

en nooit meer vergeten 

plaatsen als Rilland-Bath 

en Oude Tonge, waar de 

stormvloed in alle hevigheid 

had toegeslagen. Het was  

1 februari 1953. Het water bleek 

die nacht tot onze voordeur te 

hebben gestaan. 

>>
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landbouworganisaties. Samen steu-
nen zij meer dan achtduizend arme 
boerengezinnen en hun loonarbeiders 
in het zuiden van de provincie Punjab 
bij het opbouwen van hun bestaan. 
Veel inwoners in dit gebied zijn anal-
fabeet en hebben weinig landbouw-
kennis. Vrouwen hebben een sterk 
achtergestelde positie. Aanspraak op 
sociale voorzieningen kunnen deze 
mensen niet maken, zodat kinderen 
vaak moeten stoppen met school om 
op het land te gaan werken.

NOAD leert deze boeren betaalbare 
en milieuvriendelijke landbouwtech-
nieken die meer opbrengst opleveren. 
De boeren ontvangen zaaigoed en 
krijgen methodes aangereikt om hun 
oogst langer te bewaren. Bovendien 
leren ze goed om te gaan met water 
en  met de beschikbare grondstof-
fen. Ook in  Pakistan geldt: samen 
staan we sterk. NOAD laat de boe-
ren samenwerken in voedselzeker-
heidsgroepen en dorpscomités. Die 
samenwerking gaat over de grenzen 

van de dorpen heen. Het resultaat van 
het werk van NOAD is in één woord: 
groei. Niet alleen de opbrengst van 
het land groeit, maar ook de financië-
le zekerheid en het zelfbewustzijn van 
de mensen. En dat is hard nodig in dit 
arme gebied. Helpt u mee het werk 
van NOAD mogelijk te maken ?

Namens de Centrale ZWO-commissie,
Klaas van Gelderen

Graag wil ik me, als nieuwe voorzitter 
van het College van Diakenen, aan u 
voorstellen.
Mijn naam is Geert-Jaap Welsing. 
Sinds 1 januari heb ik het voorzitter-
schap overgenomen van Mieke Hel-
lema, die de diaconie 4 jaar lang op 
voortreffelijke wijze geleid en begeleid 
heeft.

Het zal u misschien niet verbazen dat 
ik lang geaarzeld heb - en zelfs eerst 
een paar keer nee gezegd heb - voor-
dat ik toch ‘ja’ kon zeggen tegen deze 
nieuwe stap. Als voorzitter zal er im-
mers een boel op me afkomen, dat 
ik moet combineren met een drukke 
fulltime baan als orthopedagoog en 

een druk sociaal leven in én buiten 
Amstelveen.
 
Waarom dan toch ‘ja’?  Allereerst 
omdat ik het belangrijk vind, dat een 
diaconie die er qua organisatie nu zo 
goed voorstaat als de onze (met dank 
aan Mieke, het secretariaat in De 
Schinkel en alle vrijwilligers), begeleid 
blijft worden door een voorzitter. Er 
mogen geen gaten vallen op dit soort 
plaatsen. Ten tweede heb ik een rede-
lijk grote affiniteit met bestuurswerk 
en gelukkig geen hekel aan vergade-
ren. En ten slotte lijkt het mij erg inte-
ressant om na een paar jaar wijkdiaken 
te zijn geweest in de Kruiskerk, nu de 
gemeente eens vanuit een ander ge-

zichtspunt te 
kunnen mee-
maken en dienen.
 
De komende tijd zal ik zelf besteden 
aan kennis maken met de verschil-
lende wijkdiaconieën en met andere 
samenwerkingspartners van het col-
lege. Verder zal het college zich nu 
richten op continuering van o.a. het 
voedselproject, het jeugddiaconaat, de 
maatschappelijke stages en natuurlijk 
de hulpverlening. Via Present en de 
website houden wij u van onze projec-
ten op de hoogte, zodat wij met elkaar 
een diaconale gemeente blijven.

Geert Jaap Welsing 

De nieuwe voorzitter  
 Geert Jaap Welsing
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Veel mensen, jong en oud, zijn steeds 
meer op zoek naar zingeving en spiritu-
aliteit. Hierin brengt de christelijke kerk 
in de navolging van Jezus Christus 
haar bijzondere boodschap van verge-
ving en liefde, van hoop en inspiratie, 
van vrede stichten en recht doen. Het 
is een boodschap van blijvende waar-
de, voor iedereen.

Ook onze eigen gemeente koestert 
deze eigenlijke taak van de kerk, van 
verkondiging en gemeenschap. Het 
bestaan van de gemeente verze-
kert de blijvende verbreiding van 
de boodschap, van de liefde van 
Christus tot houvast en hoop 
van ons allemaal. 

Blijvende kosten
De waarde van de kerk kan 
ook uitgedrukt worden in een 
kostprijs. De totale kosten voor 
het plaatselijk kerkenwerk van onze 
gemeente zijn voor 2011 begroot op  
€ 1.286.000. Een groot bedrag, dat 
grotendeels door de gemeenteleden 
bij elkaar moet worden gebracht, want 
de kerk krijgt geen subsidie. 

Daarbij moet worden bedacht dat de 
kosten nog veel hoger zouden zijn als 
niet héél veel werk door vrijwilligers 
wordt gedaan. Werk dat niet eens in 

Kerkbalans 2011
Wat betekent de kerk voor 

ons? Voor sommigen is het een 

gemeenschap van goeddeels 

gelijkgestemden, vrienden voor wie 

je je wil inzetten en van wie je liefde 

en aandacht ontvangt. Weer anderen 

ontdekken de waarde van de kerk 

vooral bij belangrijke keerpunten in het 

leven: geboorte, huwelijk of overlijden. 

Hoe belangrijk ook, deze dingen zijn 

allemaal afgeleiden van de werkelijke 

waarde, de kernwaarde van de kerk. De 

kerk namelijk als bron van inspiratie, 

houvast en hoop. 

>>
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“De kerk staat aan de basis 
van onze cultuur, onze 

tolerantie en onze welvaart”.
(Ernst Daniël Smid)

college van kerkrentmeesters

een kostprijs valt uit te drukken. 
Wij als gemeenteleden samen 
betalen die kosten, wij ver-
richten die werkzaamheden in 
het besef dat geloven vrijwil-
lig, maar niet vrijblijvend is. Wij 
nemen de verantwoordelijkheid 
voor onze gemeente met vreug-
de op ons. 

Kerkbalans 
De Actie Kerkbalans is de be-
langrijkste 
inkomsten-
bron van onze 
gemeente. Wij 
bevelen haar 
van harte bij 
u aan. De bij-
drage die u be-
taalt wordt gebruikt voor de lo-
pende kosten van de plaatselijke 
gemeente: het onderhoud van 
het gebouw, de verwarming, de 
verlichting, personeelskosten, 
pastorale projecten, bijzondere 
vieringen, etc. Het gaat om al 
die kosten die gemaakt moeten 
worden om de kerkelijke ge-
meente levend en vitaal te laten 
zijn, om kerkdeuren te openen 
en u welkom te heten. 

In 2010 bracht de actie ca. € 
680.000 op. Daarmee werden 
de reguliere kosten van de in-
standhouding van de eredienst 
echter niet gedekt, ook niet als 
de normale opbrengsten uit het 

vermogen hierbij worden geteld. 

Acties
Wij verzoeken u de antwoord-
strook die u bij de actie kerk-
balans hebt ontvangen of bin-
nenkort ontvangt, aan te geven 
welk bedrag u voor 2011 wilt 
geven en of u dit bedrag in één 
keer of in termijnen overmaakt. 
Wilt u deze antwoordstrook 
voor 1 maart terugsturen zodat 

wij weten op 
welk bedrag 
wij in dit jaar 
mogen reke-
nen?
Uw ant-
woord op 
Kerkbalans 

2011 zien wij met belangstelling 
tegemoet.

Verder zijn er nog een paar 
administratieve wijzigingen. 
Het bankrekeningnummer van 
onze Protestantse Gemeente is 
gewijzigd in 54.93.16.523. De 
leden die per internet bankieren 
en/of per periodieke overboe-
king betalen verzoeken wij hier 
rekening mee te houden. Ook 
kunt u nu de kerk machtigen om 
te incasseren. Lees hiervoor de 
folder die met Actie Kerkbalans 
wordt meegezonden.

Het college van kerkrentmeesters,
J. Lubbers



15 jaargang 2 | nummer 5

Daartoe delen ze samen een 
gemeenschappelijke leefregel 
van dagelijks gebed, naar elkaar 
verantwoorden van de besteding van 
tijd en geld, onderlinge ontmoeting 
en inzet voor gerechtigheid en vrede 
en de hele schepping. Samenbindend 
ideaal is een inclusieve (iedereen 
insluitende) gemeenschap die tot 
uitdrukking komt in de gemeenschap 
van alledag.
Het verantwoorden van de besteding 
van tijd en geld is misschien wel het 
meest weerbarstige en radicale deel. 
Omdat het gaat om mijn geld èn mijn 
leven. Er is geen onderscheid: je geld 
of je leven, er is slechts ‘all inclusive’. 
Onlangs begon ik voor mezelf en gaf 
de zekerheid van een vast inkomen 
op. Een grote stap die me opnieuw 
bepaalde bij de waarde van tijd 

en inkomen. Wat is zinvol en van 
waarde? Waar liggen mijn persoonlijke 
drijfveren?

Geld en leven zijn verbonden. Tijd is in 
geld uit te drukken (‘time is money’). 
Zelfs de ‘vrijwilligerseconomie’ 
heeft naast waardering een maat-
schappelijke waarde. Wij besteden 
in Nederland naar schatting 600 
miljoen uur aan vrijwilligerswerk. De 
tegenwaarde in geld wordt geschat op 
tussen de 9 en 22 miljard euro.

De leefregel van Iona bepaalt ons bij 
onszelf en de ander. Hoe verantwoord 
ik tegenover de ander wat ik met mijn 
tijd en geld doe. Dat raakt iedereen, 
of je nu een betaalde of onbetaalde 
baan hebt. En het verbindt ook. Welk 
verhaal vertel ik aan de ander? Op 
basis van welke waarden en keuzes 
bepaal ik hoe ik met mijn tijd en geld 
omga? Ik kom dan voor de vraag te 
staan of het nog wel uitsluitend mijn 
geld en mijn tijd is. Hebben anderen 
daar ook wat mee te maken? Hoe 
ver gaat verbinden, hoe ver gaat 

verantwoorden? 
En hoe spannend 
zijn die vragen? 
Waar komen we 
uit?
Misschien zijn die vragen 
niet zo vreemd. In een markteconomie 
hebben anderen wat te zeggen over 
de ‘meerwaarde’ van mijn tijd en geld. 
Hoe ver staat die vraag echt van ons 
af? En hoe ver durven we daarin te 
gaan zowel naar onszelf als naar de 
ander?

Een jaar geleden kwam Karen 
Armstrong met haar Charter for 
Compassion. Centraal in dit charter, 
dat overigens door iedereen 
te ondertekenen is op www.
charterforcompassion.org, staat 
de gulden regel ‘behandel een 
ander zoals je zelf behandeld wilt 
worden’. Deze gulden regel, die alle 
godsdiensten verbindt, biedt ons in 
deze dialoog een eenvoudig richtsnoer. 
Ik teken ervoor. Houdt u mij scherp?

Gert Jan Slump

column
Mijn geld, mijn leven...

Midden in de zee, voor de kust 

van Schotland, ligt het eiland Iona. 

Op het eiland ligt een klooster (Iona 

Abbey) dat in het midden  van de 20e 

eeuw is gerestaureerd door arbeiders 

en theologen. De Iona Community 

is een inspirerende oecumenische 

gemeenschap van mannen en 

vrouwen met verschillende 

achtergronden en christelijke tradities 

die het evangelie van Jezus Christus 

tot in het onbekende willen volgen. 
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Dorpskerk
Vanuit de kerkenraad
De tijd tussen Kerst en Oud en 
Nieuw vind ik altijd een bijzondere 
tijd. Het voelt een beetje als extra 
tijd, tijd buiten de ‘echte wereld’ 
om, een soort niemandsland in 
afwachting van het Nieuwe Jaar. Een 
tijd van reflectie ook, waarin zowel 
de positieve als negatieve dingen in 
je leven als het ware onderstreept 
worden. In déze week schrijf ik nu 
dit stukje voor Present. In afwachting 
van wat komen gaat... 

We sluiten eerst iets af, en dat is 
best heel moeilijk nu we er zo vlak 
voor staan. Tegelijkertijd bespeur ik 
bij mezelf, en ook bij anderen, een 
verlangen, een nieuwsgierigheid naar 
‘het nieuwe’. Het contact tussen de 
Paas- en Dorpskerkers is warm en 
hartelijk en dat voelt heel erg goed. 
Er zijn veel dingen die ons binden.  
Als kerkenraden hebben we 
inmiddels ook nader kennis gemaakt 
tijdens een etentje in het Oude Dorp 
en straks in januari zullen we voor het 
eerst echt met elkaar vergaderen.

Als Dorpskerkenraad zijn we voor 
het laatst bij elkaar geweest onder 
het genot van erwtensoep en 
boerenkool. Een mooie avond. Van 
een aantal kerkenraadsleden nemen 

wij in de dienst van 2 januari afscheid.

Voor nu wens ik u een gezegend 
Nieuw Jaar, wij zien de toekomst met 
vertrouwen tegemoet en dat wensen 
wij u allen toe!
 
Namens de kerkenraad een hartelijke 
groet,

Ilse Meester

Rond de schrift en de tafel
Het gebeurt niet ieder jaar dat wij 
drie kerstdiensten te vieren hebben. 
Maar omdat tweede kerstdag nu 
op een zondag viel, was het zo. We 
mogen terugkijken op gezegende 
erediensten, waarin wij weer bepaald 
werden bij het bericht van Immanuël, 
God-met-ons. Zo is het en zo zal het 
zijn.

Zoals Ilse Meester al schrijft: op 
zondag 2 januari namen wij in de 
dienst afscheid van een aantal 
kerkenraadsleden: Lien van 
Honschoten, Evelien de Jong, 
Arnold Visser, René Wardenaar, Paul 
Meester en Wim Boot. Ook op deze 
plaats willen wij hen heel hartelijk 
bedanken voor alles wat zij op hun 
manier voor de gemeente gedaan 
hebben. Toen zij bevestigd werden 
als ouderling of diaken, werden zij 

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@meester-online.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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gezegend. Gezegend ben je om 
vervolgens zelf ook weer tot een 
zegen te zijn voor anderen. En zo is 
het geweest! Allen zijn zij voor onze 
gemeente tot een zegen geweest. 
Een ieder zoals hij of zij is, een ieder 
met de eigen talenten.

Deze ambtsdragers én degenen die 
nu nog een tijd in de kerkenraad 
blijven, vormden in de afgelopen 
periode een hecht team. Dat is 
bijzonder om te kunnen vaststellen. 
Het was een ongelofelijk bewogen 
en zware tijd, getekend door de 
worsteling met de naderende 
sluiting van de Dorpskerk en de strijd 
daartégen. We hebben heel wat lange 
vergaderingen gehad, we waren 
het ook niet altijd met elkaar eens. 
Maar altijd heb ik het gevoel gehad 
dat we er samen voor stonden en er 
samen voor gingen. En: altijd heb ik 
het gevoel gehad dat wij oog hielden 
voor de mensen, de gemeenteleden, 
en dat wat ons als gemeente bindt, 
het evangelie. Het is natuurlijk met 
vallen en opstaan gegaan, maar 
toch. Dat is immers de taak van 
de kerkenraad: ervoor zorgen dat 
de gemeente dóór kan. Dat de 
gemeente van Christus voortgaat 
op haar weg. De kerkenraad is de 
groep mensen die ervoor zorgt dat 
er iedere zondag een dienst is, dat 
de schrift geopend wordt en dat de 
lofzang gezongen wordt. En dat er 
zorg is voor de mensen die samen 
die gemeente vormen. En dat heeft 
deze kerkenraad mogelijk gemaakt, 
vergadering na vergadering, zondag 
na zondag. 

Als u dit leest, hebben wij het 
weekend van 9 januari achter de rug 
en is de Dorpskerk gesloten. Maar 
ook nu is de gemeente er. Die is 
niet meer zoals die was, de plaats 
is anders, de samenstelling van de 
gemeente en de manier van doen 
zijn anders. Sommigen van ons gaan 
andere wegen. We hoeven niet te 
verbloemen dat dat pijn doet. Het had 
anders gemoeten. Maar we zijn er en 
we gaan door, en we zoeken naar de 
nieuwe mogelijkheden. En we doen 
het ermee dat de Heer van de kerk 
ons altijd weer een nieuw begin gééft.

Op 16 januari zal onze eerste echte 
gezamenlijke dienst in de Paaskerk 
zijn. Ik wil graag onderstrepen 
dat het ook voor de mensen 
van de Paaskerkgemeente veel 
verandering met zich meebrengt. De 
Paaskerkgemeente heeft ervaring 
met samengaan. Dat maakt het soms 
gemakkelijker, maar misschien soms 
ook niet. Laten we nu inderdaad elkaar 
zoeken, elkaar helpen, elkaar aanzien 
als zusters en broeders. En dat stap 
voor stap: laten we elkaar eerst maar 
eens wat leren kennen. Voor zover dat 
nodig is, want velen zijn al bekenden 
(vrienden, familie) voor elkaar!

Op deze zondag mogen wij een 
aantal ambtsdragers bevestigen 
en herbevestigen. Vanuit de 
Paaskerkgemeente wordt Cor Otting 
als diaken bevestigd. En vanuit de 
Dorpskerkgemeente wordt Remon 
Vonk bevestigd als ouderling, en wordt 
Fijtje Ran herbevestigd, eveneens 
als ouderling. Wij zijn verheugd dat 

ons ook nu weer mensen gegeven 
worden, die hun schouders eronder 
willen zetten.
Een klein comité heeft aan de 
kerkenraden een voorstel gedaan 
voor een nieuwe orde van dienst. We 
hebben er in een heel goede sfeer 
over gesproken. Deze nieuwe orde 
van dienst is ook reeds in concept 
voorgesteld op de ontmoetingsavond 
in november. We hebben een poging 
gedaan – en ik denk dat dat gelukt 
is – om verschillende elementen uit 
de verschillende liturgische tradities 
te laten terugkomen in de nieuwe 
orde van dienst. Die is dus niet héél 
nieuw, veel blijft hetzelfde, veel is 
herkenbaar. Komt u het meemaken! 
En blijft u betrokken: als u iets opvalt 
in de liturgie, als u er iets van vindt, 
laat u het dan weten. De dienst is niet 
in beton gegoten, maar is een levend 
gebeuren, en zo blijven we ernaar 
kijken. 

Op 16 januari zal de kanselbijbel van 
de Dorpskerk in de Paaskerk op tafel 
liggen. Eeuwen lang lag die geopend 
in de Dorpskerk als symbool voor 
het meest belangrijke: de God van 
Israël spreekt ons aan. De Dorpskerk 
is gesloten. Maar de bijbel ligt er. 
Geopend. 

Ik wens u van harte alle goeds, 
overigens graag namens heel het 
gezin Visser-Fuchs. Van velen van 
u ontvingen wij kaarten en goede 
wensen. Dank daarvoor. Wij wensen 
u allen veel gezegende dagen in het 
nieuwe jaar.

Ds. Marco Visser
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Handwegkerk
Vragen aan een bijbelverhaal
We hebben het nodig om onze 
geloofservaringen en twijfels te 
delen. In diverse groepen is er 
daarom niet alleen een agenda, 
maar wordt ook het ‘geloofsgesprek’ 
beoefend. Bijbelverhalen worden 
beklopt op zin en betekenis. Vrij 
gebruikelijk is het om na lezing 
van een bijbelfragment in gesprek 
te komen naar aanleiding van 
beginvragen als: wat valt me op, wat 
vind ik positief of negatief, waar in de 
kantlijn staan mijn vragen? Je kunt 
het verhaal ook dichterbij proberen te 
brengen met andersoortige vragen: 
welke kleur geef je het verhaal? 

Welke geluiden hoor je, welke geuren 
ruik je? Zie je bewegingen? Welke 
emoties spelen een rol? Namen? 
Voorwerpen? In de praktijk blijkt 
dat deze en soortgelijke vragen 
‘werken’. Ze doen een beroep op 
onze verbeelding, op de hele mens. 
Een cognitieve benadering van een 
bijbelverhaal is op z’n minst wat 
eenzijdig.

Bij de diensten
Op 16 januari stond ik op het rooster 
maar collega Lanser gaat nu op die 
zondag bij ons voor en dat betekent 
dat ik binnenkort een keer naar de 
Kruiskerk ga. Toen iemand me laatst 
met een oud koffertje (vermoedelijk 
nog van m’n opa) over straat zag 
gaan, werd me gevraagd naar de 
inhoud. Toen ik verklapte dat de 
koffer net voldoende ruimte bood 
voor m’n albe werd ik voor muzikant 
aangezien… kijk eens aan, hij speelt 
albe! 
Op 23 januari besteden we op 
enigerlei manier aandacht aan de 
interkerkelijke week van gebed 
en eenheid. U verwacht van me 
dat ik lang genoeg in Brabant heb 
gebivakkeerd om aardig over onze 
katholieke geloofsgenoten te 
spreken. We kunnen als protestanten 
inderdaad het nodige van hen leren. 

Zij mogen zelf zeggen of ze iets van 
ons kunnen leren. Na de viering is er 
een gemeentevergadering waarover 
u elders meer leest. Het weekend 
daarop gaan we met dertien mensen 
naar de Priorij Emmaus te Maarssen 
om iets van het kloosterleven mee te 
maken. Uit ervaring weet ik dat het 
een goede plek is. Op 6 februari is 
de Handwegkerk gesloten in verband 
met de gemeenschappelijke ZWO-
dienst in de Paaskerk.

Dank
Hartelijk dank voor de goede 
wensen die ik ter gelegenheid van 
de jaarwisseling mocht ontvangen. 
Dat de Levende het licht van haar 
gelaat laat schijnen over ons, op 
onze weg met elkaar. We staan 
kerkelijk voor grote uitdagingen. Ik 
hoop, als ik me tot Zuid beperk, dat 
de samenwerking meer gestalte 
mag gaan krijgen. Na Nieke Atmadja 
en Renger Prent vorig jaar wordt 
in januari ook collega Doolaard 
uitgezwaaid en zien we uit naar een 
nieuwe predikant voor de Kruiskerk. 
In ons collegiaal overleg zullen we 
Jaap straks missen.

G.J. de Bruin 

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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Kerk is meer dan een gebouw
Bij kaarslicht en oliebollen nam 
ik opnieuw kennis van: ‘Wat was 
er aan de Hand naar Leiden?’ 
Een werk van (onze) dr. C.G. van 
Leeuwen met schetsen en beelden 
uit het honderdjarig bestaan van 
de Handwegkerk 1899-1999. Een 
godswonder dat het gebouw er 
nu 2011 A.D. nog staat. Ooit werd 
het gebouw 1980 als einddatum 
toegedacht. De steunbalken 
werden in 1965 verwijderd en de 
funderingen en scheuren in de 
muren onder handen genomen... 
En die aanbouwsels tot en met 
d’Achterkant...  Zomaar een dak 
boven wat hoofden... Hoe lang  
nog?

Wat is er aan de Hand naar 
Leiden?
De voorgevel van de Handwegkerk 
is door de gemeentelijke (de 
burgerlijke) monumentencommissie 
aangewezen als monument. 
Waarschijnlijk in een vlaag 
weemoedigheid. Van Leeuwen 
schreef het immers al in 1999: 
“De Handwegkerk is niet een 
inspirerende basiliek, heeft niet 
de allures van een kathedraal en 
verdient ook geen vermelding op de 
Nederlandse monumentenlijst”.

Afijn, met eigen ogen en oren zie en 
hoor ik dat het gebouw nog immer 
een inspirerend en vrolijk volkje van 
God herbergt. Het kinderkerstfeest 
op kerstavond was een zinderend 
vrolijk en vroom geheel. En de 
kerkzaal werd op Eerste Kerstdag 

zowaar tot paleis. 
We zingen in onze tijd van zondag tot 
zondag van Barnard, Vogel, De Bruin, 
Oosterhuis, David, Taizé, Iona, etc. 
Het Levende Woord klinkt als een 
klok in de Handwegkerk. Er is ruimte 
voor doop en het vieren van de Tafel 
van de Heer.

Toch moet ik het einde van het 
gebouw Handwegkerk aanzeggen. 
Het gebouw gaat voor de bijl.
De broeders en zusters van toen 
bleken in staat om wonderlijk 
pijlsnel te besluiten tot de bouw 
van de Handwegkerk. Wij, de 
gelovigen van nu en dan, staan we 
voor de opgave om mogelijk nog 
sneller te besluiten om een punt 
achter het gebouw te zetten. Een 
spannende en drukke tijd, dat is het 
ook voor de kerkenraden van de 
Paas- en Dorpskerk en de Algemene 
Kerkenraad en het College van 
Kerkrentmeesters. De countdown 
voor gebouw Handwegkerk, 
waarvoor gemeentelid de heer  
J. Versloot ooit de eerste steen 
legde, loopt ten einde.

Opnieuw beginnen
Gemeenteberaad 23 januari 
Op zondag 23 januari 2011 is er 
gemeenteberaad in de Handwegkerk 
na de eredienst.
We moeten indringend met elkaar 
spreken over de koers in de directe 
toekomst, namelijk:
• toewerken naar een kerkenraad 

Amstelveen-Zuid 
• de Paaskerk erkennen als de 

moederkerk van Amstelveen-Zuid

• bouw van een eigentijds kerkelijk 
centrum in de Westwijk (in 
samenwerking

met een onderwijsinstelling dan wel 
een zorginstelling). 
Een zegen op de koers noopt 
mogelijk al op zeer korte termijn tot 
het nemen van formele besluiten. 
Het point of no return kondigt zich 
aan.

Aldert Jaap de Vries
Midden in het leven zijn we door 
de dood omvangen. Ruim twee jaar 
geleden werden Aldert en Marjolein 
in het ziekenhuis geconfronteerd met 
een fatale mededeling. Er kwam een 
ander tijdsperspectief. Niet dat er nog 
van alles gedaan of gezegd moest 
worden. Maar er kwamen gelukkig 
nog de nodige kostbare momenten 
en afgelopen zomer mochten ze er bij 
stilstaan dat ze al dertig jaar samen 
een weg gingen. 
‘Dient elkander door de liefde’ stond 
op een klein schilderijtje in hun 
huis, woorden weggelopen uit een 
epistel van Paulus. Paulus die in zijn 
brief zo duidelijk een lofzang op de 
vrijheid inzet. Aldert die zo duidelijk 
kon zijn en zijn vrijheid hoog had. 
Bewonderenswaardig heeft hij zijn 
ziekte gedragen. Op een vrijdag dat 
het niet meer ophield met sneeuwen 
namen we afscheid. Wat een enorme 
verandering voor Marjolein en Diederik 
nu Aldert er niet meer is, wat zal het 
vreemd stil zijn. 
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We hebben elkaar nodig in en na dit 
spoedeisende gemeenteberaad. 
Troost, saamhorigheid en vrede voor 
de kerk. Wij kennen en roepen zijn 
naam: Immanuël (‘God-met-ons’), 
dat is: Jezus (‘de Heer bevrijdt’).

Gerben Drost

In de keuken van de wijkkas
In dit nummer van Present waarin 
de financiën centraal staan, is het 
wellicht aardig een kijkje te geven 
in de keuken van de wijkkas. Dit 
stukje beoogt enig inzicht te geven 
wat er allemaal in de wijkkas 
omgaat en daarmee aan de ene 
kant een stukje verantwoording 
af te leggen en aan de andere 
kant het belang van donaties te 
onderstrepen. 

In totaal gaat er ongeveer € 10.000 
per jaar door de wijkkas. Naast 
de collectes voor de wijkkas, die 
goed zijn voor ruim € 1.000, zijn de 
donaties van de gemeenteleden de 
belangrijkste bron van inkomsten. 
Afgelopen jaar vormde de 
opbrengst van de SPEK (Steun 
Project Eigen Kerk) gemeenteavond 
met een opbrengst van ruim 
€ 4.000 daar een substantieel 
deel van. Daarnaast krijgt elke 
wijkgemeente een kleine bijdrage 
per betalende pastorale eenheid 
uit de centrale kas, bestemd voor 
kleine algemene uitgaven die elke 
kerk heeft zoals de paaskaars. Voor 
de Handwegkerk is dit ongeveer  
€ 500.
Waar wordt dat geld zoal aan 

uitgegeven? Ten eerste aan 
gemeenteopbouw. Daaronder vallen 
de kosten voor activiteiten als de 
kerstmaaltijd en de startzondag 
en ook de kosten voor koffie, thee 
en limonade. Verder vallen onder 
deze post de attenties voor de vele 
vrijwilligers en bijvoorbeeld de 
bijbels voor kinderen die naar de 
jongerendienst overstappen.
De tweede post is viering, dat wil 
zeggen kosten voor de erediensten. 
Daarbij valt te denken aan de kaar-
sen, de hosties, maar ook aan het 
bloemenpastoraat en de paasgroet. 
Een grote post is die van muziek, 
die samenhangt met de muzikale 
projecten die de Handwegkerk haar 
muzikale profiel geeft, en andere 
muzikale omlijstingen van de ere-
dienst.
De derde post is die voor vorming 
en toerusting. Hieronder vallen de 
kosten voor de wijkkringen, een 
bijdrage aan de kosten voor medita-
tief bijbel lezen en bijvoorbeeld de 
lezing over iconen.
De laatste post is die van organi-
satie. Kosten die gemaakt worden 
voor communicatie, bijvoorbeeld 
de flyers voor de zomerdiensten, 
horen hierbij. Een grote post is die 
van stencilwerk voor de orde van 
dienst en de ZuidWester. Tot slot 
vallen hier de kosten die de kerken-
raad maakt voor bijvoorbeeld de gi-
rorekening en het scribaat onder.

Peter van Leeuwen

Ontmoetingen 65-plussers in 
Westwijk
Twee bijeenkomsten, speciaal voor 
de ouderen in Westwijk, vonden op 
vrijdag 26 november en woensdag 1 
december 2010 plaats in de Dignahof. 
Het thema van deze middagontmoe-
tingen was: inspiratie, door wie of 
wat word je geïnspireerd. Is dat mis-
schien een bijbelverhaal, een gebed, 
een lied of zijn dat vriendschappen of 
de onderlinge warmte en betrokken-
heid die men ervaart? De bijeenkom-
sten werden goed bezocht en waren 
geanimeerd. Vele verhalen en belevin-
gen zijn met elkaar gedeeld. De eer-
ste bijeenkomst werd geleid door ds. 
Gert Jan de Bruin en de tweede door 
ds. Marco Visser. 
Het is de bedoeling om in de toe-
komst meer van deze ontmoetingen 
voor ouderen in Westwijk te organi-
seren.

Namens het wijkteam Westwijk, 
Lineke Wichmann   

Bericht van de jongerendienst
December is altijd een hele gezellige 
tijd, maar ook een hele drukke.
Zo hebben we het in de 12+ diensten 
van 5 en 12 december over Micha 
gehad. Voor de meesten was dit een 
onbekend boek, maar verrassend 
genoeg waren de onderwerpen die 
werden aangekaart wel zeer actueel. 
Een aantal jongeren heeft op 12 
december aansluitend meegedaan 
aan de adventpakjesactie.
De derde zondag van december 
stond in het teken van het 
voorbereiden van ‘De Dienst’. Hoewel 
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27 maart nog ver weg lijkt, is het 
voordat je het weet zover. Gelukkig 
zijn we aardig opgeschoten. Ook 
aan het kinderkerstfeest hebben de 
jongeren hun steentje bijgedragen 
door prominent als herder aanwezig 
te zijn bij de ingang van de kerk en 
mee te helpen met collecteren.

Een activiteit die nog op het 
programma staat is een bezoek aan 
de Ulu Moskee in Amsterdam. We 
zijn daar op 16 januari uitgenodigd 
voor een rondleiding. In de 12+ van 
21 november hebben we het over 
de Islam gehad en dit is een mooi 
vervolg erop.

Een andere prominente datum die in 
de agenda moet staan is 6 maart, dan 
is het namelijk theaterweekend. 
Ze hebben het er allemaal maar druk 
mee, gelukkig is er een kerstvakantie 
tussendoor.

Arnold Terlouw

In december is het nieuwe kistorgel op 
ludieke wijze ingewijd. Het ´Wij moeten 
Gode zingen´ kreeg onder leiding van 
Marcel den Dulk een oosterse swing, met 
elk kind blazend op een orgelpijp. Het 
kistorgel is ´klein, maar met grote inhoud. 
Net als de Handwegkerk.’



Kruiskerk
Uit de Kerkenraad
We mogen terugkijken op fijne 
kerstdiensten, in een mooi 
versierde kerk, waar het koor 
stemmig zong, met een verzorgd 
liturgieboekje, warme wijn en een 
prachtig kerstspel van de kinderen. 
Alle mensen, die veel van hun tijd 
gegeven hebben om dit mooie 
resultaat te bereiken, hartelijk 
bedankt. Dat we dit jaar ook zonder 
kerstbal voor ons gezicht maar veel 
vrolijke gezichten mogen zien!

Het afscheid van ds. Jaap 
Doolaard op 30 januari komt 
snel dichterbij. Jaap kwam als 
opvolger van Margriet Gosker in 
september 2005 als geroepen om 
de Bankraskerkgemeente door 
een moeilijke periode heen te 
helpen, samen met Renger Prent 
en Wim Janssen. En nu moeten 
we vanwege zijn emeritaat al weer 
afscheid van hem nemen. Hoe de 
afscheidsdienst er uit gaat zien, 
weet ik nu nog niet, maar we gaan 
er een feest van maken. De dienst 
begint om 14.00 uur, gevolgd door 
een receptie. Er is dan geen dienst 
om tien uur.

De eerste rondes 
geloofsgesprekken zijn afgerond. 
Er zullen er dit seizoen nog twee 
volgen. De mensen die meegedaan 
hebben zijn enthousiast. Om aan 
de gemeente terug te koppelen wat 
er gebeurd is en om u te motiveren 
voor de tweede ronde, wordt er 
in de dienst van 9 januari opnieuw 
aandacht aan besteed.
De liedboekkastjes als zichtbaar en 
hoopvol begin van de verbouwing 
zijn ingebruik genomen, om een 
boekje te pakken en na de dienst 
weer terug te zetten. Tussentijds 
blijft in de banken beschikbaar.

Ook 17 februari (’s avonds), komt  
ds. Hans Uytenbogaardt ons 
vertellen over hoe de inrichting van 
een kerk zou moeten samenhangen 
met de soort gemeente die er samen 
komt. Over het communio model en 
eventuele, mogelijke aanpassingen 
aan het interieur van de Kruiskerk. 
Tot slot, we zoeken nog steeds een 
hulpscriba, liefst uit de voormalige 
Bankraswijk. Idee?

Rudie van Balderen

Bij de diensten
Op 30 januari 2011 neemt Jaap 
Doolaard afscheid. Hoezeer ik (SL) 
Jaap ook zijn emeritaat van harte 
gun (vanwege het samengaan 
van Bankraskerk- en Nieuwe 
Kruiskerkgemeente was het al ruim 
een half jaar uitgesteld), zelf vind ik 
het erg jammer. In de relatief korte 
tijd dat we naaste collega’s waren, 
heb ik hem zeer leren waarderen 
als een goede, warme en betrokken 
collega en als iemand met een 
enorme werkkracht. Ik zal zeker niet 
de enige zijn die hem gaat missen. 
Desalniettemin: Jaap, bedankt voor 
alles, het ga je goed; God zegene 
jou en Geertien op jullie verdere 
levensweg. 

Ds. Sieb Lanser
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Mag ik me aan u voorstellen?
Komend uit een orthodox hervormd 
gezin ben ik opgegroeid met de traditie 
van kerkgang, bidden en bijbellezen. 
Toen in de kerk het geloofsgesprek 
door Han Jongeneel werd toegelicht 
mochten we een icoon kiezen dat 
paste bij onze geloofsbeleving. Voor 
mij was dat het geschenk: het geloof 
als een geschenk van God. Dat was 
echter niet altijd zo. In het verleden 
zou het vraagteken beter bij mij gepast 
hebben. Het heeft lang geduurd voor 
ik begreep dat je de dingen waar 
je niet klaar mee komt ook bij God 
kunt brengen zonder aanklacht. De 
waaroms verdwijnen niet, worden ook 
niet altijd opgelost, maar krijgen soms 
voorzichtig een plek, waardoor ik er 
beter mee om kan gaan. Dat is een 
geschenk voor mij.
Lang geleden kwam Ali Heek mij 
vragen ouderling te worden. Ik moest 
er niet aan denken. Ik deed immers al 
vrijwilligerswerk, ook voor de kerk, de 
box stond nog in de kamer. Ik vertelde 
dat ik niet nu maar misschien later 
dan... Jaren daarna was ik de auto 
aan het wassen, degene die op mij 
af fietste en ik bijna natspoot was ds. 
Margriet Gosker. Ze vroeg of ik in de 
kerkenraad wilde komen. Ik schrok 
daar van. Ik vertelde haar dat we een 
huis vol opgroeiende kinderen hadden 
en ik werkte, wel 27 uur, maar toch, 
misschien later dan...
Enige jaren voor ik de VUT inging 
vroeg Anna Uiterwijk mij om diaken 
te worden. De nood was hoog en 
niemand wilde diaken zijn. Ik heb 
toegestemd. Dat is al weer even 
geleden en de diaconie is me steeds 

meer dierbaar geworden. Met 
verwondering en bewondering zie ik 
in de kerkenraad jonge mensen met 
verantwoordelijke banen. Zij hebben 
een frisse inbreng. Voor mij is nog 
steeds een groot vraagteken waarom 
ik destijds steeds zei ‘later’.

Anke de Koning, 
lid moderamen namens de diaconie

Gemeentebijeenkomst over de 
liturgie
Op zondag 23 januari wordt, 
aansluitend aan de kerkdienst, een 
gemeentebijeenkomst gehouden over 
de liturgie. Op de enquête over de 
liturgie zijn meer dan zestig reacties 
binnengekomen. De liturgiecommissie 
heeft deze besproken en zal verslag 
uitbrengen. Een ieder is van harte 
welkom. 

Gebedsweek voor de eenheid  
De gebedsweek voor de eenheid vindt 
in 2011 plaats van 16 tot 23 januari. 
Het thema is: ‘Trouw en toegewijd’. 
De Schriftlezing, Handelingen 2:42-
47 en (gebeds)teksten zijn bijeen 
gebracht door Palestijnse Christenen 
uit Jeruzalem. In de lezing worden vier 
belangrijke kenmerken genoemd van 
een gemeente: trouw aan het woord 
en aan elkaar, het breken van het 
brood en toewijding aan gebed. 
In het kader van deze week houdt de 
Kleine Raad van Kerken-Amstelveen-
Noord een bijeenkomst in de 
Augustinuskerk, Amstelveenseweg 
965, Amsterdam (bij de Kalfjeslaan). 
Op woensdag 19 januari van 
19 - 19.45 uur wordt een viering 

Vorming & toerusting
Zie voor het totale programma het boekje van 
de Kleine Raad van Kerken Amstelveen-Noord/ 
Buitenveldert. Alle bijeenkomsten vinden 
plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld.

Januari
wo 12  20.00 uur  Gespreksgroep over Carel 
   ter Linden, ‘Wandelen over 
   het water’ (Sieb Lanser)
di 18  10.00 uur  Bijbelkring over de 
   Openbaring van Johannes 
   (Sieb Lanser)
wo 19  14.30 uur  Bijbelkring over de 
   Openbaring van Johannes 
   (Sieb Lanser)
di 25  20.00 uur  Gespreksgroep 25-45 
   (Sieb Lanser)
wo 26  20.00 uur  Bijbelavond over Judas 
   (Evert van der Mede)
do 27  14.00 uur  Lezing pastor Hans 
   Dornseiffen over 
   ‘Barmhartigheid en 
   zorg’ met nagesprek 
   (Tom Buitendijk),  
   Titus Brandsmakerk

Februari
wo 2  20.00 uur  Gespreksgroep over Carel 
   ter Linden, ‘Wandelen over 
   het water’ (Sieb Lanser)
do 3  14.00 uur  Gedichten rond de dood 
   (Sieb Lanser)
di 8  10.00 uur  Bijbelkring over de 
   Openbaring van Johannes 
   (Sieb Lanser)
wo 9  20.00 uur  Jiddisjkeit, film en gesprek 
   met dhr. Aronson  
   (Sieb Lanser)
do 10  14.00 uur  Anglicaanse liturgische 
   muziek (Renger Prent en
    Tom Buitendijk),  
   Titus Brandsmakerk
do 17  14.00 uur  Gedichten rond de dood, 
   met prof. Kuitert 
   (Sieb Lanser)
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gehouden waarin voorgaan 
deken Ambro Bakker s.m.a. 
(pastoor Augustinus-parochie) en 
dominee Sieb Lanser (predikant 
Kruiskerk). Om 20 uur houdt 
Professor dr. A. Wessels een 
inleiding over het thema: 
‘Christenen als minderheid in 
het Midden-Oosten’. Na de 
pauze gelegenheid tot discussie 
(Renger Prent). De Raad nodigt u 
van harte uit.

Bedankfeestje
Op vrijdagavond 19 november 
waren ongeveer 155 Kruisker-
kers bijeen. Allen op uitnodiging 
van de kerkenraad die iedereen 
wilde bedanken die in de laatste 
jaren een taak hebben vervuld. 
Veel van deze vrijwilligers be-
eindigden hun vaak langjarige 
taak als rondbrenger van het 
Bankras wijkblad of de Sjofar van 
de Nieuwe Kruiskerkgemeente. 
Daarnaast liepen ook taken af die 
te maken hadden met de bege-
leiding van het fusieproces, zoals 
de liturgie- en herinrichtingscom-
missies. We begonnen met een 

‘inloopborrel’. Dit bracht de stem-
ming er al goed in. Daarna een 
pizza-maaltijd die iedereen zich 
goed liet smaken. 
In de kerkzaal gezeten, kregen 
we de ‘opdracht’ van Roline Wol-
dinga-Veldkamp om met iemand 
een praatje te maken die we 
(nog) niet kenden. En vervolgens 
met iemand die je wel kende, 
en dan liefst over ‘hoe ervaar je 
deze Kruiskerk?’. Dit verliep heel 
geanimeerd, te horen aan gelach 
en vrolijk gepraat. Ik trof zelf een 
Bankrasmevrouw die nog erg 
moest wennen aan het gebouw, 
vooral aan de vele raampjes. Na 
deze ‘op-stap-ronde’ genoten 
we van een flitsend optreden 
van theoloog-cabaretier Kees 
Posthumus. In een eerste half 
uur speelde hij op een humoristi-
sche en levendige manier het OT 
zondvloedverhaal, met af en toe 
een zelfgemaakt liedje dat we 
konden meezingen of neuriën. 
Op gegeven moment rolde hij 
lange linten met de kleuren van 
de regenboog de kerkzaal in. 
Na een half uurtje met koffie 

Op 1 februari 2011 gaat ds. Jaap Doolaard met 
emeritaat.
Op zondag 30 januari nemen we, in een 
kerkdienst, afscheid van hem. 
In de dienst gaan voor ds. Jaap Doolaard en 
ds. Sieb Lanser.
Het Kruiskerkkoor zal medewerking 
verlenen.  

 Zondag 30 januari
 Aanvang: 14.00 uur
 Plaats: Kruiskerk

Er is gelegenheid tot persoonlijk afscheid en 
ontmoeting tijdens de receptie na de dienst.
Wij hopen u dan te mogen begroeten.

Wilt u bijdragen aan een afscheidscadeau, dan 
kunt u een gift overmaken op 
rekeningnummer 333.95.86 t.n.v. A.D. 
de Jong-Uiterwijk te Amstelveen, onder 
vermelding van: cadeau Jaap Doolaard.

Uitnodiging voor het afscheid van  

ds. J.J.A. Doolaard

Kees Posthumus
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en iets lekkers, vervolgde Kees zijn 
show met een snelle aaneenschake-
ling van stukjes uit NT gelijkenissen 
tot één geheel met een diepe bood-
schap. Vervolgens zette hij op een 
aanschouwelijke, eigentijdse wijze 
het verhaal van de Emmausgangers 
op het toneel. Ook hierbij af en toe 
een liedje. 
In het volgende en laatste halfuur 
kregen we bedankwoorden van de 
kerkenraad bij monde van voorzitter 
Rudy van Balderen. Dit werd afgeslo-
ten met het, door beide voorzitters 
Rudy en Erik Schouten afwisselend, 
luidop noemen van de namen van 
maar liefst 150 vrijwilligers. Tot ieders 
verrassing lukte dit in tien minuten. 
Deze mensen konden bij de uitgang 
een mooie witte of rode roos mee 
naar huis nemen. Uiteraard werden 
ook koster Marianne en het organise-
rende comitee extra bedankt. Vanaf 
tien uur konden we nog gezellig wat 
napraten, wat ook velen deden. Al 
met al, een erg leuke happening en 
een stimulerende ervaring voor ons 
gemeentezijn!

Jan Simons

Adventmiddag 15 december
Op 15 december vond de Adventmid-
dag plaats. Vanuit de Bankrasgemeen-
te is deze gezellige middag meegeko-
men: samenzang, een kerstverhaal, 
gedichten, een overweging en (niet te 
vergeten) hapjes en drankjes.
Naast Wiesje Filius voor de gedichten 
en Lamkje Sminia voor het kerstver-
haal was Irene Oosterhuis gevraagd 
om te zingen. Haar stem kwam in de 
kerkzaal goed tot zijn recht en was fijn 

om naar te luisteren. Ook Heleen Bak-
ker met haar dwarsfluit klonk mooi. De 
liederen, die opgegeven waren, zijn 
vrijwel allemaal gezongen. Gus Gro-
verman vertelde enkele mopjes. Jaap 
Doolaard hield een mooie overweging. 
De hapjes en drankjes vielen in goede 
aarde. Gelukkig was de stoep voor de 
kerk begaanbaar gemaakt met dank 
aan onder meer Arie en Erik.

De wijkdiaconie kan terugzien op een 
geslaagde middag met vele helpende 
handen. We zijn benieuwd hoe het 
volgend jaar zal gaan als bijvoorbeeld 
de kapstokkasten weggehaald zijn en 
er dus meer ruimte is voor gezellige 
zitjes.

Namens de wijkdiaconie,
Saskia de Jong

Cornelia Hendrika Vermeulen - de Wilde
Op haar 91e verjaardag (15 november 
2010) overleed Cornelia Hendrika (Corrie) 
Vermeulen – de Wilde. Ze was zelf klaar 
met het leven. Door voortschrijdende 
Alzheimer waren de laatste jaren 
moeilijk. Ze overleed uiteindelijk in een 
verpleeghuis in Renkum. Vroeger ging 
ze wel naar de Kruiskerk, maar door 
bepaalde negatieve ervaringen heeft ze 
op een gegeven moment meer afstand 
genomen. De afscheidsdienst vond plaats 
op 18 november in Uitvaartcentrum 
Bouwens. 

Arie van der Hoff 
Op 12 december overleed Arie van der 
Hoff, 87 jaar oud. Tot voor kort woonde hij 
met zijn vrouw op het adres Fideliolaan 
530. Al een aantal jaren ging hij geestelijk 
achteruit; toen er ook nog een beroerte 
overheen kwam, werd opname in het 
Zonnehuis noodzakelijk. Vroeger had 
hij een groentezaak in Amsterdam. In 
die tijd ging hij naar de Funenkerk en 
de Muiderkerk. Na de verhuizing naar 
Amstelveen is de gang er niet meer zo 
ingekomen. De uitvaartdienst is gehouden 
op 16 december in de aulakamer van 
crematorium De Nieuwe Ooster te 
Amsterdam. 
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Paaskerk
Vanuit de kerkenraad

Afscheid van ds. Nieke Atmadja

Ds. Nieke Atmadja vlak voor haar 
afscheidsdienst

We kijken terug op een enerverend 
jaar 2010. Een jaar van afscheid en een 
nieuw begin.
We begonnen het jaar met de 
voorbereidingen voor het afscheid van 
ds. Atmadja. Met een symposium op 
vrijdag, een feest op zaterdagavond 
en een bijzondere dienst op 
zondagmiddag namen we afscheid 
van ds. Nieke Atmadja als dienstdoend 
predikant. Als gastdocent op het 
eiland Nias in Indonesië begon ze aan 
een nieuwe stap in haar kerkelijke 
loopbaan. Het duurde enkele maanden 
voordat wij ook als gemeente en 
kerkenraad aan de nieuwe situatie 
gewend waren. 
In juni werd de Bankraskerk gesloten 
en enkele gemeenteleden van de 
Bankraskerk mochten we welkom 
heten. 
Aan het eind van de zomer beleefden 
we de primeur van de startzondag 
nieuwe stijl en de rommelmarkt 
nieuwe stijl en zag bovendien Present 
het licht. Alle nieuwe dingen zijn 
geëvalueerd en verbeteringen zijn 
of worden in de volgende versie 
verwerkt.
 
Nieuwe plek voor 
Dorpskerkgemeente 
Na de zomer werd duidelijk dat de 
Dorpskerkgemeente had gekozen 

om zoveel mogelijk als gemeente 
een nieuwe plek te zoeken. Daarom 
komt de gemeente naar de Paaskerk 
begin 2011. Het najaar bestond voor de 
kerkenraad voor een groot deel uit de 
voorbereiding van deze migratie. 
Met respect hebben we gezien hoe 
de Dorpskerkgemeente omgaat met 
de verschillende gevoelens rondom de 
sluiting van hun gebouw. Er is plaats 
voor en het wordt benoemd. Toch 
probeert de gemeente er overheen 
te kijken en bereidt zich voor op de 
toekomst. De gemeenteleden houden 
elkaar vast en velen blijven hun taak 
uitvoeren. Dit blijkt ook uit de lange 
lijst vrijwilligers die samen met de 
vrijwilligers van de Paaskerk de 
roosters rondom de eredienst zullen 
vullen. 
Wij zullen ons best doen om samen 
met de Dorpskerkgemeente een 
nieuw begin te maken, waarbij we 
ons allen thuis kunnen voelen in de 
Paaskerk.
 
Vooruitkijkend naar 2011 
We keken dit jaar ook vooruit 
naar de verdere toekomst en de 
mogelijkheden om kerkelijk aanwezig 
te zijn in Amstelveen-Zuid op langere 
termijn. In het kerkenraadsweekend 
en op de gemeentevergadering 
van 4 november spraken we over 

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
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de mogelijkheid drie profielen te 
ontwikkelen, nieuwbouw in Westwijk 
en fusie met Dorpskerkgemeente en 
Handwegkerkgemeente. De contouren 
liggen er, maar het meeste werk moet 
nog worden gedaan. We hebben in 
2011 dus nog wat te doen, maar het 
belangrijkste is dat we de lofzang 
gaande houden.

Alice Stronkhorst, voorzitter 

Rond de diensten  
De Kerstdagen zijn voorbij en we kijken 
terug op warme en muzikale diensten.
In de dienst van het kinderkerstfeest 
waren veel kinderen, die samen met 
ouders, grootouders en de kinderen 
van de Paaskerk het verhaal volgden 
van de journalist van het Amstelveens 
weekblad. Hij was op zoek naar een 
echte herder!
De muur van dozen, tijdens de 
adventsweken opgebouwd, ging aan 
het eind van het spel open. Daarachter 
stond de kribbe met het kindje Jezus. 
Dat kindje is een herder voor iedereen 
geworden.
In de kerstnacht zongen we bekende 
kerstliederen en ons huiskoor Anthem 

zong onder leiding van Leo Kramer bij 
de kerstboom. We gingen gezegend 
naar huis.
Ook op eerste kerstdag veel gasten 
in een blijde dienst met inspirerende 
medewerking van blazers en organist.
Tot slot een gezamenlijke dienst van de 
kerken in Amstelveen-Zuid op tweede 
kerstdag in de Dorpskerk.
We hebben samen kerst gevierd. 
Er is veel werk verzet deze periode. 
Iedereen die geholpen heeft om de 
diensten in te kleuren, te verzorgen en 
te bezoeken bedanken we voor hun 
bijdrage. Een bijzonder woord van dank 
voor de koster Stoffel Boot.

Ds. Marianne Bogaard

16 januari samen in Paaskerk
Vanaf 16 januari kerken de 
gemeenteleden van de Dorpskerk en 
de Paaskerk samen in de Paaskerk. 
In deze eerste gezamenlijke dienst 
gaan ds. Marco Visser en ds. Marianne 
Bogaard samen voor. Deze zondag 
is ook het begin van een nieuwe 
gezamenlijke liturgie. De cantorij zingt 
onder leiding van Leo Kramer en 
Peter van Dongen speelt op de piano. 
Ambtsdragers uit beide gemeenten 
zullen (her-)bevestigd worden. Zo 
gaan we op weg in een nieuwe 
samenwerking.
Op 23 januari is er een oecumenische 

Ds. Marianne Bogaard in gesprek met 
de kinderen over het kerstverhaal

Kerstspel: Agenten zijn op zoek naar de 
mysterieuze herder

Achter een muur komt het kind, de echte 
herder te voorschijn.

Riemke Pflug-de Vries
Op 26 november 2010 is rustig 
ingeslapen Riemke Pflug-de Vries. 
Zij kwam vijfenveertig jaar geleden 
vanuit het noorden van Friesland 
naar het westen van het land, toen 
zij trouwde met James Eric Pflug. 
Lang woonde het gezin met vier 
kinderen aan de Benderslaan en 
kerkte in de Adventkerk. Na het 
overlijden van haar man in 1985 
werd haar wereld kleiner. Drie jaar 
geleden kwam ze door ziekte via 
het Zonnehuis in het Huis aan de 
Poel terecht. Daar werd ze tot het 
laatst omringd door de zorg van 
haar kinderen. Na een val werd ze 
eind november in het ziekenhuis 
opgenomen, waar ze overleed. Wij 
namen afscheid van haar in een 
dienst van woord en gebed in de 
Paaskerk op 1 december. Daarna 
werd zij begraven op het kerkhof in 
Nes in Friesland.
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viering in de Heilige Geestkerk, 
waarin Pastor Jan Adolfs en ds. 
Marianne Bogaard voorgaan. 
Aanvang 10.30 uur!
In de Paaskerk leidt die ochtend ds. 
Marco Visser de dienst. Hans Jutte 
speelt op het orgel.
Op 30 januari is ds. Arianne v.d. 
Berge onze voorganger. In deze 
dienst wordt het Avondmaal gevierd.
Ds. Marianne Bogaard gaat voor 
in de gezamenlijke ZWO dienst 
op 6 februari in de Paaskerk. De 
Handwegkerk is dan gesloten.
De laatste zondag van deze rij is 
13 februari. Ds. Marco Visser is de 
voorganger.
Volgens het rooster gaan de 
komende tijd onze twee predikanten 
beurtelings voor.
Ook de cantor-organisten Leo 
Kramer en Hans Jutte begeleiden 
ons ongeveer even vaak op het 
orgel. En zo gaan we op weg, 
om samen te vieren dat we Gods 
gemeente mogen zijn!

Rina Ran, scriba

Goede wensen
Hartverwarmend is het om rond de 
feestdagen zoveel goede woorden 
en welgemeende wensen van 
velen te ontvangen. Daarvoor 
mijn hartelijke dank! Dat 2011 
een gezegend jaar mag worden. 
Voor ieder persoonlijk, door 
mooie gebeurtenissen of kracht 
op de momenten dat dat nodig 
is, maar ook voor de gemeente 
die wij vormen. Ik hoop van harte 
dat die zegen zal uitstralen in 

onze verdere samenwerking in 
Amstelveen-Zuid, in het bijzonder 
in januari in het samengaan met de 
Dorpskerkgemeente. Veel openheid, 
respect voor ieders eigenheid en 
vertrouwen wens ik ons daarin toe. 

Ds. Marianne Bogaard

Giften aan de wijkkas 
De wijkraad van Kerkrentmeesters 
van de Paaskerk wil u meedelen, dat  
de wijkkas van de Paaskerk het 
afgelopen jaar 2010 een bedrag van  
€ 2.800,00 aan giften heeft 
ontvangen. Zeer bedankt voor 
al deze goede gaven. Wij zijn 
blij, dat we al onze activiteiten 
konden financieren. Denk 
aan: bloemen, bloemschikken, 

drukkosten van liturgieën en 
weekbulletins, het kringenwerk en 
de ontmoetingsbijeenkomsten. 
Om alle deze activiteiten te 
continueren, vragen wij u om in 
2011 wederom de wijkkas van onze 
gemeente te gedenken.
U kunt storten op de bankrekening 
3923.14.525 van de Protestantse 
Paaskerkgemeente inzake wijkkas.

Bob Lyklema

Agenda

Januari
di 18 14.30 uur Vrouwengespreksgroep, benedenhuis Paaskerk
do 20 10.00 uur Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. Atze v.d. 
  Broek, benedenhuis Paaskerk
do 20 10.00 uur Huisbijbelkring over Micha 6:1-8, Dignahoeve 272
ma 24  19.00 uur Gebedskring, benedenhuis Paaskerk

Februari
di 01 14.30 uur Vrouwengespreksgroep, benedenhuis Paaskerk
do 03 10.00 uur Bijbelkring ‘Rondom de psalmen’, benedenhuis 
  Paaskerk
do 10 20.00 uur Gespreksgroep bij de familie van Damme, Thomas 
  van de Wetering over de gedichtenbundel Twee 
  Generaties Poëzie, Fanny Blankers-Koenlaan 36
ma 14 19.00 uur Gebedskring, benedenhuis Paaskerk
di 15 14.30 uur Vrouwengespreksgroep, benedenhuis Paaskerk
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Bij de diensten
Zondag 23 januari, aan het eind van de 
week van gebed voor de eenheid van 
de christenen, komen we met de paro-
chianen van De Goede Herder samen 
in de Pelgrimskerk voor een dienst van 
Schrift en Tafel.
Zondag 30 januari staat de volgende 
cantatedienst gepland. Sopraan Ireen 
van Bijnen en vocaal ensemble ‘Lin-
guae atque Cordis’ zullen met een 
aantal instrumentalisten het ‘Laudate 
Pueri’ (Psalm 112 [113]) van Pergolesi 
uitvoeren.
Op zondag 13 februari hoopt de canto-
rij mee te werken aan de dienst. Er zal 
dan Engelse koormuziek ten gehore 
worden gebracht.

Wijzigingen kerkenraad
In de maand januari legt mevrouw 
Nelly Versteeg het voorzitterschap 
van de kerkeraad van de Pelgrimskerk 
neer. Jarenlang heeft zij haar taak met 
inzet en accuratesse verricht. We zijn 
haar dank verschuldigd voor de wijze 
waarop zij de kerkeraad heeft geleid en 
haar gaven ten dienste heeft gesteld 
van de gemeente. We zijn blij dat ze in 
ons midden blijft en we voor andere 
zaken een beroep op haar mogen blij-
ven doen.
Haar taak zal worden overgenomen 
door de heer Henk Stok, die in het ver-

leden al eerder voorzitter van de ker-
keraad is geweest. Hem zijn we dank-
baar dat hij het voorzitterschap op zich 
wil nemen. Hij zal in zijn ambt worden 
bevestigd op zondag 16 januari.
Recentelijk heeft mevrouw Maaike Ver-
meire haar taak als diaken en voorzitter 
van de diaconie beëindigd. We danken 
ook haar voor het werk dat ze in ons 
midden heeft verricht.

Ds. H.U. de Vries

Wijziging voor de kopij
Nu Henk Stok voorzitter wordt van de 
wijkkerkenraad, zal Janny Schuijt-ter 
Horst de taak overnemen om de kopij 
vanuit de Pelgrimskerk voor Present te 
verzamelen. Vanaf nu kunt u aan haar 
de kopij mailen op het volgende adres: 
janny.schuijt@telfort.nl 

Bijbelverhalen ontoegankelijk?
U kunt nog tot eind januari (ook met 
pubers) naar het Bijbels museum gaan. 
En neem de tijd! Mensen met een 
verstandelijke beperking hebben heel 
goed naar een Bijbelverhaal geluisterd 
en het daarna uitgebeeld op karton of 
papier en soms schreef men er wat 
bij. In alle kamers ligt een kleed op de 
grond, gemaakt naar een afbeelding 
aan de muur. Leuk om bijvoorbeeld het 
verhaal te raden: waar gaat het over en 

waar ligt het accent? Vreemd genoeg 
maakt het de verhalen heel toeganke-
lijk, kijken met andere ogen!
Jonas aandachtig met een bril op in de 
walvis. Enkele mensen met een surf-
plank op de woeste golven bij de zond-
vloed. Lot als een zoutpilaar, waarbij 
geschreven staat: alles zo zout, bah! 
En dan de doortocht, de leeuwenkuil. 
Maar ook een lang zwart stuk karton 
met een groot wit kruis erop en daar-
onder het “Onze Vader” geschreven.
Het ontroert je, doet je verbazen, glim-
lachen en het brengt de verhalen heel 
dichtbij. Wat is de Bijbel dan toegan-
kelijk.

Wil Kruijswijk

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 Henk Stok,  
tel. 6442570, h.stok10@planet.nl
scriba Adri Lodder, 
Amstelveenseweg 749, 
1081 JE  Amsterdam, tel. 6424567
wijkkas 660904 t.n.v. wijkkas 
Protestants Buitenveldert, Amsterdam
inleveren kopij Present  
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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Pastorpraat
Ha, er is zondags weer pepermunt 
voor de liefhebbers, heeft u het al op-
gemerkt?
Leest u vooral zondags steeds goed 
de mededelingen onderaan de liturgie, 
alle laatste veranderingen staan daar 
vermeld. Vooral voor diegenen die niet 
zo met de website overweg kunnen. 
En geef het door wanneer u iemand 
bedenkt die dat graag wil weten!
Het Winterprogramma is alweer even 
op weg met veel aanbod, ook overdag: 
12 en 19 januari. 
Let op: de vrijdagmaaltijd op  
4 februari gaan we weer gebruiken 
met de daklozen in Makom, naast de 

Oranjekerk. Geef je op als je meegaat! 
Er is dan geen maaltijd in de Pelgrims-
kerk. 
15 februari is er weer een concert in 
het muziekgebouw aan het IJ.
De echte krantenbak staat in de ont-
moetingsruimte en daar kunt u ‘Kerk in 
Mokum’ en ‘Present’ vinden en mee 
naar huis nemen. Hoe u het allemaal 
thuisgestuurd kunt krijgen (voor heel 
weinig geld!) is daarin te lezen.
Wennen we al aan het lopende Avond-
maal? Horen we dat eens?
Al vroeg moet ik dit inleveren en alom 
is er sneeuw en ijs, dus veel meer 
mensen zijn aan huis gebonden. Veel 
geduld en moed toegewenst en een 
zegenrijk 2011.
 

De werkgroep Pastoraat

Adventbijeenkomst
Op 11 december vierden wij voor de 
zesentwintigste keer de adventbijeen-
komst.
Advent, op weg naar Kerst, wanneer 
wij Jezus’ komst op aarde gedenken, 
maar zeker in de verwachting van zijn 
wederkomst in onze turbulente we-
reld.
De viering was stijlvol. We werden 
getrakteerd op koffie met gebak, een 
drankje en een verzorgde lunch. Dit 
alles gelardeerd met mooie muziek, 
samenzang en een kerstverhaal.
Er was een goede opkomst. Dankzij 
de voortreffelijke organisatie liep alles 
op rolletjes. Zo was het een goed sa-
menzijn.

Tiny van Netten

Sonja Claire van Benthem van den Bergh
10 december overleed jkvr. Sonja Claire van 
Benthem van den Bergh, in de leeftijd van 
80 jaar. Zij was iemand met een grote liefde 
voor Christus, in wie zij als jonge vrouw tot 
geloof gekomen was. Met haar prachtige 
stem heeft zij aanvankelijk haar eerste 
schreden in de operawereld gezet, maar 
haar bestemming kwam uiteindelijk te liggen 
bij de ‘Overseas Missionary Fellowship’, 
waarvan zij de Nederlandse tak jarenlang als 
secretaresse heeft gediend en geïnspireerd. 
Zij was zeer verbonden met haar familie en 
in het bijzonder met haar zuster Liesbeth, 
met wie zij tot haar overlijden heeft 
samengewoond. Op haar overlijdensbericht 
staan de woorden uit Psalm 40:4, ‘Hij gaf mij 
een nieuw lied in de mond, een lofzang aan 
onze God.’ Mevrouw Van Benthem van den 
Berg is bijgezet in het familiegraf in Zeist. 
We leven mee met haar zuster en met de 
verdere familie.
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Kinderkerstviering 19 december
Al jaren is het een mooie traditie om op 
de vierde Adventszondag een kinder-
kerstviering te organiseren. Ondanks 
de sneeuw was het goed bezet en 
waren er veel kinderen, die verkleed als 
herders en engelen de kerkzaal vulden. 
Op het podium brandde een vuurtje 
(namaak) en ervoor waren schaapjes ge-
plaatst, zodat dit decor gereed was voor 
de herders. Er was een muziekgroepje 
ter begeleiding. Na het woord van 
welkom door Wil Kruijswijk, zongen de 
kinderen: ‘Er is een kindeke geboren op 
aard’ en ging ds. de Vries voor in gebed.

Het geboorteverhaal werd door onze 
nieuwe predikant in de vorm van een 
gesprek aan de kinderen verteld. Zij 
werden er bij betrokken door het stellen 
van vragen. Telkens werd het gesprek 
onderbroken door muziek en het zingen 
van liederen. Na de vertelling volgde uit-
leg over het onderdeel geven en delen. 
De collecte was bestemd voor ‘Kinderen 
in de knel’. 

De kinderen deelden een kaarsje uit aan 
alle aanwezigen. Ter afsluiting van de 
viering volgde het gebed, waarna ds. de 
Vries de zegen uitsprak. Wij zongen als 
slotlied ‘Midden in de winternacht’ en 
de kinderen maakten een rondgang met 
muziekinstrumenten.
Met veel zorg en inzet was deze viering 
door een aantal gemeenteleden georga-
niseerd, waarvoor onze hartelijke dank. 
Na afloop genoten we nog van koffie, 
thee, limonade en koek tijdens een ge-
animeerd samenzijn.

Coby van Zanten-Overvoorde

Agenda 
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur  
‘Kannen en Kruiken’.
Eerste vrijdag van de maand tevens 
gezamenlijke maaltijd ‘Kostje geKocht’.

januari
di  18  14.00 uur Bijbelkring
   Handelingen
wo 19  15.00 uur  Jiddisjkeit
do  20  15.00 uur  kring Otter Knoll
vr  21  10.15 uur  kring Menno Simons
wo 26  10.00 uur  Bijbelbezinning
zo  30  10.30 uur  kerkdienst met Linguae 
   atque Cordis

februari
di  01  14.00 uur Bijbelkring Handelingen
vr  04  17.30 uur  Maaltijd dak- en thuislozen  
   in Oranjekerk
ma 07  20.00 uur  Brieven van Bernadette 
   Soubirous, Goede Herder
wo 09  20.00 uur  Kerk en Synagoge,  
   Dhr. J. van Dorp “De rollen 
    van Qumram en de   
   betekenis daarvan voor het  
   lezen van Tenach”
do  10  20.00 uur Het Woord spreekt, Goede 
   Herder
zo  13  10.30 uur  Kerkdienst met cantorij, 
   Engelse koormuziek, 
   Valentijnsviering, 
   Thomaskerk

Zie de folder van het winterprogramma voor 
meer informatie.

Let op: in het winterprogramma staat een fout: 
de lezing van ds. Mirjam Elbers ‘Bevrijding 
uit onze religie’ vindt niet plaats op 22 maart, 
maar op 22 februari! 
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Jaap Doolaard met emeritaat

In wat voor soort gezin ben je 
opgegroeid?
Ik ben op 13 juni 1945 in Oud-Beijer-
land geboren. In een groot gerefor-
meerd middenstandsgezin, vader, 
moeder en tien kinderen. Ik was vijf-
de in de rij. Het was een warm nest 
met hardwerkende ouders. Ze zetten 
zich in voor de kerk, waren actief voor 
staat en maatschappij.

Hoe ben je er toe gekomen om 
theologie te gaan studeren?
Mijn betrokkenheid bij de kerk was 
de eigenlijke reden. Ik was al jong 

actief in het kerkelijke leven, in het 
jeugdwerk. Vanaf mijn 17de jaar vatte 
ik het plan op om theologie te gaan 
studeren. Maar het van plan zijn en 
het uitvoeren waren twee verschil-
lende dingen. Ik had Mulo A, heb 
toen via een avondschool het staats-
examen gymnasium gedaan. Toen ik 
achttien was overleed mijn vader en 
werd ik noodgedwongen kostwinner. 
Samen met mijn broer heb ik de zaak 
van onze vader voortgezet. Met mijn 
gymnasiumdiploma kon ik theologie 
gaan studeren. Daarnaast werkte 
ik. Inmiddels was ik getrouwd, had 
kleine kinderen. Ik heb er voor moe-
ten opofferen, ook veel voor terug ge-
kregen. Uiteindelijk ben ik in 1977 als 
predikant beroepen in Wildervank. 

Waarom ben je predikant 
geworden?
Ik had duidelijk het gevoel dat het mijn 
bestemming was om predikant te 
worden. Deze gedachte had in mij post 
gevat. Idealisme, met de behoefte om 
voor mensen bereikbaar te willen zijn 
speelde een grote rol in mijn leven. 
Daarbij was ik ook veel bezig met ‘wie 
ben ik zelf als persoon’. Ik weet het 
nog zo goed, heel precies wat mij toen 
bezielde. En nu is het vijf en dertig jaar 
geleden. En is het ‘voorbij’…

Je hebt in zorginstellingen 
gewerkt. Wat sprak je in dit werk 
aan?
Nou, aanvankelijk sprak dit werk me 
eigenlijk niet zo aan. Maar in de jaren 

van mijn predikantschap in Amster-
dam-Zuid, werd mijn vrouw Corrie 
ziek. Zij had steeds meer zorg nodig. 
In 1989 overleed zij. De zorg voor 
mijn opgroeiende kinderen was niet 
meer verenigbaar met de drukte van 
het wijkpredikantschap. Ik besloot te 
solliciteren naar een andere tak van 
predikant zijn. Het werd een zorginstel-
ling, in het Zonnehuis te Amstelveen, 
later in het VU ziekenhuis. Ik wist van 
te voren niet wat het inhield. Maar 
gaandeweg kreeg ik de smaak te pak-
ken. De individuele pastorale zorg ging 
me steeds meer aanspreken. Ook de 
medische ethiek kreeg mijn grote be-
langstelling. 
Het waren noodzakelijke maar zeker 
goede jaren. Goed voor mijn gezin en 
voor mezelf.
Het leidde uiteindelijk zelfs tot het uit-
komen van het Handboek Geestelijke 
Verzorging in Zorginstellingen waar ik 
bedenker en eindredacteur van ben. 

In hoeverre heeft je levenservaring 
de invulling van je pastoraat 
beïnvloed?
Bij elk beroep zijn natuurlijk de basis-
handelingen van belang, zoals een 
timmerman dient te weten hoe hij 
een spijker moet inslaan. Maar het 
pastorale beroep, pastor zijn, dominee, 
is sowieso verweven met je eigen 
geschiedenis. Ik ben jong met de dood 
in aanraking gekomen, heb vroeg mijn 
vader verloren, in 1978 overleed mijn 
oudste broer, daarna mijn eerste, jonge 
vrouw. Dat heeft zeker invloed op mijn 

 ‘Ik blijf nog wel enkele kerkelijke 

dingen doen hoor, maar ik ga ook vrije 

tijd nemen, wandelen, zonder doel’
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Het zit vast goed bij Marieke
Marieke van Wieren (44), 

 lid Algemene Kerkenraad, 

moderamen AK, commissie 

onderhoud gebouwen en asset 

manager. Ik heb sinds 2007 

een eigen bedrijf. Wat ik doe 

heet asset management. Mijn 

asset is vastgoed. Ik begeleid 

beleggers bij de aankoop, 

exploitatie en verkoop van 

vastgoedportefeuilles in Europa.’

pastorale werk gehad. Mijn eigen er-
varingen hebben de gevoeligheid voor 
mensen verdiept en het begrijpen hoe 
met verdriet van anderen om te gaan 
vergroot. Sowieso is het verwerken 
van je levenservaringen vormend voor 
je volwassen worden, waarbij het ef-
fect daarvan weer van invloed is op je 
werk als pastoraal hulpverlener.

Je vertoont films in de kerk. Houd 
je zelf ook van films? Zie je vaak 
een film? 
Ja, ik ben dol op films kijken. Maar 
ga niet vaak naar de bioscoop. Ik lees 
er over en kijk thuis. Verzamel dvd’s. 
Films zijn een vorm van kunst. In een 
film kan je zien hoe het leven kan zijn. 
Op een artistieke manier zie je hoe 
mensen leven met zichzelf en met an-
deren. Een schilderij is ook kunst maar 
is veel statischer. In een film staat het 
echte leven tussen het rauwe leven 
en de schoonheid in. Er komt zoveel 

bij je binnen, dat je ervan leert. Indrin-
gend! Het confronteert je met je eigen 
emoties, hoe je zelf over bepaalde 
zaken denkt en er mee omgaat. In de 
kerk probeer ik mijn filmervaringen te 
delen. 
Ik hou ook van detectives. Om de psy-
chologie. Wat drijft mensen tot kwaad 
en tot doden. 

Je bent met een predikante 
getrouwd. Gaan jullie wel eens bij 
elkaar te rade bij het voorbereiden 
van een kerkdienst?
Ja, zeker. We wisselen gedachten 
en teksten uit. Mijn vrouw heeft een 
beter geheugen bij het bedenken van 
de te zingen liederen. Ze kent er ook 
veel meer. Eigenlijk hebben we een 
soort ‘bedrijfje’. Mijn vrouw heeft een 
heel goeie inbreng. We praten veel 
samen over ons werk. Beroepsmatig 
zijn we een eensgezind stel en maken 
we gebruik van elkaar’s ervaringen.

Zijn er dingen waar je nooit aan 
toe kwam en die je na je afscheid 
wilt gaan doen?
Nou, er zijn mensen die te kort zijn 
gekomen. Dat ben ik me wel bewust 
ja. Familie, vrienden. Ik had altijd 
werk dat me veel in beslag nam. 
Misschien weer studeren. Wat van 
mijn vak literatuur bij lezen, en vooral 
ook gewone literatuur. Mensen 
vragen mij: zie je naar je pensioen 
uit? Maar je gaat ook dingen mis-
sen. Nee, ik kijk er niet echt naar uit. 
Maar ja, het is nu eenmaal een ge-
geven. Maar ik vind, alles wat ik nog 
kan doen en kan aanpakken moet ik 
doen. Het is zo dubbel. Ik ben ook 
blij minder verplichtingen te hebben. 
Ik wil met mijn kleinzoon naar Gro-
ningen, met de trein, hij is alweer 
negen. 

Interview: Anna Uiterwijk 
Foto: Janet Parlevliet

Wat mag ik me daarbij voorstellen?
Marieke lacht hartelijk.`Ik werk bijvoor-
beeld voor pensioenfondsen die een 
winkelcentrum willen kopen. Of ik 
adviseer bedrijven met de exploitatie 
van zo’n winkelcentrum. Momenteel 
heb ik een langlopende opdracht van 
een belegger voor de exploitatie van 
een vastgoedportefeuille in Nederland.  
Ik maak afspraken met de huurders 
van winkelpanden. Om te kijken of de 
panden nog voldoen aan hun eisen. 
Of om te bezien of er geen problemen 

zijn met het betalen van de huur. Het 
moet renderen, dus de huur moet een 
op een goed niveau zijn en de kos-
ten laag. Verder maak ik rapportages 
van de kosten en baten. Als ’t niet 
rendeert, dan moet het bijgestuurd 
worden.’

Je werkt dus met bedrijven waarin 
geld een grote rol speelt? Hoe is 
dat voor jou om in zo’n wereld te 
werken? 
‘In vastgoed gaat het om heel grote >>
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bedragen. Vastgoed leent zich voor 
criminele activiteiten. Belangrijk 
is, dat je open en integer werkt. 
Daarom heb ik me aangesloten bij 
een vereniging die daarvoor staat. 
Een aantal jaren terug hebben we 
in Nederland een bijzonder grote 
fraudezaak gehad. Zelfs bij pensioen-
fondsen bleken er mensen te zijn die 
niet integer waren en zichzelf verrijk-
ten. Dat was een schok. Een van de 
bedrijven waarvoor ik had gewerkt, 
was er zijdelings bij betrokken. Dus 
ik kende sommige van die mensen 
die in staat van beschuldiging wer-

den gesteld. Procedures binnen een 
bedrijf zijn daardoor veel strikter ge-
worden. Als ik nu een opdracht krijg, 
word ik vaak gescreend of ik in het 
verleden niet iets fouts heb gedaan.’ 

De sprong van geld naar leven. Kun 
jij die maken? 
‘Het is heel gek om in een wereld te 
werken waarin het om miljoenen gaat. 
Je moet dat kunnen relativeren. Thuis 
heb ik het niet over miljoenen, maar 
over mijn maandinkomen. Ik vind het 
heel leuk om mijn werk te doen. Ik 
ben fanatiek en werk hard. Vastgoed 
is voor mij een verslaving. Maar het is 
niet waar het om draait in het leven. 
Werk is voor mij een spel, een leuk en 
belangrijk spel. Als ik thuis ben, is het 
spel over en ben ik mezelf.’
Wat is het waardevolle in jouw leven?
‘Mijn gezin … en mijn geloof. Be-
paalde momenten waarop we met 
z’n vieren samenzijn als gezin. Mo-
menten die ik wil vasthouden, omdat 
ze warm en goed voelen. Ik werk re-
gelmatig thuis en soms is er een dag 
waarop we samen zitten te knutselen 
of spelletjes spelen. Met z’n allen 
naar het bos. Of als er sneeuw is, een 
sneeuwpop maken.
Mijn geloof geeft me houvast. In mijn 
werk en privé is dat mij tot steun. Ik 
ontleen er mijn normen en waarden 
aan. Voor mij zijn ze vanzelfsprekend, 
omdat ik ermee ben opgegroeid. Ze 
helpen me ook bij het relativeren. 
Soms kan ik me druk maken over 
een bepaald rendement. Maar daar 
gaat het niet om. Wel om hoe je je 
gedraagt in het leven en hoe je met 
elkaar omgaat.’

Kom je wel eens in botsing met je 
normen en waarden?
‘Soms wordt er een dubieuze, zake-
lijke deal voorgesteld. Daar doe ik niet 
aan mee. Ik leg dan uit, waarom ik dat 
niet wil. Soms realiseren mensen niet 
wat hun deal inhoudt. Dat hun voor-
stel niet zuiver is. Anderen doen het 
opzettelijk.’ 

Hoe voed jij je kinderen op ten 
aanzien van geld?
‘Als er iets is, wat ze heel graag wil-
len, dan sparen ze. Soms leggen we 
er wat bij. Het wii-spel hebben ze zelf 
gespaard. Zo beseffen ze de waarde 
ervan en dat ze niet alles in één keer 
kunnen krijgen.’ 

Ben jij ook zo opgevoed?
‘Ik heb lang gespaard om mijn ge-
luidsinstallatie te betalen. Ik was toen 
18 en ik heb ‘m nog steeds. Er zat 
zelfs een cd-speler bij met één cd. 
Meer kon er niet af.’

Kun je met minder geld toe?
‘Als je met een eigen bedrijf begint, 
moet je er rekening mee houden dat 
het niet lukt. Dat je het financieel 
minder zult hebben. Ik had altijd al 
het plan voor een eigen bedrijf. Mijn 
man reageerde heel laconiek: ‘ Als 
het niet lukt, dan huren we toch een 
huis in Lelystad.’ Ja, er viel een goed 
inkomen weg. Ik miste de auto van 
de zaak. Maar je komt op een punt in 
je leven waarop je beseft: ik kan het 
net zo goed zelf. Dat riep ik al als klein 
kind: zelf doen.’

Interview en foto: Janet Parlevliet 
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PJRBezoekadres: 
Handweg 119
Website: www.
pjramstelveen.nl
Email: jeugdraad@
hetnet.nl
tel.: 643 75 96

‘Laat jongeren zien wat jou    
     raakt, dat raakt jongeren!’

Hoe kwam je in Amstelveen 
terecht?
Na mijn afstuderen als kerkelijk werker 
heb ik gesolliciteerd als kerkelijk 
werker bij JOP, het centraal orgaan 
voor jeugdwerk binnen de PKN. Ik was 
vooral geïnteresseerd in hoe jongeren 
in elkaar steken, hoe ze in ’t geloof 
staan. Ook kon ik in Badhoevedorp en 
Uithoorn aan het werk.

Had je een idee wat je te wachten 
stond?
Nee, maar het is me niet tegengeval-
len. Je merkt dat Amstelveen van de 
drie plaatsen waar ik werk wel het 
meest stad is, er is minder het ‘ons 
kent ons’ gevoel. Maar de ‘strijd’ om 
de aandacht van de jeugd is in alle drie 
de plaatsen gelijk.

In hoeverre vind je geloof bij de 
jongeren?
Zingeving leeft: wat is belangrijk in 

het leven, waarom en waarvoor doe 
je de dingen die je doet? De kerk 
op zich trekt niet, maar de normen 
en waarden waar de kerk voor staat 
worden gewaardeerd. Er is een 
gevoelsmatige tegenstrijdigheid 
tussen wetenschap en geloof.

Ben je tevreden met wat je hebt 
bereikt?
Waar ik tevreden over ben is dat de 
16+ groep nu stevig in elkaar zit. 
Het is moeilijk te peilen in hoeverre 
gesprekken bijblijven. Je merkt dat 
stellingen veranderen. Deze jongeren 
zijn even spontaan en leergierig 
als in de andere plaatsen waar ik 
werk. Ze staan klaar voor elkaar. Ik 
heb genoten van de contacten en 
gesprekken die ik met de jeugd heb 
gehad. Dus bij deze, dank daarvoor!
Het is me meegevallen hoe vlug 
ik contact had met het groepje 
jongeren. Ik heb geprobeerd dat te 
onderhouden door terug te komen 
op dingen die ik had gehoord, een 
stukje mee te lopen met hun leven. 
Ik was positief verbaasd over de 
inspanningen die iedereen deed 
om het jeugdwerk weer op de kaart 
te krijgen en om BarBoven (de 
maandelijkse 16+ bijeenkomst in 
d’Bovenkant in de Handwegkerk) 
weer gevuld te krijgen.

Hoe heb jij het 
jeugdbeleid ervaren?
Ik ben binnengekomen 
met de opdracht om 
voor 16+ weer dingen 
op te zetten. Er was 
al actief jeugdwerk, 
maar het was niet 
meer zo zichtbaar bij de 
wijkkerkenraden en gemeenteleden. 
Dat is nu weer beter, met een 
duidelijke visie en met prioriteit en 
participatie van de diaconie, wat ik 
een duidelijke aanwinst vind.

Wat is je wens voor de kerk in 
Amstelveen?
Ik hoop dat de jeugd die ik nu heb 
leren kennen geboeid zal blijven 
door wat we als kerkgemeente te 
bieden hebben. Dat ze blijven zoeken 
wat onze boodschap voor hen kan 
betekenen en dat ze de vragen die 
opkomen niet uit de weg gaan. En 
dat de oudere generatie de jongeren 
op sleeptouw neemt.

Als je een tegeltje met een 
spreuk zou mogen vullen, wat 
zou erop staan? 
Voor vrijwilligers: Laat jongeren zien 
wat jou raakt, dat raakt jongeren!

Anko Verburg

Veel jongeren kennen haar van het 

theaterweekend of BarBoven. Of ze regelden 

via haar een maatschappelijke stage bij de 

kerk. Eind december nam Hanna Oosterlee, 

kerkelijk werker bij de Protestantse JeugdRaad, 

afscheid van haar Amstelveense werkplek. 
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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

Zo/ 30 - 01  
Cantatedienst in de Pelgrimskerk          
Uitgevoerd wordt:
Laudate Pueri, Psalm 112 
van G.B. Pergolesi [1710-1736]         
vocaal ensemble ‘Linguae atque Cordis’
met soliste en instrumentalisten
o.l.v. Bert ’t Hart, cantor-organist
Liturg: ds. H.U. de Vries
Tijd: 10.30 uur
Extra collecte aan de deur 

Een gevaarlijk geluk, over spiritualiteit
Door Jean-Jacques Suurmond
Uitgeverij Meinema 2010, ISBN 978 90 211 4284 5, prijs € 14,90

218 Pagina’s om ademloos achter elkaar uit te lezen, zo sprankelend, 
verrassend en een enkele keer onnavolgbaar. Je zou met dat ademloos achter 
elkaar uit lezen de schrijver onrecht doen, want hij wil je per keer, met telkens 
weer een andere column, tot (anders) denken stemmen. Dus elke dag één en 
voorin aanstrepen welke column je bijzonder trof. Dat deed ik en het resultaat 
werd heel veel strepen!

En wie de verzameling columns, 
verschenen in Trouw van 2008 – 2010, 
te divers vindt, die begint bij een van 
de lezingen, Hier kiert het licht: over de 
helende kracht van de liturgie of Ziekte 
als een spirituele weg of Levenskunst uit 
Prediker.
Van de 47 columns zijn er veel die er uit 
springen, daarom noem ik er nog een 
paar: Kiezen voor wat je niet gekozen hebt 
waarin ik lees: Alleen God is groot genoeg 
om jezelf helemaal aan te geven.
In Veertig dagen verlangen schrijft hij 
Omdat de Eeuwige eindeloos is, kent ook 
het verlangen naar hem geen einde.
Suurmond sluit hier af met de mooie 
zin: ‘De Veertigdagentijd moet weer een 
dwarse oefening worden in versobering 
waarin we het leven aandachtig, als een 
schelp, tegen ons oor drukken.’ Heel 
bijzonder is wat hij schrijft, eigenlijk 
mediteert, over Afscheid nemen. Dat is 
eigenlijk, als het goed is, afscheid geven: ‘Ik
laat je nu gaan. Toe maar, ga maar, à Dieu. Het is zoiets als zegenen.’ 
Nog een citaat uit de column Kennen doe je niet alleen met het verstand. 
‘Van nature observeren wij de werkelijkheid met ogen en oren die versluierd zijn 
door vooroordelen en eigenbelang. Niet toevallig geneest Jezus in het evangelie 
vooral doven en blinden...’
Een gevaarlijk geluk is een meeslepend boek dat je wakker schudt en bij de tijd 
houdt in een telkens hernieuwde aanloop voor de sprong van de bekende weg 
naar onze fascinerende moderniteit.

Auke Hofman


