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Voor je het weet, heb je een date!
Zingeving Zuidas, gecoördineerd
door Ruben van Zwieten bood dit jaar
opnieuw de mogelijkheid aan senioren
om met een jonge Zuidas-professional de
Valentijnsmiddag door te brengen.
De gedachte achter deze activiteit is
dat beiden, de jongere en de oudere,
er wat aan moeten hebben. Vaak
leeft de gedachte dat de jongeren
van de Zuidas de hele dag achter
het computerscherm zitten en alleen
aan geld en werk denken en dat de
ouderen te veel achter de geraniums
zitten. Op Valentijnsdag wordt deze
gedachte doorbroken: Senioren en
young professionals gaan samen op
date.
Rond het middaguur stromen ongeveer 130 jongeren en 130 senioren
de Thomaskerk binnen, waar zij
hartelijk worden ontvangen met een
versnapering.

Ruben van Zwieten kondigt het programma aan. Na hem is Jopie van
Vegtel, 99 jaar, aan het woord. Zij
draagt met heldere stem, uit haar
hoofd, het gedicht Het Brood voor
dat zij op de lagere school heeft geleerd. Het is zeer indrukwekkend.
Vervolgens vindt er een date plaats
van drie jonge mannen en drie oudere dames: Wie van de Drie? Dit
wordt op ludieke wijze geleid door
twee professionals van de Zuidas.
Eerst is de beurt aan de heren om
te zeggen wat hun sterke kant is en
welke plannen ze hebben voor deze
middag. Genoemd worden: abseilen
van de Thomas-kerk; een wandeling langs het strand; een kaartje
leggen of bowlen. Daarna vertellen
de dames wat zij belangrijk vinden
van de man met wie ze op stap
gaan, zoals: een vlotte babbel; goed
overweg kunnen met jong en oud;
sportief en rijk zijn. Hierna maken de
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dames een keuze. Na een tweede
ronde van Wie van de Drie, nu tussen drie oudere heren en drie jonge
dames, moeten nog 120 jongeren
en 120 ouderen aan elkaar worden
‘gekoppeld’. Dat gaat heel vlot door
te kiezen voor één van de interessegebieden: architectuur, avontuur,
café, wandeling, museum of een
zelfgekozen activiteit. En dan gaan
130 stellen op weg.
Aan het einde van de middag keren
de deelnemers terug in WTCafé de
Blauwe Engel bij station Zuid voor
een gezamenlijke borrel, aangeboden
door Zingeving Zuidas. De middag
wordt afgesloten met een quiz.
Omstreeks 18.00 uur gaat iedereen
voldaan naar huis, vast van plan volgend jaar weer mee te gaan en kennissen en vrienden op te wekken ook
eens deel te nemen, want voor je het
weet heb je een date!
Nel Velthorst
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Het thema van deze Present is Ik zie je!
Een thema ontleend aan de gelijknamige
campagne van Kerk in Actie.
De redactie kiest voor iedere uitgave een
beeld voor de omslag dat past bij het thema.
Deze keer bleek het thema bij ieder een
ander beeld op te roepen. De één wenste
een omslag met twee omarmende mensen,
de ander een man met verrekijker die óver de
kijker heen kijkt. Het verlossende woord kwam
van Sieb, onze hoofdredacteur. En zo siert het
beeld van de veertigdagentijdcampagne van
Kerk in Actie de omslag.
Het is boeiend te ontdekken wat voor beeld
het thema Ik zie je! oproept. En het is een
prachtig onderwerp om als voorbereiding op
Pasen bij stil te staan.
In het hoofdartikel Een gezien mens schrijft
Marianne Bogaard hoe je vanuit de bijbel naar
dit thema kunt kijken.
Nelly Versteeg, die de column voor haar
rekening neemt, beschrijft haar realiteit.
En de kennismaking met Cindy Kruydenhof
en ‘haar’ wereldwinkel geeft weer een andere
blik. Mooi is dat.

Het volgende nummer komt uit
op 16 april 2011
Inleverdatum kopij: uiterlijk 22
maart 2011

Het maken van deze Present riep bij mij de
vraag op: wat zie ik? En ik dacht eraan hoe ik
als klein meisje achterin de auto zat en samen
met mijn ouders, broer en zus het spelletje
deed: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Waarop,
zonder uitzondering, de vraag volgde: ‘en wat
zie je dan?’ Op een speelse wijze leer je zo te
zien en verder te kijken dan je neus lang is.
Dat wil ik mijn dochter ook graag meegeven.

Website:
www.protestantsamstelveen.nl

Jeanette Schuijt

Vormgeving en Druk:
Reprovinci, Schoonhoven
BDU, Barneveld
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Zomertijd

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
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

Zo/ 20-03

Zo/ 27-03

1e collecte: Diaconie,
eigen wijkdoel
2e collecte: Kerk, vormings- en
toerustingswerk in onze gemeente
Handwegkerk
10.00 uur: ds. P. Baane, Alphen a/d Rijn
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Maas, Hasselt
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries
De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: mw. Ouschi Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. van den
Berge-Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: drs. T.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

1e collecte: Diaconie,
Kerk in Actie: landelijk doel
2e collecte: Kerk, eredienst
& pastoraat in onze gemeente
Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: dr. C. Constandse
Paaskerk
10.00 uur: ds. M. Visser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. van den Belt,
Woudenberg
18.30 uur: ds. G.J. Codée, De Bilt
Pelgrimskerk
Let op: vanaf heden begint de
kerkdienst om 10 uur
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
De Buitenhof
10.30 uur: drs. T.J. Oosterhuis
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O.van ’t Riet-Holtrust
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Zo/ 03-04
1e collecte: Diaconie,
blindenschool Beit Jala, Bethlehem
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. W. Janssen
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
19.00 uur: cantatedienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries
De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

In het weekend van 26-27 maart begint de
zomertijd. De klok gaat dan een uur vooruit.

Zo/ 10-04
1e collecte: Diaconie, opvang
uitgeprocedeerde asielzoekers
2e collecte: Kerk, eredienst &
pastoraat in onze gemeente
Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.A. Rijlaarsdam
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M. Visser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. Schipaanboord,
Waddinxveen
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S. van der Hoek
De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Sneep
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Oosterhuis

Zo/ 17-04

Vespers in de veertigdagentijd.

Palmzondag

1e collecte: Diaconie, KiA:
eindcollecte 40-dagentijd
2e collecte: Kerk, vormings-en
toerustingswerk in onze gemeente
Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. Langerak, Achterberg
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries
De Buitenhof
10.30 uur: drs. C. Ofman
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor A. de Ceuninck van
Capelle
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: majoor E. Klarenbeek (Leger
des Heils)
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Handwegkerk en Paaskerk
In de veertigdagentijd leven wij toe naar de paasnacht. Op Pasen vieren wij dat God een nieuw
begin maakt. In de komende tijd zoeken wij ruimte
en stilte om bewust die weg naar Pasen toe te
gaan.
In Amstelveen-Zuid worden er op vijf dinsdag
avonden in de veertigdagentijd vespers gehouden.
De vespervieringen duren van 19.30 tot ongeveer
20.00 uur. Predikanten en gemeenteleden gaan
voor. Weet u welkom op 15, 22 en 29 maart in de
Handwegkerk; op 5 en 12 april in de Paaskerk.

Kruiskerk
Het is al jaren een goede oecumenische gewoonte
om in de veertigdagentijd vespervieringen te houden op de woensdagavond. Dat doen we ook dit
jaar vijf keer: op 16, 23 en 30 maart en 6 en 13 april.
Ze worden gehouden van 19.15 - 19.45 uur in de
Titus Brandsmakerk. Het zijn meditatieve vieringen
met enkele teksten, stilte, liederen en een korte
overweging. Muziek en liederen van Taizé dragen
het geheel.
Driemaal gaat aan de vesperviering een broodmaaltijd vooraf: op 16 en 30 maart en 13 april. Ze
worden gehouden in de Ontmoetingsruimte van de
Titus Brandsmakerk vanaf 18.00 uur.

Pelgrimskerk
Op woensdagavond 20 april zal er in de Pelgrimskerk een Oecumenische Vesperviering gehouden
worden. U bent van harte welkom om 19.30 uur.
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Een gezien mens

aan de belofte dat wat er in jou leeft
niet ongezien is. Je hoeft er ook niet
zelf voor te zorgen gezien te worden,
want dat is onlosmakelijk verbonden
met Gods naam. Hij zal er zijn, door te
zien, door te horen.

Zien doet ontmoeten

‘Ik zie je!’ Een kind roept het
spontaan tijdens het verstoppertje
spelen. De vreugde van de
ontdekking klinkt erin door. Degene
die zich probeerde te verbergen
moet tevoorschijn komen. Dat
hoort bij het spel.
‘Ik zie je!’ Dezelfde
uitdrukking kan ook op een heel
ander moment gebruikt worden.
Het is een amicale versie van tot
ziens. Als je afscheid van iemand
neemt, spreek je ermee uit dat
je hem of haar – hopelijk – weer
zult zien. De zin krijgt dan, hoewel
hij de klank meedraagt van een
constatering, de uitstraling van een
wens, een verlangen. Ik hoop je
snel weer te kunnen begroeten …

Mensen zien elkaar voortdurend.
We komen elkaar tegen, op straat,
in de supermarkt of in de kerk. We
constateren dat de ander er ook is.
Zien is een dagelijkse bezigheid waar
we vaak niet bij stilstaan. Letterlijk:
we groeten elkaar en we lopen door.
Het is één van de manieren om contact te maken, en dat hoeft niet altijd
even intensief te zijn.
Daardoor nemen we vaak maar een
fractie waar van de ander. Het beeld
dat op het netvlies van de kijker verschijnt, komt zelden overeen met wat
er werkelijk in een mens leeft. Veel
laten wij niet aan de buitenwereld zien.
Onze diepste verlangens, onze pijn,
onze eenzaamheid, ze staan nogal
eens in contrast met de stralende
glimlach die we tonen. Wanneer ben je
een ‘gezien mens’? In ons taalgebruik
wil dat niet zeggen dat anderen weten
wat er in jou leeft, maar dat je een
bepaalde mate van aanzien hebt door
de positie die je bekleedt of door je
verdienste.

Een God die ziet
In de Bijbel wordt er anders over
‘zien’ gesproken. In Exodus 3 zegt de
Eeuwige tegen Mozes: ‘Ik heb gezien
hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan
toe is……ik weet hoe ze lijden.’ Gods
zien is geen oppervlakkig waarnemen,
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maar hij kent zijn mensen tot op het
bot van hun wanhoop en ellende. Juist
omdat Hij zó ziet, kan Hij er ook werkelijk voor hen zijn. Dit zien is als een belofte, die ook doorklinkt in Gods naam:
Ik zal er zijn. Een bemoediging dat zij
niet alleen zijn in hun schijnbare godverlatenheid. Het is de eerste stap op
de weg van bevrijding, uit het land van
de angst naar het beloofde land. ‘Ik zie
je,’ betekent in het Uittochtverhaal
niets anders dan: ‘Ik zal er zijn.’
Ook in Psalm 139 gaat het over deze
vertrouwensrelatie tussen God en
mens, nu nog persoonlijker verwoord.
Het werkwoord zien komt aanvankelijk
niet voor, maar straalt door alle regels
heen. ‘HEER, u kent mij, u doorgrondt
mij, u weet het als ik zit of sta, u
doorziet (NBG: verstaat) van verre
mijn gedachten’. De berijmde versie
begint dan ook met de woorden:
‘Heer die mij ziet zoals ik ben’. De
psalmist bezingt hier een God door
wie hij zich gezien weet. Niet alleen in
zijn vreugde en verdriet, in zijn geloof
en vertrouwen, maar ook in zijn misstappen. Ook daarin vraagt hij de
Eeuwige hem te zien en te brengen
op een heilzame weg.
Een ‘gezien mens’ is in de Bijbel dus
allereerst iemand die door God wordt
aangezien. Je mag je toevertrouwen

Elkaar zien heeft vanuit dit perspectief
te maken met oprechte aandacht.
Wanneer die er is, kunnen wij de
ander pas werkelijk ontmoeten, zoals
de Ander ons ontmoet. Dat vraagt een
onbevangen durven kijken naar die
ander. Niet oppervlakkig en vluchtig,
maar vanuit gemeende belangstelling.
Hoe is hij eraan toe? Wat beweegt
haar? Wat leeft in hem? Om zo te
kijken moeten we soms onze eigen
gekleurde bril afzetten. Dat is lastig,
want vaak hebben we niet eens door
dat we die op hebben.
Maar waar het lukt, soms even, om
tot een echte ontmoeting te komen,
ontdekken mensen elkaar en ervaren
wat zij wederzijds te geven hebben.
Daar hoeven zij zich niet meer te verbergen, geen verstoppertje meer te
spelen, maar kunnen zichzelf zijn. En
kunnen er daardoor ook voor elkaar
zijn. Dat maakt groei mogelijk, in de
relatie en voor ieder persoonlijk. Je
wordt dan steeds meer jezelf in de
ontmoeting met de ander.

Ik zie je
In de veertigdagentijdcampagne ‘Ik zie
je! vraagt Kerk in Actie onze aandacht
voor mannen, vrouwen en kinderen
van elders. Doorgaans zien wij hen alleen op tv-beelden of in folders van
ontwikkelingsorganisaties. Wij worden
uitgenodigd om verder te kijken dan

deze beelden. Om de mensen echt
te zien en zo tot een ontmoeting te
komen. In zo’n ontmoeting op afstand
komen deze medemensen als het
ware naast ons staan. Zij vragen net
als wij om gezien te worden, in hun
pijn, angst en vreugde.
‘Ik zie je,’ is voor hen een troostrijke
uitspraak. Natuurlijk kunnen we hun
situatie niet veranderen, we kunnen
hoogstens een bijdrage leveren van
wat wij kunnen missen. Maar belangrijker is misschien nog wel dat zij zich
door onze aandacht gekend weten.
Zo mag de Godsnaam ook in ons
doorwerken in de veertig dagen van
bezinning voor Pasen.

de dageraad bepalen, het uur waarop
de nacht eindigt en de dag begint?’
Eén van de studenten van de rabbi
oppert: ‘Wanneer je van een afstand
een hond van een schaap kunt onderscheiden?’
‘Nee,’ is het antwoord van de rabbi.
‘Is het wanneer je een vijgenboom
van een wijnstok kunt onderscheiden?’
vraagt een andere student.
‘Nee,’zegt de rabbi.
‘Vertel ons dan alstublieft wat het
antwoord is,’ zeggen de studenten.
‘Het is dan,’zegt de wijze leraar, ‘als je
een ander mens aankijkt en je genoeg
licht in je hebt om je broeder of zuster
te herkennen. Tot dan is het nacht en
zijn wij nog in het duister.’

Oud chassidisch verhaal
In een Oud verhaal vraagt een rabbi
zijn studenten: ‘Hoe kun je het uur van
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uit de algemene kerkenraad

college van diakenen

Plannen en afscheid
Allereerst werd de AK in
de vergadering van 28
februari uitvoerig geïnformeerd over de plannen die momenteel -en
verrassend snel- zijn
ontwikkeld over de
vraag welke kerkelijke
aanwezigheid in de
Westwijk van Amstelveen realistisch en
realiseerbaar is. In
dit verband streven de
Hans Reijenga
kerkenraden in Amstelveen-Zuid een samengaan na, met meerdere profielen en
twee locaties. De Paaskerk ziet men
binnen dit geheel als de centrale locatie met daarnaast een nieuw te realiseren kerkelijk centrum in de Westwijk
als tweede locatie met zowel letterlijk
als figuurlijk ruimte voor nieuwe vormen van gemeente-zijn, een grotere
betrokkenheid en participatie van gemeenteleden in vieringen, vorming en
toerusting. Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd met
mogelijke bouwpartners. Dit overleg
gaat aan de hand van een zogenaamd
plan van eisen waarin een beeld wordt
geschetst van de vieringen en kerkelijke activiteiten. Al met al zal dit leiden
tot een intentieovereenkomst waarover de AK (mogelijk al op korte termijn) een besluit dient te nemen. Voor

meer nieuws en achtergronden over
deze ontwikkelingen in AmstelveenZuid verwijs ik naar een uitgebreide
rapportage elders in dit nummer van
Present.
• Op zondag 30 januari namen we in
de Kruiskerk, in een indrukwekkende
kerkdienst, afscheid van ds. Doolaard
als predikant van onze gemeente.
Hoewel op de pagina’s met nieuws
uit de Kruiskerkgemeente in dit nummer ongetwijfeld ook hierop wordt
teruggeblikt, laten wij het volgende
niet onvermeld. Na de dienst werd
Jaap Doolaard toegesproken door
enkele vertegenwoordigers namens
diverse geledingen van onze gemeente. Als laatste spreker meldde zich de
burgemeester van Amstelveen, de
heer Jan van Zanen. Hij sprak de
scheidende predikant toe met woorden van waardering en erkentelijkheid
voor zijn jarenlange belangeloze inzet
voor kerk en samenleving. Op grond
hiervan mocht hij ds. Doolaard een
koninklijke onderscheiding uitreiken:
een benoeming tot Ridder in de orde
van Oranje Nassau. Namens AK en
centrale gemeente feliciteren wij ds.
Doolaard hiermee van harte!
• Voorts melden wij dat vorige maand
in onze kerkdiensten al is afgekondigd
dat de kerkenraad van de Kruiskerkge8

meente een beroep heeft uitgebracht
-ter voorziening in de vacature van ds.
Doolaard- op mevrouw dr. M.F. Buitenwerf-van der Molen te Leiden. Mirjam
Buitenwerf is gepromoveerd theologe
maar dient nog in het ambt van
predikant te worden bevestigd. Op
het moment waarop ik deze bijdrage
aan de redactie moet opsturen, is haar
beslissing nog niet bekend. Er is echter goede hoop dat zij het beroep aanneemt. Als dat het geval is, is de verwachting dat zij met haar gezin spoedig naar onze gemeente overkomt.
• Al enige tijd geleden heeft de AK besloten om het Jeugd- en Jongerenwerk in onze gemeente een voorname
plaats te (blijven) geven. Zowel het
college van diakenen als het college
van kerkrentmeesters hebben hiervoor
de nodige financiële middelen beschikbaar gesteld. Dit betekent dat de
detachering vanuit het landelijk Jongerenwerk van onze Protestantse Kerk
in Nederland kan worden voortgezet
door de benoeming van een opvolger
voor Hanna Oosterlee, die per 1 januari
haar werkzaamheden hier beëindigde.
Inmiddels is de vacature vervuld zodat
het werk onder de jongeren binnenkort
weer volledig kan worden voortgezet.
Hans Reijenga, scriba AK

Sam’s kledinginzameling
voor mensen in nood
De jaarlijkse kledinginzameling voor Cordaid Mensen in Nood,
op initiatief van de protestantse en r.-k. kerken in Amstelveen/
Buitenveldert, zal worden gehouden op zaterdag 16 april 2011
(een week vóór Pasen), van 9.30 - 12.00 uur.
Gevraagd wordt: kleding en schoeisel
(gebruikt maar nog in goede staat),
dekens, lakens, handdoeken, tafelkleden, gordijnen. Graag aanleveren
in gesloten vuilniszakken of goed gesloten dozen.
De kleding wordt door Mensen in
Nood verkocht aan bonafide Nederlandse sorteerbedrijven en komt als
gebruikte, en dus betaalbare, kleding

ter verkoop op lokale markten buiten
West-Europa. Op specifieke aanvraag
van hulporganisaties wereldwijd
verzendt Mensen in Nood ook zelf
kleding.
Met de opbrengst van de kleding
worden noodhulp- en wederopbouwprojecten in verschillende landen
gefinancierd. Ook het preventieproject
in waterbeheer in Kenia van de afgelo-

College van diakenen
Amstelveen-Buitenveldert

Vakanties

Secretariaat:
Nieuwe Keizersgracht 1A
1018 DR Amsterdam,
Tel. 020 5353700
Email secretariaat.cvd@deschinkel.nl
Rekening 69.97.43.532 of 526833
t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente AmstelveenBuitenveldert

Nu de zon zich voorzichtig steeds meer
laat zien, zal het bij menigeen weer naar
boven komen: vakantiekriebels. Het
maken van vakantieplannen is misschien
bij u al gebeurd.
Of misschien komt het regelen van uw
vakantie nog. Zo gewoon als het voor de
een is om op vakantie te gaan, is dit voor
anderen helemaal niet: door ziekte of beperkte financiële middelen ligt een vakantie vaak nogal moeilijk.
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pen jaren blijft ondersteund worden.
In de kerken zal een kledingactiefolder
met informatie worden uitgereikt.

Inzamelpunten zijn:
Handwegkerk / Handweg 117
Paaskerk / Augustinuspark 1
Kruiskerk / van der Veerelaan 30-A
Pelgrimskerk / van Boshuizenstraat 560
Titus Brandsmaparochie / Westelijk
Halfrond 1-A
Augustinuskerk / Amstelveenseweg 965
Annakerk / Amsterdamseweg 20
Heilige Geestkerk / Haagbeuklaan 3
Urbanuskerk / Noorddammerlaan 126,
Bovenkerk

Vanuit de diaconie kunnen we u helpen,
zeker ook als u door ziekte of een lichamelijke beperking niet makkelijk met vakantie kunt. Er zijn speciale
vakantiegidsen beschikbaar en een
diaken kan u desgewenst helpen met de
boeking.
Indien er belemmeringen zijn op financieel gebied kan de diaconie u hierin geheel
of gedeeltelijk in tegemoetkomen. Uw
wijkdiakenen kunnen u verder helpen,
dus vraag hen om hulp.
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Paasgroetenactie
Enkele Nederlandstalige kaarten
Elk jaar organiseert Kerk-in-actie de paasgroetenactie. Kerkleden sturen
rond Pasen, ter bemoediging, een paasgroet gericht aan politieke gevangenen
en mensenrechtenorganisaties in het buitenland, aan Nederlandse
gevangenen in het buitenland en in Nederlandse gevangenissen.
Gevangenen kunnen terecht veroordeeld zijn. Toch willen we hen laten
weten dat zij waardevolle mensen zijn in Christus’ ogen en dat de
paasboodschap ook voor hen geldt. De mensenrechtenorganisaties willen wij
bemoedigen in hun werk voor verdrukte mensen en groepen.

Er zijn dit jaar twee thema’s: Er is altijd
een doorwaadbare plaats en In wankel
evenwicht.
Er is altijd een doorwaadbare plaats:
Hoe je ook vastzit in je situatie, hoe
dreigend het water ook mag zijn, het is
met Pasen alsof God tot iedereen
zegt: Er is altijd een doorwaadbare
plaats, kom maar met mij mee naar de

overkant. Dit is een thema waarover
veel gepraat kan worden.

om hun privacy te waarborgen. Dat
voelt misschien voor u – maar ook
voor de gevangene die uw groet
ontvangt – wat onpersoonlijk aan.
Maar achter de paasgroet gaat toch
echt een persoon schuil die behoefte
heeft aan een teken van leven. Het is
daarom juist extra belangrijk om een
persoonlijke groet of bemoediging
op uw paasgroet te schrijven: een
bijbeltekst die uzelf altijd bemoedigt,
een gedicht eventueel door uzelf voor
hem of haar gemaakt.
Er zijn drie soorten kaarten:

In wankel evenwicht: Een langgestrafte ontdekte in de gevangenis zijn
tekentalent. Hij verbeeldde de paasboodschap als een wankel evenwicht,
tussen … leven of dood, staan of
vallen, blijven liggen of weer opstaan:
een man die de houding heeft aangenomen van een kruis, maar met de
vingers omhoog, wankelend op een
gebroken ei-symbool van Pasen, maar
dan weer rustend op een rots.
Beide themakaarten komen voort uit
paasprojecten met gedetineerden van
het Catechetisch Atelier van Elspeth
Pikaar, kunstenares, en Folly Hemrica,
justitie pastor en kunstenares. Als u
meedoet, stuurt u een paasgroet aan
iemand die u niet kent. In veel
gevallen zelfs aan iemand van wie u
de naam niet weet. Dat wordt gedaan
10

Dubbele Nederlandstalige kaarten
Deze zijn bedoeld voor gevangenen in
Nederland. De dubbele kaart bestaat
uit twee kaarten. De bovenste kaart is
voor de gevangene zelf; daar kunt u
een persoonlijke groet, tekst of gedicht
op schrijven. Op de onderste kaart
plakt u alleen een postzegel. U beschrijft die niet, zodat de gevangene
die zelf kan versturen naar familie of
vrienden. Gevangenen zijn erg blij met
deze kaarten. Soms helpt het hen over
de drempel heen om weer contact te
zoeken met hun familie of vrienden.
Deze kaarten verstuurt u in een
envelop via het justitiepastoraat van
de penitentiaire inrichtingen. De
justitiepredikanten delen de kaarten
uit tijdens een dienst of bezoek.

Deze zijn bedoeld voor Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ook hier geldt: u krijgt
geen namen van gevangenen in verband met
hun privacy. Deze kaarten worden gestuurd aan
Paasgroetenactie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht.
De kaarten gaan mee met het paasnummer van
De Gezant. Dit is een blad dat de Stichting Epafras uitgeeft ter ondersteuning van de geestelijke
verzorging aan de Nederlandse gedetineerden in
het buitenland. Epafras, dat door pastorale en
materiële hulp probeert de nood van de Nederlanders in buitenlandse cellen te verlichten, werkt
onder andere samen met kerken, gevangenispredikanten en -directies, maar ook met vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en de Nederlandse ambassades in de diverse landen.

Engels- en Spaanstalige kaarten
Deze zijn bedoeld voor mensenrechtenactivisten
en mensenrechtenorganisaties in het buitenland. Hun adressen komen van de groetenlijst
van Amnesty International.
De ZWO-leden/diakenen van de
verschillende kerken, die deze actie begeleiden,
zullen op één van de komende zondagen nadere
mededelingen doen over de verkoop en
verzending van de kaarten.
Wij nodigen u allen van harte uit een kaart te
kopen en zo deze actie tot een succes te
maken.
Nel Velthorst
Lid van de Centrale ZWO commissie
11
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college van kerkrentmeesters

column

Uitkomsten 2010

vrijwillige bijdrage en oudejaarscollecte

Wij zijn druk bezig met het opmaken van
de jaarrekening over 2010. Naar we nu
kunnen vaststellen komen de inkomsten
uit de vaste vrijwillige bijdragen uit op een
bedrag van € 681.000. Dat is € 11.000
meer dan waarop we in september 2010
rekenden. Dat is goed nieuws. De
eindejaarscollecte bracht ruim
€ 29.000 op. Ook een bedrag waar we
zeer content mee zijn. Andere informatie
kan ik u nu nog niet geven. Dat komt een
volgende keer.
De toezeggingen voor 2011 stromen goed
binnen. Heeft u uw toezegging voor 2011
nog niet ingevuld en toegestuurd? Dan
hierbij het verzoek dat te doen. Alleen op
die manier hebben wij goed zicht op waar
we dit jaar op mogen rekenen.

Uw vaste gift is een geschenk
Een bijdrage van onze voorzitter (Jaap
Lubbers) van de commissie geldwerving.
Hij wijst u op fiscaal aangename
mogelijkheden van schenken. Misschien
een laatste bijdrage van zijn hand, want hij
stopt dit jaar met het voorzitterschap. We
zijn naarstig op zoek naar een opvolger.
Misschien wilt u eerst iets meer weten
over deze functie? Aarzel dan niet contact
met hem te zoeken.

maken? Want dan is uw gift voor de fiscus
volledig aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Giften aan kerkelijke
en liefdadige of het algemeen nut
beogende instellingen (ANBI), - de
Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert, niet de wijkgemeente, is
zo’n ANBI - zijn in Nederland aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Bij gewone
giften stelt de fiscus echter een aantal
beperkingen. Zo moeten ze minimaal
1% van uw verzamelinkomen bedragen
en is het eerste procent niet aftrekbaar.
Per kalenderjaar kunt u maximaal 10% van
uw verzamelinkomen opvoeren als
aftrekpost. Bij een notariële schenking is
de gift altijd volledig aftrekbaar, ongeacht
het bedrag. Het grote voordeel is, dat u
méér kunt geven aan het doel dat u na
aan het hart ligt, zonder dat het u netto
meer geld kost. In de notariële akte
verbindt u zich om tenminste 5 jaar lang
jaarlijks een vast bedrag aan het werk van
de kerk te schenken. Zo’n akte kunt u bij
volmacht tekenen. De kerk zal de
notariskosten voor haar rekening nemen.
Als u ook specifiek de diaconie of uw
eigen wijk wilt gedenken kunt u ook die
schenking opnemen in dezelfde notariële
akte. Dan is ook die gift aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.

Notariële schenking
Geeft u een jaarlijkse vrijwillige bijdrage
aan de kerk? Heeft u al eens nagedacht
om daarvan een notariële schenking te

Geloven in een bestemming
Misschien heeft u er al eens over
nagedacht en wilt u overwegen ons werk
12

in de toekomst te steunen, door de
Protestantse Gemeente Amstelveen Buitenveldert op te nemen in uw
testament. Dat kunt u doen met een
legaat of als (mede)-erfgenaam. De fiscus
schenkt ons uw legaat of erfenis zonder
successierechten.
In de folder Erfstellingen en Legaten staat
meer informatie.
Uw legaat of nalatenschap gaat naar
het werk van de kerk in de wijken. Want
voor pastorale zorg, de eredienst op
zondag en vele activiteiten is een gebouw
nodig met professionele menskracht.
Predikanten, kosters en organisten. Als u
dat wilt, kunt u ook een specifiek doel
aanwijzen dat u na aan het hart ligt. Denk
aan: de diaconie of zending en
ontwikkelingssamenwerking. Bovendien
kunt u aangeven of een bepaalde
wijkgemeente uw nalatenschap mag
ontvangen.
Het Kerkelijk Bureau regelt de verdere
uitwerking voor u. Meer informatie en
rekenvoorbeelden vindt u in de folder
“Erfstellingen en Legaten” die bij de
koster en/of het Kerkelijk Bureau
verkrijgbaar is.
Jaap Lubbers,
voorzitter commissie geldwerving
Hans van Strien, penningmeester

Ik zie je
‘Ik mis de mosterd.’ Het
is vrijdagavond. Mensen van de
Pelgrimskerk verzorgen jaarlijks
een warme maaltijd voor dak- en
thuislozen in inloophuis Makom.
Terwijl de meeste bezoekers de
hutspot met een gigantische bal
gehakt prijzen, vraagt Rob om
mosterd. De door coördinator
Kathleen tevoorschijn gehaalde fles
mosterd pakt hij achteloos aan.

Wachtend tot het eten
geserveerd wordt hebben
we zeker twintig minuten
met elkaar gesproken.
Maar het wil maar niet tot een echte
ontmoeting komen. Ik zie de lelijke –
genezende – wonden in zijn gezicht. Ik
hoor zijn klaagzang over langdurig heroïnegebruik, tegenwerking van hulpverlening, gemis aan echte vrienden.
En ik vind geen ingang om hem te
laten merken dat ik met hem meeleef.
Op een gegeven moment ben ik opgestaan, omdat ik het niet langer kon
verdragen. Alsof hij niet kon verdragen
dat ik aandacht voor hem had, dat hij
enige aandacht waard was.
Hoe anders verliep het gesprek met
John die sinds vier jaar dakloos is. Net
als Rob voelde hij zich vaak buitengesloten en was hij treurig over alles wat
hij was kwijtgeraakt. Hij vertrouwde
me op een gegeven moment toe dat
hij een religieuze ervaring had gehad.
Op het dieptepunt van zijn dakloosheid
– geen geld, koud, nat, ziek – had hij
een licht gezien en een stem gehoord
die zei: ‘Jij bent een stukje van dat
licht’. Dat zinnetje had hem geraakt,
omdat ‘ík niet wist dat ik het in me had’.
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Ik pretendeer niet een oplossing te
hebben voor de sociale problemen van
Rob of de dakloosheid van John. Ik wil
niet twisten over het functioneren van
de hulpverlening. Mijn tactiek berust
op het zoeken van verbindingen, niet
op het blindstaren van verschillen. De
ontmoeting met John raakte mij. We
leven in verschillende werelden. En
toch koos hij er voor mij een existentiële ervaring toe te vertrouwen. Even
niet onzichtbaar voor elkaar.
Een chassidische wijsheid zegt dat
we ons moeten inbeelden op het voorhoofd van elk mens de heilige naam
van God te zien, want wij zijn allen
naar Gods evenbeeld geschapen.
Ik zou zeggen: kijk elkaar eens goed
aan en glimlach!
Nelly Versteeg
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Een wereldvrouw
Cindy Kruydenhof (46) is één
van de mensen achter de kraam
van de wereldwinkel. Ze is geboren
in Paramaribo en op haar 18-de
vertrok ze met een studiebeurs naar
Amerika. In zes jaar tijd werd ze
CPA-er, registeraccountant. Bij toeval
kwam ze in Nederland terecht, want
eigenlijk had ze in België verder willen
studeren.
Ze werkte onder andere bij de
Verenigde spaarbank (later Fortis),
KPMG en de Sociale Verzekeringsbank.
Momenteel is ze financieel manager
bij Amstelwijs, het bestuur voor
openbare basisscholen in Amstelveen
en Ouderkerk aan de Amstel.
Wie zijn voor jou de mensen die
dichtbij voelen?
‘Uiteraard mijn gezin! Ik heb een speciale band met mijn vijf
jaar jongere zusje en
haar gezinnetje, mijn
familie en vrienden in
Suriname, Amerika en
Nederland. Ik ben niet
zo’n vriendinnentype
dat eindeloos gaat
bellen. Toch probeer
ik te laten merken dat
ik aan ze denk, dat

ze belangrijk voor me zijn. Sommige
vriendinnen zijn net zussen voor mij.’

Hoe laat je ze dat merken?
‘Als ik bel, luister ik ook echt. ‘k Probeer, als ze in Nederland wonen, minstens een paar keer per jaar af te spreken. Attent te zijn met verjaardagen.
Met Shirley met wie ik het langst bevriend ben, is die vriendschap bijna onverbrekelijk. We leerden elkaar kennen
in de tweede klas van de middelbare
school. Onze beide moeders bleken
vroeger ook vriendinnen te zijn.
Op mijn verjaardag zit een heel gemêleerd gezelschap: mensen komen uit
verschillende landen en hebben verschillende achtergronden.’

Zijn er mensen in jouw leven die
kozen om jou te zien?
Cindy denkt lang na. ‘Ik kom uit een
gezin met zes kinderen, ik was een
middelkind, thuis was er geen tijd voor
speciale aandacht. Ik heb mijn grootmoeder nooit gekend. Met haar zus en
broer kreeg ik een speciale band. Die
twee mensen stonden stil bij de persoon Cindy. Mijn oom Walter vroeg:
kom je eens een weekend bij me logeren? En dan gingen we leuke dingen
doen. Die oom was gescheiden en zijn
kinderen woonden in Nederland. Elk
jaar ging hij naar het carnaval in Trinidad en nam hij altijd een kleinigheidje
voor me mee. Als kind koester je dat.
Zijn zus werd mijn oma, ze is nu bijna
negentig jaar en woont sinds 1970 in

Nederland. Samen met haar ben ik
begin dit jaar teruggegaan naar Suriname. Terug naar de plek waar oma
vroeger woonde en ik mocht logeren.
Voor mij zijn dat fijne herinneringen.
Oma en ik zijn nog steeds hecht. Met
kerst logeert ze bij mij en dan neem ik
haar mee naar de Paaskerk.’

Samen met Siska Stronkhorst leid
jij de verkoop van producten uit de
wereldwinkel. Wil jij iets vertellen
over je betrokkenheid?
‘Ik werd gevraagd om het team te
komen versterken. Siska en ik doen
het nu samen. Ik onderschrijf het gedachtegoed achter de wereldwinkel:
je geeft mensen een eerlijke prijs voor
hun producten en dat is niet per se
de laagste prijs. Producten die anders
nooit het land van origine uitkomen,
komen op plekken waar andere mensen ze kopen. Zo komen twee totaal
verschillende werelden met elkaar in
contact. Zonder dat mensen elkaar
ontmoeten. De één maakt het en kan
ervan leven, de ander koopt het en kan
ervan genieten. Veel van die producten
zijn handgemaakt. Als je iets koopt,
krijg je ook informatie over het land,
het materiaal en de arbeid die erin is
gaan zitten. De sieraden, schalen en
vazen van de wereldwinkel vind je niet
in een gewone winkel. Warenhuizen
verkopen zoveel mogelijk producten
die aantrekkelijk zijn voor de grote
massa. Ze moeten omzet draaien.

ik informele gesprekken zoveel mogelijk,
hoezeer ze ook bijdragen aan de onderlinge sfeer. Ik werk achttien uur en ben
me bewust van mijn beperkte tijd.’

Straks moet Amstelwijs bezuinigen en
vloeien mensen af. Hoe ga je daarmee
om?

De vertegenwoordigers van de
wereldwinkel v.l.n.r. Cindy Kruydenhof, zoon
Vincent, Siska Stronkhorst.

Die sieraden, vazen en schalen uit de
wereldwinkel zijn niet goedkoop. maar je
betaalt niet de winstmarge, je betaalt de
arbeid. De mensen die het gemaakt hebben, hebben daarvoor een redelijke prijs
gekregen.
Het type producten is ook anders. De
autootjes en vliegtuigen gemaakt van
frisdrankblikjes verschijnen in kleine aantallen. Het is niet bedoeld voor de grote
massa.
Als ik een cadeautje zoek, ga ik naar de
wereldwinkel toe. Maar in Amstelveen
zit de winkel een beetje onzichtbaar aan
de Galerij tussen de feest- en de fietsenwinkel.’

Je werkt als financieel manager voor
de Stichting. Hoe is het om in zo’n
organisatie om te zien naar elkaar?
‘Ik heb te maken met andere mensen.
Met mensen áchter de functie en met
mensen ín functie. Ik ben baas en medemens. Als je een goede baas wilt zijn,
is luisteren belangrijk. Ik probeer tussen
de regels door te luisteren. Toch beperk

‘Dat is heftig. Ik zit er pas een jaar, maar
ik heb de organisatie inzichtelijk weten te
maken. We bleken financieel op een heel
andere plek te zijn dan iedereen dacht.
In het meerjarenplan Sterk de toekomst
in staan tien pagina’s met getallen en
dertig over het bedrijf zelf: doelstellingen,
trends, waar gaan we met z’n allen naar
toe. Als school ben je financieel afhankelijk van het aantal leerlingen. Dus je
moet ouders ervan overtuigen om jouw
school te kiezen. We moeten een merk
worden, dat is één van mijn stokpaardjes.
Personeel is duur, dus als we het tij willen keren, heeft dat consequenties voor
de werknemers. We zitten nu in de fase:
hoe doen we dat zo eerlijk mogelijk.’

dat centrum was om vrouwen met activiteiten en cursussen vooruit te helpen in
de maatschappij. Ook een gebied waar
ik niets van afwist, voordat ik erin stapte.
Die organisatie heb ik weer op de rails
gezet.
Maar ik heb ook geleerd, dat ik moet
waken om de balans te bewaren in mijn
leven Op dit moment vergt mijn werk
voor Amstelwijs heel veel energie. Ik
weet dat het nodig is, maar het moet
op termijn minder. Ik wil ook voldoende
aandacht geven aan mijn gezin, mijn huishouden en mezelf. Gewoon weer eens
de kast opruimen en de foto’s ordenen.
Ik heb een afspraak met een vriendin om
een week weg te gaan, ver weg, naar Jamaica. Dat weekje wil ik graag prikken.’
Interview en foto’s: Janet Parlevliet

Wat is voor jou het aantrekkelijke
in managen?
Heel enthousiast zegt ze: ‘It’s
what I do best! Onderwijs is
een tak van sport die voor mij
nieuw is. Ik zoek altijd een
nieuwe uitdaging. Ik vind het
leuk om mijn neus in een
nieuw project te steken.
Een paar jaar geleden was ik
tijdelijk algemeen directeur
van Anne Tefle, een
centrum voor moeder (anne) en
kind (tefle).
Het doel
van

Janet Parlevliet
14

15

jaargang 2 | nummer 3

ontwikkelingen uit amstelveen-zuid

Wijzen naar
het westen

met daarboven woonruimte voor
woongroepen. Dit gebouw moet
verrijzen naast de nieuwbouw van
het Zonnehuis. Het gele gebouw
naast de eindhalte van tram 51. Ook
met OTT zijn we sinds december in
gesprek.

Meerwaarde van samenwerken

Kerkelijk centrum in Westwijk krijgt vorm
Hoe zou een week in het nieuw te bouwen kerkelijk centrum
in Westwijk eruit kunnen zien? Het zou een plek kunnen zijn om met
elkaar te eten en te praten over dingen die ons bezighouden. Een
plek voor een nieuw soort vieringen, een plek om een kaars aan te
steken, of zomaar binnen te lopen voor een kop koffie en een praatje.
Kerkenraden en bouwcommissie zetten hun visioenen om in wensen
en een plan van eisen.
Tastbaar boegbeeld van vernieuwing

In vorige nummers van Present heeft
u al kunnen lezen over de plannen van
de kerkenraden van de Dorps-, Paasen Handwegkerk om te komen tot een
wijkgemeente Amstelveen-Zuid. Met
de Paaskerk als centraal kerkgebouw.
Onderdeel van dat plan is om na de
Dorpskerk ook de Handwegkerk af te
stoten. Dat is een bewuste keuze, omdat op die manier mensen en geldmiddelen beschikbaar zijn voor een vernieuwingsproces. Doel van dat proces
is het tij van teruglopende betrokkenheid te keren. Tastbaar boegbeeld van
dat vernieuwingsproces is een nieuw

kerkelijk centrum in Westwijk. Naast
viering van de eredienst in zowel vertrouwde als vernieuwende vormen
biedt dit nieuwe centrum de mogelijkheid om meer kerk naar buiten te zijn.
Daarom is het wenselijk om dat samen met een andere maatschappelijke
organisatie te realiseren.

Twee gesprekspartners

Idealiter zou je eerst de plannen willen uitwerken om in detail de vorm en
inhoud van de activiteiten te weten.
Op basis daarvan kun je dan voor
het nieuwe kerkelijk centrum - en
natuurlijk ook voor de Paaskerk - een
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Programma van Eisen (PvE) opstellen.
Zo’n PvE beschrijft de benodigde ruimten en hun functionaliteit.
Sinds eind vorig jaar halen de ontwikkelingen ons echter in. Allereerst zal
de Onderwijsgroep Amstelland in
Westwijk een nieuw schoolgebouw
voor de Karel Eykmanschool bouwen.
In haar plannen heeft de gemeente
Amstelveen in dat gebouw ook ruimte
gereserveerd voor kinderopvang door
Kinderrijk èn een kerkelijk centrum.
Sinds oktober zijn we met de Onderwijsgroep Amstelland over deze mogelijkheid in gesprek. Onlangs heeft het
schoolbestuur een projectleider in de
arm genomen die de komende weken
met de drie partijen gaat overleggen
over de eigen wensen, mogelijkheden
en wensen voor samenwerking en het
gemeenschappelijk gebruik en beheer
van een gebouw.
Tegelijkertijd deed zich nog een mogelijkheid voor. Ons Tweede Thuis (OTT),
die in de regio de gehandicaptenzorg
verzorgt, wil een dagcentrum bouwen

In de gesprekken met deze twee
mogelijke partners onderzoeken we
natuurlijk in hoeverre we onze wensen kunnen realiseren en de mogelijkheden om kosteneffectief te bouwen. Nog meer zoeken we naar de
meerwaarde van het gezamenlijke
gebruik van een gebouw. Daarvoor
is een PvE nodig. Om dat te maken
hebben de kerkenraadsleden eerst
gebrainstormd over het soort vieringen en activiteiten voor het kerkelijk
centrum. Deze brainstorm is omgezet in concrete schetsen, hoe een
week in het kerkelijk centrum eruit zou
kunnen zien. Op basis daarvan is een
voorlopig PvE gemaakt. Daarin staat
een multifunctionele kerkzaal voor
maximaal 130 personen. Voor
de vertrouwde vorm van viering, vernieuwende vieringen en andere activiteiten zoals muziek, toneel en film.
Speciale aandacht is er voor akoestiek,
verlichting en flexibiliteit. Naast de
kerkzaal is er een ontmoetingsruimte.
Om koffie te drinken na een viering,
activiteiten te organiseren voor groepen tot vijftig personen of een drankje
te drinken na een vergadering. Ook
kun je samen eten. Een keuken maakt
daarom deel uit van het eisenpakket.

Peter van Leeuwen (midden) vertelt Ilse Meester en Marianne Bogaard over de plannen.

Daarnaast is er een in tweeën deelbare zaal voor activiteiten met 30, 20
of 10 personen, bijvoorbeeld voor een
bijbelkring of de kindernevendienst.
Tot slot is er een werkkamer nodig te
gebruiken als consistorie of als werkkamer voor de predikant of koster.

Meedenken met bouwcommissie

De kerkenraden willen de komende
weken gelegenheden creëren om
de gemeenten verder te informeren
over de ontwikkelingen en om input
te vragen. Dat is hard nodig, omdat de
ontwikkelingen erg snel gaan. Beide
partners willen in april een gemeen-
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schappelijk PvE gereed hebben waarmee een architect aan het werk kan
gaan, zodat voor het eind van dit jaar
de eerste paal de grond in kan.
Mocht u ondertussen al opmerkingen,
vragen of suggesties hebben, wend
u zich dan graag tot de leden van de
bouwcommissie bestaande uit Marieke van Wieren (CvK afgevaardigde),
Alice Stronkhorst, Gerben Drost, Wilm
Merckel, Henk van de Broek en
Peter van Leeuwen

jaargang 2 | nummer 3

Handwegkerk
Veertig dagen
Zie wij gaan op naar Jeruzalem,
de stad, door bergen omgeven
waar God is als een wal van trouw
rondom wie in haar willen leven.
We beleven dat hij die uit God geboren
is zich waagt aan de duisternis.
Niemand stuit zijn vast geloof
dat hij de weg ten einde toe moet
gaan, zo volbrengt hij de exodus.

Vespervieringen
We hebben gemeenschappelijke
avondgebeden in Zuid op
de dinsdagavond in de
veertigdagentijd. Op 22 en 29
maart in de Handwegkerk, op 5

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

en 12 april in de Paaskerk. Korte
gebedsvieringen waarin we middels
een evangeliefragment stil staan bij
de weg die Jezus is gegaan en zelf
proberen tot verstilling te komen door
momenten van gebed en stilte tijdens
de vesper. Aanvang: 19.30 uur.

Kringen
Sommige kringen stoppen voor
Pasen, andere gaan nog iets langer
door. Maarten Aalders, Piet de
Bres en Renger Prent leverden
een gewaardeerde bijdrage aan
het vormingsprogramma. Ik zeg
hen, mede namens de deelnemers
dank. In januari begon ik met een
blokje basiscatechese. De jongeren
ontdekten dat het bijbels Verhaal niet
één boek is maar in feite een ‘hele
plank’. Niet lang geleden hadden
we Rie Jelles in ons midden die ons
meenam naar de kerk van enige tijd
geleden… We ronden binnenkort
het programma af, met bijzondere
aandacht voor de viering van Witte
Donderdag. De kinderen mogen, net
als vorig jaar, in die dienst de toon
aangeven.

De wind in de zeilen
Achter die titel gaat de missionaire
cursus schuil die ik momenteel
op Hydepark volg. De afgelopen
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bijeenkomst stond in het teken van
de bezoeken die we gebracht hadden
aan nieuwe gemeenschappen her
en der in den lande. Zelf bezocht ik
enkele malen een kerkplanting vanuit
christelijke gereformeerde hoek in
Amsterdam. De bezoeken riepen veel
(missionaire) vragen op, evenals de
gesprekken tijdens de cursusdagen
met ‘kerkplanters’. Vragen rondom
identiteit, missie, het waartoe van de
kerkelijke gemeente. We kregen het
ingepeperd: gemeentestichting hoort
tot het wezen van de kerk. Als het
om apostolaat gaat, dan realiseren
we ons dat een bestaande of nieuwe
gemeente haar bestemming niet in
zichzelf maar in de omgeving vindt.
Een boeiende en ook complexe
materie, ik voel me bevoorrecht om
samen met collega’s met missionaire
vragen bezig te zijn en impulsen te
krijgen van docenten en gasten van
buiten tijdens de cursus.
G.J. de Bruin

Kindernevendienst
veertigdagenproject: ontmoeting
In de Veertigdagentijd gaan we dit
jaar met de kinderen nadenken over
het thema ‘Ontmoeting’. Elke dag
ontmoeten we mensen: thuis, op
school, buiten. Die ontmoetingen
kunnen heel verschillend zijn. In de
verhalen zien we dat Jezus ook veel
mensen
ontmoette.
Die
ontmoetingen
spelen
zich af op
verschillende
plekken: in de
woestijn de
ontmoeting
tussen Jezus
en de duivel,
op de berg de
ontmoeting
met Mozes
en Elia, bij
de bron de
ontmoeting
met de
Samaritaanse vrouw, de ontmoeting
met de blinde, de ontmoeting met
de opgewekte Lazarus bij het graf,
de ontmoeting met de mensen die
Jezus binnenhalen in Jeruzalem
en de ontmoeting van Maria en

de tuinman in de tuin. Door al die
ontmoetingen heen speelt de
ontmoeting van mensen met God
een verbindende rol en de verhalen
vormen samen een mooie doorgaande
lijn naar paasmorgen, waar uiteindelijk
de ontmoeting met de levende
Heer plaatsvindt. Die beslissende
ontmoeting laat zien dat bij God het
leven het laatste
woord heeft.
Het thema van
elke zondag wordt
bepaald door
de plaats waar
de ontmoeting
zich afspeelt. De
projectverbeelding
bestaat dit jaar
uit een grote
poster van een
landschap. Op
de poster zijn
de plekken te
zien waar de
ontmoetingen
uit de verhalen
zich zullen gaan
afspelen. Elke week wordt een kleine
illustratie toegevoegd, waarop een
ontmoeting te zien is.

Henk Koolhaas
Hij was gericht op anderen, oprecht
geïnteresseerd. Hij sprak wat minder
gemakkelijk over zichzelf, vaak zei hij
dat het wel goed met hem ging. Dat
antwoord moest je met een korreltje
zout nemen, van jongsafaan speelde
zijn gezondheid hem parten. Maar
Henk was een doorzetter, wilde niet
klagen en al helemaal niet zeuren. Hij
bleef ondanks tegenslagen positief in
het leven staan. Al vroeg verloor hij zijn
vrouw en bleef achter met twee jonge
kinderen. Met Sien Bloos-van Noord en
haar kinderen ontstond er een nieuw
gezin; met haar mocht hij vorig jaar
hun veertigjarig samen gaan vieren.
Voor zijn leven hebben we tijdens de
afscheidsbijeenkomst gedankt, voor haar
en de kinderen vroegen we om kracht
en verbondenheid.

Namens de kindernevendienstleiding,
Hans Wesdorp

19

jaargang 2 | nummer 3

Agenda		

Jongerendienst: DE dienst 27 maart

		

Jarenlang heb ik als tiener de jongerendiensten
bijgewoond. Ik was er elke keer bij, eerst met
m’n oudere broers, later was ik als enige ‘Meij’
over die de naam hoog hield. Ik vond het altijd
hartstikke gezellig en leuk, het is namelijk voor
jongeren niet het leukst om elke week in de kerk
te zitten, jongeren willen actief bezig zijn.
Nu ben ik al weer heel wat jaartjes ouder en
ben sinds vier jaar gepromoveerd naar de 16+
dienst. Vorig jaar is mij gevraagd of ik zo nu en
dan zou willen helpen als leiding (of zoals Anko
dat zegt leijding) bij de jongerendienst. Het leek
mij hartstikke leuk om bij iets waar ik met veel
plezier heen ging, zelf een leidende functie kon
hebben. De eerste keer dat ik daar als ‘leijding’
was, heb ik geholpen met DE jongerendienst.
Hartstikke leuk, prachtig om te zien hoe gedreven
de jongeren zijn, ze willen echt iets neer zetten
en ze willen een mooie dienst aan de gemeente
laten zien. Zelf vond ik het prachtig om hier aan
mee te doen, de bijbelverhalen te zoeken, het
verhaal bedenken, te dansen, toneel te spelen
of een verhaal voor te lezen. Er is niks veranderd
in de afgelopen vijf jaar, de jongeren van nu zijn
net zo gedreven en willen nog net zo graag. Voor
mij is het extra leuk dat ik de choreografie mag
maken voor een dans, zo heb ik toch nog aandeel
in de dienst ondanks dat ik niet meer zelf mee
doe. Voor de jongeren is dit niet alleen maar een
dienst in handen hebben. Ze laten hiermee zien
dat ze een deel zijn van de gemeente, dat zij ook
iets te zeggen hebben. Toen ik naar de jongeren
keek die nu in de 12+ dienst zitten, kon ik alleen
maar zeggen: het zijn prachtige jongeren die echt
iets te vertellen hebben en willen laten zien. Ik
vind dat we trots moeten zijn op de jongeren, het
is een grote groep, en ongelooflijk enthousiast en
vol wilskracht. Ik kijk nu al uit naar DE dienst op
27 maart! Tot dan!

Maart		
vr
11
20.00 uur
wo 16
20.00 uur
vr
18
20.00 uur
di
22
19.30 uur
wo 23
20.00 uur
wo 23
20.00 uur
do 24
10.00 uur
zat 26
10.00 uur
di
29
19.30 uur
wo 30
20.00 uur
wo 30
20.00 uur
wo 30
20.00 uur
		

Repetitie Johannes Passie (SA)
Repetitie Johannes Passie (TB)
Repetitie Johannes Passie (SA)
Vesperviering
Alphakoers
Repetitie Johannes Passie (TB)
Bijbelkring
Repetitie Johannes Passie (SATB)
Vesperviering
Repetitie Johannes Passie (SATB)
Meditatief bijbellezen
Alphakoers

April		
vr
zo
wo
wo
zat

1
10
13
13
16

20.00 uur
middag
20.00 uur
middag/avond
10.00 uur

Repetitie Johannes Passie (SATB)
Alphakoers (afsluiting)
Repetitie Johannes Passie (SATB)
Beeldencursus
Generale Johannes Passie

Judith Meij
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Kruiskerk
Bij de diensten
De Veertigdagentijd, de
voorbereidingstijd op Pasen, is
begonnen. Afgelopen zondag 13
maart was de eerste zondag van de
Veertig dagen. De liturgische kleur
is veranderd van groen in paars, de
kleur van boete en inkeer. Het gloria
komt in deze periode te vervallen.
De kinderdienst heeft een project
met als thema ‘Ontmoeting’; het
knoopt aan bij de lezingen van het
leesrooster. De verhalen uit Matteüs
en Johannes vertellen over de
ontmoetingen van Jezus op zijn weg
naar Jeruzalem: de verzoeking in de
woestijn, de verschijning van Mozes
en Elia op de berg, het gesprek met de
Samaritaanse vrouw, de genezing van
een blinde, de opwekking van Lazarus
en de intocht in Jeruzalem. Het project
is ontwikkeld is samenwerking met
Kerk in Actie, dat in deze periode actie
voert onder het motto ‘Ik zie je!’ Ook
daarbij staan ontmoetingen tussen
mensen centraal. Zie hiervoor ook het
artikel in de vorige Present van Nel
Velthorst namens de Centrale ZWOcommissie. Bij het project hoort ook
een projectlied: ‘Kom uit je huis’.
Op 20 maart lezen we het verhaal van
de verschijning van Mozes en Elia aan
Jezus op de berg (Matteüs 17: 1-9). Ik
hoop zelf in deze dienst voor te gaan.

Een goede oude bekende is de
voorganger op 27 maart: Coen
Constandse. Velen zullen het fijn
vinden hem weer te horen en te
zien. Zelf ben ik die zondag in de
Pelgrimskerk. De hoofdlezing volgens
het leesrooster is Johannes 4: 5-26, de
ontmoeting bij de bron van Jezus met
de Samaritaanse vrouw.
De vierde zondag van de Veertig
dagen, 3 april, staat vanouds bekend
als zondag Laetare, zondag ‘Verheugt
u’. De liturgische kleur is roze: het wit
van Pasen breekt al een beetje door
het paars heen. Een mooie zondag
om dan ook de Maaltijd van de Heer
te vieren. Licht in het donker komt er
voor de blindgeborene, over wie we
lezen in Johannes 9.
Op 10 april lezen we over de
opwekking van Lazarus uit zijn graf
(Johannes 11). Ook dan hoop ik zelf in
de Kruiskerk voor te gaan.
Sieb Lanser

Vespers en broodmaaltijden in de
veertigdagentijd
Het is al jaren een goede
oecumenische gewoonte om in de
veertigdagentijd vespervieringen te
houden op de woensdagavond. Dat
doen we ook dit jaar vijf keer: op 16,
23 en 30 maart en 6 en 13 april. Ze
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worden gehouden van 19.15 - 19.45
uur in de Titus Brandsmakerk. Het
zijn meditatieve vieringen met enkele
teksten, stilte, liederen en een korte
overweging. Muziek en liederen van
Taizé dragen het geheel.
Driemaal gaat aan de vesperviering
een broodmaaltijd vooraf: op 16 en 30
maart en 13 april. Ze worden gehouden
in de Ontmoetingsruimte van de Titus
Brandsmakerk vanaf 18.00 uur.

Samen aan tafel op donderdag
27 januari
Fleurig gedekte tafels, drankjes en
zoutjes en een hartelijk welkom:
een mooie ambiance om 26 gasten

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Sieb Lanser,
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen,
tel. 4534540, s.lanser@planet.nl
voorzitter kerkenraad
Rudie van Balderen, tel. 6450565,
r_vanbalderen@hccnet.nl
scriba Aart Appelhof, tel. 6434405,
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Kruiskerkgemeente,
Amstelveen
inleveren kopij Present Jan Schipper,
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl
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Adriana Gerritdina (Ada)
Verburg – Luirink
Na een ziekte van enkele
maanden is op 4 februari
overleden Adriana Gerritdina
(Ada) Verburg-Luirink. Zij is 88
jaar geworden. Samen met haar
man woonde zij de laatste 13
jaar op Rembrandtweg 184-B.
Daar is ze ook gestorven, te
midden van haar dierbaren. In de
gedachtenisdienst op 11 februari
in de Kruiskerk overheerste
de dankbaarheid. Echtgenoot,
kinderen en kleinkinderen
hebben een beeld geschetst
van wat zij voor hen heeft
betekend. Het familieleven was
haar alles. Qua karakter was
Ada Verburg vrij gesloten; ze
was nuchter en rationeel, maar
er zat ook vuur en passie in.
Ze was een gelovige vrouw,
met afkeer van dogmatisme
en met enige moeite met
het instituut kerk. De tekst
bovenaan de rouwkaart De Heer
is mijn Herder verwoordde haar
geloofsvertrouwen.
In de gedachtenisdienst lazen
we Psalm 23, alsmede enkele
verzen uit Psalm 125 (de
trouwtekst) en 1 Korintiërs
13. Aansluitend hebben we
in besloten kring haar lichaam
aan de schoot van de aarde
toevertrouwd op begraafplaats
Zorgvlied

te ontvangen. Op het menu stond
erwtensoep en brood. Marijke
Labohm verwelkomde ons namens
de diaconie. We noemden onze
namen en leerden zo weer een
aantal onbekenden kennen. Al
gauw ontstonden er geanimeerde
gesprekken.De erwtensoep, de
diverse broodsoorten en het beleg
smaakten heerlijk.
Na de maaltijd vertelde Ds. Wim
Janssen ons het verhaal van Noach,
zoals dat gestalte heeft gekregen in de
verhalen van de zwarte gemeenschap
in het Zuiden van de Verenigde Staten.
Met een dankwoord aan de
voorbereidingsgroep werd de avond
afgesloten.
Lien Dreef

Kinderdiensten
Zondag 13 maart zijn we gestart
met het veertigdagenproject, de
tijd die het duurt tot het Pasen is.
Dit jaar werken we met het project
van Kind op Zondag, en het thema
is Ontmoeting. In de kerkdienst en
tijdens de kinderdienst ontmoeten
we een heleboel mensen die
Jezus tegenkwam op zijn weg naar
Jeruzalem.
Ook gaan we op zaterdag 16 april
weer palmpasenstokken maken,
hiervoor moet je je wel opgeven bij de
kindernevendienstleiding!
We hopen jullie allemaal te
ontmoeten! Het wordt weer een leuke
tijd!
Jellie Snijders
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Uit de kerkenraad februari
Lastig is de tamelijk grote tijd
tussen verschijnen van Present en
het aanleveren van kopij. Daarom
mocht ik u vorige keer nog niet
vertellen dat onze gemeente een
beroep heeft uitgebracht op dr.
Mirjam F. Buitenwerf - van der
Molen, te Leiden. Nu kan dat wel. De
beroepingscommissie onder leiding
van Bert Dreef heeft snel en zeer goed
werk geleverd. De commissie is erg
enthousiast over deze kandidaat en
heeft dat enthousiasme vervolgens
overgebracht op wijkkerkenraad,
AK en de gemeente op de
gemeentevergadering van 10 februari.
Daar hebben we bij acclamatie
besloten een beroep op haar uit te
brengen. We zijn zeer benieuwd of ze
het beroep ook gaat aannemen, maar
de voortekenen zijn gunstig. Als alles
doorgaat is de intreedienst op
15 mei gepland. Nu al alle leden
van de beroepingscommissie zeer
bedankt!
• Vorige keer was het ook nog
te vroeg om te vertellen over het
afscheid van ds. Jaap Doolaard.
Een stampvolle kerk, een verzorgde
dienst met mooie muziek en een
preek van een bescheiden mens over
bescheiden mensen. Wij hebben met
elkaar een cadeau van € 2.562,- bij
elkaar gebracht, waarvan ik hem
een Bose muzieksysteem mocht
overhandigen, plus een cheque voor
het restant. Ook een dik boek met ‘A5jes’ vol goede wensen hoorde bij het
cadeau. Totaal onverwacht voor velen,
was daar ook onze burgemeester, om

hem te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
• Hoe enthousiast we over het
algemeen ook over de fusie zijn en hoe
goed de meeste groepen ook in elkaar
geschoven zijn, helaas geldt dat niet
voor de koren. Feit is dat het tussen
cantorij, koor en cantor-organist niet
klikt, hoe droevig dat ook is. Het heeft
weinig zin in deze situatie naar een
schuldige te zoeken, overal heeft men
wel steken laten vallen. Onlangs werden
de repetities opgeschort. De kerkenraad
ziet na overleg met betrokkenen
geen andere uitweg dan beide koren
opheffen en iets nieuws beginnen. Dat
houdt in dat de wijkkerkenraad een
interim-koor opricht, onder leiding van
de huidige cantororganist Frits Heil,
voor medewerking aan de diensten
op witte donderdag, stille zaterdag,
paasmorgen en eerste pinksterdag.
Dit interim-koor staat open voor alle
gemeenteleden. Vervolgens zal de
wijkkerkenraad het initiatief nemen
om het beleid met betrekking tot de
kerkmuziek in de Kruiskerkgemeente
te formuleren. We houden daarbij
rekening met de kerkmuzikale tradities
van de voormalige Bankraskerk- en
Nieuwe Kruiskerkgemeente en met de
plannen voor alternatieve vieringen en
het streven een gastvrije/missionaire
gemeente te zijn. Vervolgens bekijken
we aan welke eisen een bijpassende
cantorij moet voldoen en welk profiel
van de bijbehorende cantor daaruit volgt.
Het streven is erop gericht de nieuwe
cantorij per 1 september 2011 op te
richten. Op 23 februari is dit plan ook
met de koorleden besproken.

• De gemeentevergadering over de
liturgie leert ons dat veel mensen over
dat onderwerp iets willen zeggen,
maar dat het nog niet meevalt het
ieder naar de zin te maken. Een
aantal veranderingen zijn ingevoerd,
over enige tijd zullen we opnieuw
inventariseren of het nog beter kan.
De liturgie blijft in beweging. Er komt
bij de ingang een ideeënbus waar u
altijd uw opmerkingen kwijt kan.
• De nieuwe kapstokken zijn keurig
opgehangen, waardoor er nu veel meer
capaciteit is. Natuurlijk is ook dat weer
even wennen, maar als we eerst de
onderste haakjes benutten en daarna de
buitenste, dan moet het goed kunnen
gaan. We hebben nu een veel grotere
ruimte om elkaar te ontmoeten, goed
verlicht en geschikt voor de boekentafel
en de wereldwinkel. Ook zijn de kasten
geplaatst, zodat Marjan haar spullen
netjes kwijt kan en ook de mensen
van de boekentafel niet meer met de
boeken hoeven zeulen. Zo nodig kan er
vergaderd worden. Buiten moeten de
extra fietsrekken en de vlaggenmast nu
ook spoedig geplaatst worden. De klok
is naar de klokkengieter om opgeknapt
te worden.
De Bankraskerk staat er tot nog
toe leeg en verlaten bij. Navraag
leert, dat de joodse gemeente lang
bezig is geweest met de architect
over de verbouwing. Nu zijn ze in
de aanbesteedfase, binnen enkele
maanden begint de verbouwing, die tot
het eerste kwartaal van 2012 zal duren.
Op www.sjoelamstelveen.nl/?page_
id=27 staat een plaatje van hoe het
worden moet.
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• Op 17 februari kwam ds. Hans
Uytenbogaardt ons vertellen over
hoe de inrichting van een kerk
samen zou moeten hangen met de
soort gemeente die er samen komt.
Over het communio-model, waarbij
de gemeente elkaar ziet en elkaar
toezingt. Het interieur van de Kruiskerk
zou daar ook voor geschikt zijn, of we
dat ook willen, is een andere zaak.
Het gaat er uiteindelijk om dat ook
toekomstige generaties kerkgangers
zich welkom voelen in ons gebouw.
Over missionair gesproken. Helaas viel
de belangstelling wat tegen.
De eerste rondes geloofsgesprekken
zijn afgerond. De mensen die
meegedaan hebben zijn enthousiast.
Voor de tweede ronde hebben zich
niet zo veel mensen opgegeven, maar
in april / mei komt er een herkansing:
de derde ronde.
• Op de liturgie heb ik al eerder een
oproep gedaan of mensen in het bezit
van een BHV-diploma zich bekend
willen maken. De kerkdienst mag
alleen maar doorgaan als er zo iemand
aanwezig is. Ook de koster, die er
natuurlijk wel een heeft, is wel eens
ziek of op vakantie. Dus graag een
reactie als u zo’n bedrijfshulpverlenersdiploma hebt. Tot slot, we zoeken nog
steeds een hulpscriba, liefst uit de
voormalige Bankraswijk. Idee?
Rudie van Balderen
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Vorming & toerusting

Zie voor het totale programma het boekje van de Kleine Raad van Kerken AmstelveenNoord / Buitenveldert. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders
vermeld.

Paaskerk

Maart

do		 17		14.00 uur	Kerkmuziek voor de lijdens- en vastentijd, met uitleg.
Inleider: Frits Heil, Titus Brandsmakerk
di		 22		10.00 uur Bijbelkring over de Openbaring van Johannes. Inleider: Sieb Lanser
wo 		 23		10.00 uur Ouderen rond de Schrift (Paul Koopman), Titus Brandsmakerk
wo 		 23 		14.30 uur Bijbelkring over de Openbaring van Johannes. Inleider: Sieb Lanser
wo 		 23 		19.15 uur Vesper veertigdagentijd in de Titus Brandsmakerk
wo 		 23 		20.00 uur 	Bijbelavond over Petrus. Inleider: Harmen de Vries, Titus
Brandsmakerk
wo 		 30 		18.00 uur 	Broodmaaltijd veertigdagentijd, Ontmoetingsruimte Titus
Brandsmakerk
wo 		 30 		19.15 uur Vesper veertigdagentijd in de Titus Brandsmakerk

April

wo 		 6
wo 		 6
di 		 12
di 		 12
wo 		 13
wo 		 13

19.15 uur Vesper veertigdagentijd in de Titus Brandsmakerk
20.00 uur Pieta en Stabat Mater. Inleider: Renger Prent, Titus Brandsmakerk
10.00 uur Bijbelkring over de Openbaring van Johannes. Inleider: Sieb Lanser
20.00 uur Gespreksgroep 25-45 jarigen. Inleider: Sieb Lanser
14.30 uur Bijbelkring over de Openbaring van Johannes. Inleider: Sieb Lanser
18.00 uur 	Broodmaaltijd veertigdagentijd, Ontmoetingsruimte Titus
Brandsmakerk
wo 		 13 19.15 uur Vesper veertigdagentijd in de Titus Brandsmakerk
wo 		 13 20.00 uur 	Bijbelavond over Maria Magdalena. Inleider: Paul Koopman, Titus
Brandsmakerk
do 		 14 14.00 uur 	Matteüs Passion, gezongen op Oosters Orthodoxe wijze. Inleider:
Renger Prent, Titus Brandsmakerk
N.B.
Er zijn een paar afwijkingen van het programmaboekje:
De Bijbelavonden op 23 maart en 13 april zijn - in verband met de voorafgaande vespers
- verplaatst van de Kruiskerk naar de Titus Brandsmakerk.
De bijeenkomst over het Stabat Mater is verplaatst van 14 naar 6 april.
Op 14 april wil Renger de Matteüs Passion laten horen, gezongen op O.O. wijze door
de Choir of the State Tretyakov Gallry. De bewerking is van bisschop Hilarion Alfeyev en
geeft een unieke uitvoering van de Matteüs.
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Liturgie
website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marianne Bogaard,
Erasmuslaan 32, 1185 BH Amstelveen,
tel. 4416036,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marco Visser,
Amsterdamseweg 219, 1182 GW
Amstelveen, tel. 6 405546
dsvisser@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480,
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Ilse Meester, tel. 6410264,
ilsemeester@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Rina Ran, tel. 6461370,
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Einte Bonstra,
tel. 0297-520803,
eintebonstra@paaskerk-amstelveen.nl
wijkkas Paaskerk 39.23.14.525 t.n.v.
wijkkas
Protestantse Paaskerkgemeente,
Amstelveen
wijkkas Dorpskerk 38.23.06.848 t.n.v.
wijkkas
Dorpskerk, Amstelveen
inleveren kopij Present
present@paaskerk-amstelveen.nl

In de kerkenraadsvergadering van
februari is stilgestaan bij de liturgie en
de gang van zaken rond de diensten.
Er zijn zeer veel vrijwilligers en
ambtsdragers elke zondag weer druk
bezig alles zo goed mogelijk te laten
verlopen. De vele details waar we op
willen letten en de afstemming van
tradities van Dorps- en Paaskerk zijn
een belangrijke stap in de migratie
die we nu gezamenlijk maken. Het
is goed dat we hier steeds over in
gesprek blijven en als u zelf vragen of
opmerkingen hierover heeft, schroom
niet om ons daarover aan te spreken!

Toegang tot de kerkzaal
De toegang tot de kerkzaal heeft
onze aandacht. De trap naar boven is
een moeilijk te nemen hindernis voor
velen. Dat realiseren wij ons terdege.
De wijkraad van kerkrentmeesters zal
een kleine commissie instellen om
mogelijke aanpassingen te beoordelen.
Er leven al enkele ideeën, maar om
te bezien wat mag en kan, is nader
onderzoek nodig.

Toekomst van Paaskerk, Dorpskerk
en Handwegkerk
In Amstelveen-Zuid zijn we als Dorps-,
Paas- en Handwegkerkgemeente
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volop bezig de toekomstplannen
verder uit te werken. Daarin valt het
uiteindelijke samengaan van de drie
gemeenten in Zuid, uitwerking van
de verschillende profielen, en ook
eventuele nieuwbouw in Westwijk en
hoe dat er dan uit moet zien. Ineens
lijken op allerlei fronten dingen in een
stroomversnelling te geraken.
Op woensdagochtend 9 maart of op
donderdagavond 10 maart hebben we
u bijgepraat en heeft u meegedacht
over deze ontwikkelingen. Ook hier
nogmaals, uw input is van harte
welkom! De kerkenraden gaan verder
en nemen uw ideeën mee in hun
besprekingen. Op zaterdag 19 maart
zullen wij met de drie kerkenraden een
intensieve dag hebben.
Ilse Meester en Alice Stronkhorst

Rond de diensten
Ezechiël! De profeet Ezechiël is het
die ons bij de hand neemt in de
veertigdagentijd, naar Pasen toe. Hij
is één van de eersten die vanuit Israël
in ballingschap gevoerd worden. ‘Ik
was dertig jaar. En ik zat te midden van
de ballingen aan de rivier de Kebar.’
Zo begint het. Aan Babels stromen…
Maar dan gaat de hemel open en ziet
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Agenda
Antoinetta Johanna Beeks - Müller
11 april 1918 - 17 januari 2011
Een lang leven had ze gedeeld met haar
man. De vrolijkheid van het samenzijn
was niet gedoofd. Ze kon zelfs giechelen
als ze vertelde van hoe zij en haar geliefde
elkaar hadden leren kennen. En tegelijk
kon ze ontroerd zijn als ze vertelde van
het vele waar ze dankbaar voor was. ‘We
zijn echt gezégend,’ zei ze. In de kleine
kring van haar gezin is ze begraven.

Janna Euphrosina Hoogenberk Poelemeijer
15 februari 1921 - 21 januari 2011
Ze verenigde uitersten in zichzelf. Ze
leefde in vertrouwen, dat ze geleerd
had van haar moeder die altijd zong:
Veilig in Jezus’ armen. Maar er was
ook de aanvechting: wie is God, is hij
als een strenge vader? Daarmee had
ze een zware laatste tijd in ’t Huis aan
de Poel. Maar bij de crematie mochten
die woorden nog een keer klinken – die
woorden die toch sterker zijn, die een
mens dragen ook door de dood heen:
Veilig in Zijn armen.

Elisabeth Matser - Plant
28 maart 1922 - 30 januari 2011
Ze was een vrouw die erg aan het leven
gehecht was, omdat ze zo aan haar
dierbaren gehecht was. Afscheid nemen
wilde ze niet. Te zorgen voor haar man,
haar kinderen en kleinkinderen was haar
lust en haar leven. En ze was blij met de
zorg die ze van hen ontving. De kinderen
schrijven: ‘Zij verlangde ernaar door God
te worden opgevangen. Wij vertrouwen
erop dat dit verlangen is vervuld.’

hij vergezichten, deze profeet. En dan
wordt hij geroepen om daar, midden
in die gevangenschap, het woord van
Israëls God te spreken.
Niet dat dat helpt. Althans, op het
eerste gezicht zijn zijn woorden vooral
hárd. Dat is zelfs de betekenis van
Ezechiëls naam: ‘God maakt hard’. God
maakt de profeet hard, namelijk om de
hardheid van het volk aan te kunnen.
Om zijn boodschap te kunnen brengen
aan een volk dat die boodschap niet
horen wil. Ga er maar aan staan.
Niet direct troostend dus, niet
bemoedigend of prettig. Of toch? Want
steeds waait daar weer de Geest, en
klinkt daar weer die stem, die zegt:
‘Mensenkind, ga op je voeten staan.’
Die woorden blijken een paasevangelie
te zijn.
Op 13 maart beginnen we. In de
joodse traditie mogen jongens onder
de dertig jaar het eerste hoofdstuk van
dit profetenboek niet lezen, omdat ze
het mysterie van God, zoals het hier
verteld wordt, niet aan zouden kunnen.
Zo’n aanwijzing werkt natuurlijk
precies averechts: hoe meer erop
staat dat je het niet lezen mag, des te
meer wil je weten wat er staat. Komt
u het meemaken deze weken.
En zo gaan we op weg naar Pasen. De
nieuwe orde van dienst, waaraan we
langzaam wennen met elkaar, wordt
deze weken soberder. Zo zingen we
geen loflied. Kyrie eleison klinkt deze
weken luider dan gloria. En de vaste
Psalmen van de komende zondagen
doen ons vurig zingen. In de dienst
op 20 maart gaat de Paaskerkcantorij
ons daarin voor. En in de dienst op
27 maart vieren we met elkaar het
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heilig avondmaal. Graag tot ziens in de
Paaskerk!
Ds. Marco Visser

Vespers in de veertigdagentijd
In de veertigdagentijd leven wij toe
naar de paasnacht. Op Pasen vieren
wij dat God een nieuw begin maakt. In
de komende tijd zoeken wij ruimte en
stilte om bewust die weg naar Pasen
toe te gaan.
In Amstelveen-Zuid worden er
op vijf dinsdagavonden in de
veertigdagentijd vespers gehouden.
De vespervieringen duren van 19.30
tot ongeveer 20.00 uur. Predikanten
en gemeenteleden gaan voor. Weet u
welkom op 15, 22 en 29 maart in de
Handwegkerk; op 5 en 12 april in de
Paaskerk.

Meelezen op dinsdag
In de meeleeskring lezen wij alvast
de schriftlezing die centraal staat in
de komende dienst. Om spontaan
te reageren, om vragen te stellen,
om in gesprek te gaan. Het is altijd
een intensieve en waardevolle
voorbereiding op de dienst. En het is
goed om elkaar als gemeenteleden te
ontmoeten rond de schriften, en elkaar
zo te leren kennen. Iedereen is dus
van harte welkom: Dorpskerkers én
Paaskerkers én… Graag tot ziens!
Meelezen staat gepland op 5 april,
3 mei en 17 mei, steeds om 20.00 uur
in het benedenhuis.

Geloof voor twintigers en dertigers

Maart

Hoe sta je in het leven?
Wat vind je belangrijk, en welke rol
speelt geloof daarin?

di

Iedere maand komt in de Paaskerk
een groep twintigers en dertigers
bij elkaar om met elkaar in gesprek
te gaan. We zoomen daarbij in op
verschillende onderwerpen:
Geloof en werk, geloof en
samenleving, geloof en dagelijks
leven, de Bijbel en je eigen leven, de
toekomst van de kerk.
Op de avonden, die van 20.00 tot
22.00 uur duren, is ds. Marianne
Bogaard aanwezig om mee te praten
en het gesprek te begeleiden. Er zijn
geen drempels. ieder is welkom!
Binnen- buiten- en randkerkelijk.
Geïnteresseerd? Kom dan meepraten
op 17 maart 2011. We hebben het
over onze persoonlijke waarden.
Welke dingen vinden mensen
belangrijk anno 2011? En vooral:
wat vinden wij belangrijk? We
kijken daarnaar aan de hand van een
onderzoek van Motivaction. Zijn we
wat traditioneler of moderner? Hoe
belangrijk is een carrière of jezelf
ontwikkelen? En speelt spiritualiteit
daarin een rol?

Ontmoeting en geloofsgesprek in de
Paaskerk
Twee avonden in de veertigdagentijd
Op 13 april vindt in de Paaskerk inmiddels
de tweede ontmoetingsavond plaats.
Een flink aantal weken zijn wij inmiddels
samen onder een dak, als Paaskerken Dorpskerkgemeente. De avond is
bedoeld om elkaar als gemeenteleden

22		

ma 28
di 29		
do 31		

20.00 uur	Gespreksgroep bij de fam. van Damme, Fanny 			
Blankers-Koenlaan 36, ds. Marco Visser met bijbelstudie
19.00 uur
Gebedskring
14.30 uur
Vrouwengespreksgroep
10.00 uur
Bijbelkring Rondom de psalmen

April
di
ma
di
do

5		
11		
12		
14		

20.00 uur
Meelezen met ds. Marco Visser
19.00 uur
Gebedskring
14.30 uur
Vrouwengespreksgroep
10.00 uur	Donderdagochtendbijbelstudiekring met
ds. A. Hofman

Alle activiteiten vinden plaats in het benedenhuis van de Paaskerk, tenzij anders vermeld.

te ontmoeten en elkaar beter te leren
kennen in het geloofsgesprek. De twee
predikanten begeleiden deze avond.
Iedereen is hartelijk welkom! Om 20.00
uur in het benedenhuis.
13 april: Van zondag tot zondag
Je hoeft niet naar de kerk te gaan om
te geloven. En: je hoeft niet te geloven
om naar de kerk te gaan. Maar hoe
dan ook, voor velen is de zondagse
dienst een wezenlijk begin van de
week. Maar het blijkt persoonlijk te
zijn: wat de één tot zijn vreugde in een
lied gevonden heeft, heeft een ander
in de preek gemist. Hoe beleef je de
eredienst? Wat is daarin belangrijk?

Een jaar is voorbij...
Nu er een jaar voorbij is, is de tijd
aangebroken om iets te vertellen
over mijn verblijf en werk op Nias.
Ik ben na mijn emeritaat in maart
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2010 twee keer naar Nias geweest:
mei-juni en oktober-november. Ik
ben uitgezonden door KiA/ICCO
om theologisch onderwijs aan
de studenten van Sekolah Tinggi
Theologia (STT) Sundermann te geven.
De naam Sundermann, is ontleend
aan de eerste zendeling van de
Lutherse Zending in Nederland, die
daar de basis heeft gelegd voor het
theologisch onderwijs.
Studiefonds
Bij mijn afscheid heeft de
Paaskerkgemeente mij haar zegen,
veel warmte en liefde èn een
fonds geschonken. Daarmee kan
ik studenten op Nias, die dat nodig
hebben, materieel ondersteunen
met hun studie. Daar ben ik zeer
dankbaar voor. Ook namens veel van
de studenten, die geholpen worden
door het fonds, spreek ik mijn dank
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uit aan alle gevers. Ook dank ik de
fondscommissie bestaande uit: Bob
van Ankeren, Els van Geel en Watze
Plantinga. Zij denken met mij mee
over het beheer en uitgaven van het
geld.
15 studenten
Voor een bedrag van € 2.000 hebben
vijftien studenten een bijdrage
gekregen voor collegegeld, of
internaatkosten, of studiekosten zoals
de aanschaf van boeken. Sommige
van deze studenten hebben geen
vader meer. Dat betekent geen vast
inkomen. Hun moeder verdient weinig
met een stalletje op de markt, of
als huishoudster. Ik heb zorgvuldig
iedere aanvraag behandeld. U zou
mij kunnen vragen, waarom slechts
een kleine groep studenten geholpen
wordt van de 220? Natuurlijk zou ik
meer studenten willen helpen. Ik vind
het echter beter een beperkt aantal
studenten structureel te helpen, dan
incidenteel hulp te bieden aan velen.
Bezoek aan gevangenis
Toch heb ik een aantal incidentele
uitgaven gedaan voor een bedrag
van totaal € 500. Zo is een
studentenbezoek bekostigd aan
instellingen in het kader van de colleges
pastoraat. Met de studenten bezochten
we een verzorgingshuis, een ziekenhuis
en een gevangenis.
Tijdens mijn verblijf werd een student
met een acute blindedarmontsteking
in het ziekenhuis opgenomen. Zij
kreeg al een paar dagen alleen
infuus. Na actieve bemiddeling is zij
door de directeur van het ziekenhuis
geopereerd. Wij betaalden voor haar

de medicijnen en het vervoer van haar
moeder uit de kampong.
Aankoop boeken
Voor de aankoop van boeken heb ik
voor vier klassen met studenten de
helft van hun boeken betaald
( 500). De Engelse boeken die ik via
de zeepost toegestuurd kreeg, zal de
bibliotheek uitdelen aan de studenten.
Zo kunnen ze hun Engels opkrikken.
Zonder radio, TV of krant
Mijn eerste verblijf was zwaar en
voor mijn gevoel heeft het lang
geduurd. Het kostte me veel moeite
om me aan te passen. Geen radio,
tv of krant. Het internet haperde
ontzettend vaak. Aan de andere kant
had ik veel gelegenheid om met de
studenten in contact te komen en
bezoekjes te brengen aan hun ouders
en de omgeving. Ik had zo ook de
gelegenheid om ‘de oude religie
van Nias’ te ontdekken. Ik vond het
interessant dat ondanks de zending,
die oude stamreligie, die bijvoorbeeld
nog aan voorouder-verering doet, nog
steeds levend is.
De tweede keer in Nias, kon ik sneller
mijn weg op de campus vinden. Al
heel snel begon ik met mijn colleges
aan 3de en 4de jaars studenten
van de studierichting Godsdienstonderwijs. Ik werd ook betrokken
bij verschillende activiteiten binnen
het STT. Zo mocht ik spreken op een
symposium voor Godsdienstonderwijs
in heel Nias, was ik examinator bij de
eindexamens en was ik aanwezig bij
hun diploma-uitreiking. Een feestelijke
ceremonie waarin 96 studenten - de
oogst van 2 jaar afgestudeerden
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- in processie met de docenten
binnenkwamen. Bovendien heb ik
hervormingsdag meegemaakt en
Luthers verdiensten daar herdacht.
In 2011 hoop ik twee keer naar Nias
te gaan om er te werken. Ik vraag
daarom de gebeden van u, van jullie
allen. Een gemeente die betrokken
is als missionaire gemeente van
Christus.
In totaal is er € 12.563 in het
studiefonds binnen gekomen en nog
steeds ontvangen we giften. Heel veel
dank daarvoor.
Ds. Nieke Atmadja

pastorale gesprekken met gevangenen op locatie .

Pelgrimskerk
Bij de diensten

Een gebedenboek

Zondag 20 maart hoopt de cantorij
aan de dienst mee te werken; op het
programma staan koralen van J.S.
Bach. Zondag 27 maart vieren we het
heilig avondmaal. Zondag 17 april is
het Palmpasen. Zoals gebruikelijk in de
Pelgrimskerk wordt op deze zondag met
de kinderen besproken en gespeeld
wat Jezus kwam doen in de week die
begon met zijn intocht in Jeruzalem
en die uitliep op zijn opstanding. Het
thema van de dienst zal zijn ‘Leve de
Koning…?!’ Kinderen die mee willen
komen kijken, luisteren en spelen, zijn
van harte welkom.

De liturgiegroep heeft de kerkenraad
voorgesteld een gebedenboek in gebruik
te nemen. Hierin kunnen, voorafgaande
aan de erediensten, intenties voor
voorbeden of dankzeggingen worden
genoteerd. Deze zullen tijdens de
dienst bij het formuleren van de
gebeden door de voorganger onder
woorden worden gebracht. Op deze
wijze wordt zichtbaar dat de gebeden
in de eredienst de gebeden zijn van de
verzamelde gemeente. De kerkenraad
heeft besloten het gebedenboek reeds
met ingang van Pasen te gebruiken.
Vanaf de paaszondag zal, voorafgaande
aan de diensten, ter zijde van de ingang
van de kerkzaal het gebedenboek op
een rustige plek klaarliggen. Schroomt
u niet om het te gebruiken als u zich
gedrongen weet voor iets of iemand te
laten bidden of danken.

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@kpnplanet.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

Ds. H.U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad van januari
en februari
Besloten is het stiltecentrum te laten
zoals het nu is, maar het gebedenboek
neer te leggen in de Bonhoefferstraat
bij de ingang van de kerkzaal. Er zal
daar een tafel worden geplaatst met
daarop een bordje om te attenderen
op de mogelijkheid om voor de dienst
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een gebedsintentie aan te geven. Er
komt een stoel zodat men zittend kan
schrijven. Als ingangsdatum wordt
genoemd de zondag na Pasen. Elders
staat meer informatie.
• Motivaction heeft naar aanleiding van
ons bezinningsproces van de afgelopen
jaren een overzicht gegeven van de
verschillende bevolkingsgroepen in
Amstelveen-Buitenveldert. De typen zijn
Moderne Burgerij, Opwaarts Mobielen,
Postmaterialisten, NeoConservatieven,
Traditionele Burgerij, Kosmopolieten,
Postmoderne Hedonisten en
Gemaksgeoriënteerden. Wij hebben
er veel van de derde, vierde, en zesde
categorie, wat minder van de eerste,
vijfde en zevende en relatief weinig
van de tweede en laatste categorie.
Prikkelende gegevens, maar we hebben
vastgesteld dat we er voor onze
gemeente niet veel mee kunnen.
• De PKN heeft ons gevraagd hoe wij
denken over de keuze van de nieuwe
locaties voor de predikantenopleiding,
te weten in Amsterdam bij de VU en
in Groningen bij de Rijksuniversiteit.
De locaties waren Kampen, Leiden en
Utrecht. We hebben geen bezwaar.
• De PKN bereidt ‘Aanpassingen
Kerkorde’ voor en vraagt onze mening.
Het gaat mede om de samenstelling van
wijkkerkenraden en van moderamina, en
om de zittingsduur van ambtsdragers.
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Cornelis Gijsbertus van Zweden
Op 25 januari jongstleden overleed
onze broeder Cornelis Gijsbertus van
Zweden, in de leeftijd van 81 jaar.
Kees van Zweden was een man van
het weloverwogen woord. Zijn vele
artikelen in het Zeeuws Dagblad,
de Groningse Courant en Trouw die
hij in de loop van zijn journalistieke
leven heeft geschreven getuigen
daarvan. Evenals de drie boeken
die van zijn hand verschenen. In zijn
dagboeken, die hij als een kostbaar
bezit aan de zijnen heeft nagelaten,
bracht hij zorgvuldig onder woorden
wat hij om zich heen en in zichzelf
waarnam. In de dienst waarin we
voor zijn leven hebben gedankt,
hebben zijn naaste familieleden hem
geschetst als een man die nooit
om moeilijkheden heenging en die
met aandacht en tegelijk humor in
het leven stond. Op verzoek van de
overledene hebben we in de dienst
gelezen uit Openbaring 2, waar de
verrezen Heer de belofte geeft dat
wie Hem trouw blijft een nieuwe
naam zal krijgen, geschreven op
een witte steen. We vertrouwen
op grond van dit beeld dat Kees
van Zweden, verbonden met de
naam van de eeuwige God, toegang
heeft gekregen tot het nieuwe
leven dat Christus voor hem en
ons bereid heeft. We leven mee
met zijn vrouw, zijn kinderen en
kleinkinderen.

Voorstellen: -In een wijkkerkenraad
hebben naast de predikant tenminste
twee ouderlingen zitting die niet tevens
kerkrentmeester zijn, één ouderlingkerkrentmeester en twee diakenen.
-Een moderamen bestaat uit ten minste
een voorzitter, een scriba en een
assessor, waarbij hetzij de voorzitter,
hetzij de assessor de predikant moet
zijn. -De maximale zittingsduur van
ambtsdragers verruimen van 8 jaar
naar 12 jaar. Een voorlichting hierover
vanwege de classis was er op 27
januari in de Paaskerk, waar mevrouw
Kruijswijk en ds. Van Drimmelen
geweest zijn. In de maartvergadering
komen we erop terug.
• Er zijn problemen met het opstellen
van een rooster voor de ambtdragers.
Een wens om slechts één keer per
maand dienst te doen kan niet langer
gehonoreerd worden, behoudens
uitzonderlijke omstandigheden. De
Kruiskerk heeft een ouderling per
maand beschikbaar gesteld voor de
VUmcKapel. Voor de Buitenhof komen
we er niet goed meer uit. Er lijkt in de
gemeente niemand beschikbaar die af
en toe eens dienst wil doen. Toch is het
geen zware taak, en men hoeft er geen
ambtsdrager voor te worden. Wie?
• We hadden een gedachtenwisseling
met ds. S. van der Hoek, geestelijk
verzorger in De Buitenhof. Ze zegt dat
het werk breder is dan alleen praten
over geloof. Een geestelijk verzorger
is iets anders dan een dominee. Het
is steeds een zoeken naar bruggen
tussen de verschillende groepen
gelovigen, met ongelovigen, en met
andersgelovigen. Mede door de
vele verrassingen houdt ze het vol.

30

Ze vindt het een voorrecht om met
dementerenden om te gaan. Dit is
weer een geheel andere groep dan de
stervenden. Ze ziet zichzelf meer als
iemand die meeloopt dan begeleidt.
Ze is gaarne bereid daar op een kring
iets over te vertellen. Dit gesprek heeft
geleid tot haar stimulerende stukje in de
vorige Present.
• Er is een afsluitend verslag over PiO
over het jaar 2010 van de heer Damman
binnengekomen. De kas is inmiddels
gecontroleerd door de heren Dolfing
en Koster en in orde bevonden. Deze
heren zullen ook de wijkkas controleren.
• Mevrouw Hellema heeft zich bereid
verklaard zitting te nemen in het
moderamen.
• De heer en mevrouw Kapinga zijn
sinds kort verhuisd van Nijenburg 71
naar De Buitenhof, Nieuw Herlaar 2,
kamer 0307, Tel. 5044247 (is niet het
oude nummer!).
• Van het College van Visitatoren in
Noord-Holland hebben we bericht
ontvangen dat we dit jaar aan de beurt
zijn voor een visitatie. Nadere berichten
volgen.
Adri Lodder

Op weg naar Pasen!
In Present van februari heeft u
kunnen lezen over de campagne in
de veertigdagentijd: ‘Ik zie je!’. Op
zondag 3 april willen we hieraan
aandacht besteden en wel speciaal
aan project 4: ‘Scholing voor blinde
Palestijnse kinderen’. Op de Al Shurooq
blindenschool op de Westbank leren de
kinderen op een andere wijze te zien.
Hun Palestijnse afkomst en hun visuele
handicap zorgen ervoor dat ze onderaan
de sociale ladder in hun maatschappij
staan. Dit vraagt van ons de ogen te
openen voor de toekomst van deze
blinde Palestijnse kinderen. Er zal aan de
hand van foto’s en een verhaal te zien en
te horen zijn hoe de kinderen daar leven.
De eerste collecte zal op deze zondag
voor de ondersteuning van de Al
Shurooq blindenschool zijn.
In het algemene deel van de Present,
die thans voor u ligt, wordt u
geïnformeerd over de paasgroetenactie
voor politieke gevangenen in binnen- en
buitenland. Er zijn twee thema’s.
Op zondag 10 april kunt u na de dienst
kaarten en adressen bij de ZWOcommissie verkrijgen. We hopen dat u
allen deze actie wilt steunen.
Nel Velthorst,
voorzitter ZWO commissie

Missen
Door ziekte uitgestelde lezing,
nu op 22 maart
Bevrijding uit onze religie,
ds. Mirjam Elbers
di. 22 maart 2011, 20.00 uur,
Pelgrimskerk

Hij zit geconcentreerd te spelen, vijf
jaar oud. Door omstandigheden pas
ik een paar uurtjes op hem. Maar wij
kennen elkaar niet heel goed. Opeens
kijkt hij rond en zegt met een bibberlip:
‘Ik mis Mama!’ Om wat af te leiden
zeg ik: ‘Wat bedoel je met missen?’ Hij

hoeft er niet lang over na te denken.
Bijna schreeuwend zegt hij: ‘Gewoon,
gewoon... dat ze hier nu niet is!’
En zo is het. Je mist iemand gewoon.
Zo hoorde ik bij Kannen en Kruiken op
vrijdag zeggen vanuit de mannenhoek,
voorzover die bestaat, ‘je mist Kees
gewoon!’
Het geldt voor ons allen, wij missen
mensen om ons heen, veraf en
dichtbij. Wij schreeuwen niet, zoals dat
kind. Soms noemen we namen van
de mensen aan wie wij zulke goede
herinneringen hebben. Laten wij dat
vooral gewoon doen!
Wil Kruijswijk

Pastorpraat
Nogmaals wil ik benadrukken: lees
vooral zondags ook alle mededelingen/
wijzigingen onderaan de liturgie en geef
het door als u iemand weet die daar
belangstelling voor heeft!
Autodienst: op het prikbord in de
Ontmoetingsruimte hangt een lijst met
namen en telefoonnummers. Neem
ze over en bewaar het thuis. Als u er
gebruik van wilt maken heeft u ze bij de
hand!
Vele zieken zijn nu opgenomen
in verschillende zieken/zorg/
revalidatiehuizen. Bij uitzondering en
op verzoek zal ik wat namen noemen:
Wil Dorst, Ina Medema, Maartje Bonda,
Mar Vlieger. De adressen staan ook op
het prikbord. Als u niet in de kerk komt,
kunt u de koster (Sicco) bellen. Want...
vergeet ze niet! Wij nemen allen elke
zondag op in onze gebeden.

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de
Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld.
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur ‘Kannen
en Kruiken’, niet op Goede Vrijdag (22 april).
Eerste vrijdag van de maand tevens
gezamenlijke maaltijd ‘Kostje geKocht’.

maart
za 19
zo

di
vr
di
wo

22.30 uur	Stille Omgang, in de
Goede Herder
20 10.30 uur	Kerkdienst met
Bachkoralen door de
cantorij
22 20.00 uur	‘Bevrijding uit onze
religie’ ds. M. Elbers
25 10.15 uur	Menno Simonskring,
Menno Simonshuis
29 14.00 uur Bijbelkring Handelingen
30 10.00 uur Bijbelbezinning

april
vr 01
ma 11

do 14
zo 17
ma 18
wo 20
vr 22
vr 22

18.00 uur Kostje geKocht
20.00 uur	De liturgische kalender
in de Rooms-Katholieke
Kerk, in de Goede
Herder
20.00 uur	Het Woord spreekt, in
de Goede Herder
10.00 uur Kinderpaasviering
19.30 uur	Boeteviering, in de
Goede Herder
19.30 uur Oecumenische Vesper
10.15 uur	Menno Simonskring,
Menno Simonshuis
19.30 uur	Goede Vrijdag, dienst
met Stabat Mater van
Joseph Rheinsberger

Zie de folder van het winterprogramma voor
meer informatie.

Werkgroep Pastoraat

31

jaargang 2 | nummer 3

PJR

PJR
Sirkelslag 2011

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

Handen uit de
mouwen bij
Makom
Bepakt en bezakt met frisdrank en lekkere hapjes zijn vier tieners op vrijdag
10 januari op de tram gestapt richting
inloophuis Makom om daar een filmavond voor de bezoekers te verzorgen.
De staf is altijd enthousiast over de
spontane inzet van de tieners. Van de
bezoekers komt er een applaus als ze
door Kathleen worden voorgesteld als
‘onze vrienden uit Amstelveen, die
ook altijd zorgen voor de pakjes bij het
Kerstfeest.’
De film Robin Hood en de lekkere dingen vielen bij
de bezoekers
in de smaak.
Voldaan stapte
de groep later
op die avond op
de tram richting
Amstelveen.
Wij op weg naar
ons thuis, maar
waar gingen die
Makombezoekers naar toe?

‘The voices of Protestants
Amstelveen!’
Wie op zondagmiddag 23 januari langs de Handwegkerk liep, heeft wel
moeten horen dat daar iets bijzonders aan de hand was.
Tijdens de Sing-in Goodbye Hann a zongen 25 tieners, jongeren, vrijwilligers en gemeenteleden nog eens alle Theaterweekendsongs bij het
afscheid van Hanna Oosterlee.
En dat klonk als een klok: de pannen op het dak van de Handwegkerk
hebben liggen schudden.
Met Tijmen achter de vleugel, Eline op de dwarsfluit werd de Singin
een uitbundige muzikale happening. Een warming-up voor het Theaterweekend. GertJan Slump had voor Hanna een speciale Hanna’s dank je
wel song geschreven.
En we zeggen nogmaals: ‘Dankjewel Hanna voor al het werk dat je bij
de PJR hebt verzet!’
Na een gezellige ontmoeting tot slot hebben we Hanna uitgezwaaid.
Het Theaterweekend 2011 kan nu al niet meer stuk. Dat wordt een topper!
Een tip voor koster Stoffel van de Paaskerk!
Controleer voor het Theaterweekend even of het dak van de Paaskerk
wel bestand is tegen het overweldigende muzikaal geluid van zoveel
enthousiaste tieners.
Inke Otting
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Sirkelslag is een spel dat je speelt met
je eigen groep, gewoon in je eigen
kerk. Het spel vindt tegelijkertijd in
heel Nederland plaats. Het draait om
een thema en bestaat uit een aantal
afzonderlijke spelopdrachten. Klokslag
19.30 uur begint het spel, het thema
is tot dat moment geheim.
Het gaat erom dat de spelen, snel,
creatief, samen, goed en eerlijk uitgevoerd worden, want: hoe meer
punten je verdient, des te meer kans
je maakt op de grote SIRKELSLAGTROFEE!
Dit jaar stonden op vrijdag 5 februari
weer twee enthousiaste teams paraat, één in de Kruiskerk en één in
de Handwegkerk.
Met hulp van een beamer en een DVD
hielp de organisatie JOP ons bij de
presentatie van de opdrachten. We
kregen toelichting op de vijf spelen,
waarbij samenwerking, gezelligheid,
handigheid, slimheid en kracht een rol
speelden.
Zo was er een belspel waarbij de tieners de taak van een drietal gemeenteleden binnen de gemeente moesten
raden. Dat was vooral erg komisch
toen een van de deelnemers haar eigen
vader aan de lijn kreeg. Ook moest er
een brug met zes lucifers gebouwd
worden. Handig als je dat al eens op de
basisschool gedaan hebt! Verder was
er een spel waarbij de beenspieren
getraind werden en een spel waarbij
pingpongballetjes gevangen moesten
worden in een mok. Dat laatste is

toch moeilijker dan je denkt…
Er moest ook een fotostrip gemaakt
worden met als thema vrijheid. Tot
slot moest er een nieuwe tekst op
een nummer uit Grease geschreven
worden met een bijpassend dansje. De
jury gaf de groep punten waarbij juist
ook inzet en samenwerking punten
opleverden.
De landelijke jury vanuit JOP beoordeelde de fotostrip en het filmpje van
het prachtige dansje.
Na het weekend konden we op de
website kijken of we gewonnen hadden. Dat was niet het geval, maar
we hebben in elk geval een erg leuke
avond gehad.
Edith van Amsterdam
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nieuws van elders

Gedoopt: vijf eeuwen
doopsgezinden in Nederland

Een nieuw jasje
is niet voldoende
Het lukt ons maar niet met de
boodschap van de kerk de breedte van
de Nederlandse bevolking te bereiken,
zo werd laatst in een onderzoek van
Motivaction gesteld.
Kort door de bocht kan gezegd worden
dat we maar bij twee ‘mentality-milieus’ aansluiting vinden, nl. de ‘traditionele burgerij’ en de ‘postmaterialisten’. Om nog wat verder te chargeren
kan men zelfs zeggen dat het kerkvolk
vooral komt uit de ‘traditionele burgerij’; het kader wordt grotendeels
gevormd uit (door?) de ‘postmaterialisten’.
Dit gaat verder dan de vraag naar wat
we moeten doen om ook de andere
mentality-milieus te bereiken. Dit raakt
de boodschap van de kerk zelf. We

zullen dus óók naar onze boodschap,
onze theologie moeten kijken. Het protestantisme heeft (juist) het gewone
leven in het centrum van het geloof
gerukt. Bij Luther werd het beroep een
roeping. Wat is het beroep, de roeping
van de bakker? De bakker hoeft geen
christelijke broodjes te bakken, dat
kan hij waarschijnlijk niet eens. Wat
hem te doen staat, is goede broodjes
bakken. Door zich in te zetten voor het
werk dient men God. Dat mogen we
in alle vrijheid vertalen naar de huidige
beroepen van managers, toezichthouders, rechters enz.
Iets vergelijkbaars kun je stellen bij het
genieten van het goede van de schepping. Prediker roept op om “vrolijk te
zijn en van het leven te genieten”.
We kunnen stellen dat de nadruk op
vrolijkheid, feestelijkheid, genieten van
het goede en mooie van de schepping

een ondergesneeuwd aspect in onze
theologie is.
Hier ligt dus huiswerk voor allen die
in de kerk – letterlijk – iets te vertellen
hebben. Dit onderzoek raakt meer dan
de buitenkant, de verpakking. In dat
kader gaat de ‘missionaire ronde’ opnieuw in gesprek met predikanten, andere ambtsdragers en gemeenteleden
over de vraag waar de kansen liggen
om mensen die we nu niet bereiken
wel te bereiken.
Houd de ogen maar open. Juist in het
gewone leven van gewone mensen is
genoeg aansluiting te vinden!
Susanne Freytag,
president van de Evangelisch-Lutherse
Synode in de Protestantse Kerk

Kerken ontdekken scholier als vrijwillger
Medewerkers en contactpersonen van
het project Kerk en Stage ondersteunden het afgelopen jaar, met veel succes, scholieren bij hun maatschappelijke stage in kerken in Noord-Holland.

Ondersteuning in 2011
Ook in 2011 staan de medewerkers
van het project Kerk en Stage klaar

om kerkelijke vrijwilligersgroepen te
stimuleren scholieren als vrijwilliger
mee te laten doen. Deze nieuwe
vrijwilligers bieden een kans om het
vrijwilligerswerk te verbreden en eens
met andere ogen te bezien. Daarnaast
kan het ook het werk van de kerken
bekend maken bij jonge mensen.
Een aantal goede voorbeelden zijn
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te vinden op de website www.
kerkenstage.nl

Stage naar 30 uur
Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn
alle leerlingen in alle typen voortgezet
onderwijs verplicht 30 uur maatschappelijke stage te doen.

Van 23 februari t/m 15
mei 2011 is bij de Bijzondere
Collecties van de UvA de
tentoonstelling Gedoopt: vijf
eeuwen doopsgezinden in
Nederland te zien.

Jan Mankes en Edgar Fernhout, en verder onder meer de enige bewaard gebleven brief van Menno Simons, etsen
van Rembrandt, een nooit verstuurde
brief van Multatuli en een huwelijksgedicht van Aagje Deken.

geloofsovertuiging is ook
de zelfstandig denkende
geest, die zich niet laat insnoeren door dogma’s of groepsdwang.
Enkele doopsgezinde, nog altijd actuele
kernwaarden zijn tolerantie, eigen verantwoordelijkheid en pacifisme.

Van minderheid tot bovenlaag
De geschiedenis van een
invloedrijke minderheid
Gedoopt gaat over de lange en bewogen geschiedenis van de doopsgezinde
geloofsgemeenschap in Nederland. De
tentoonstelling laat op een hedendaagse
manier zien hoe een relatief kleine
groep grote invloed heeft gehad op de
Nederlandse samenleving. Dit wordt
in beeld gebracht met topstukken uit
de belangrijkste collectie op dit gebied
ter wereld. Deze bevindt zich bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit
van Amsterdam als bruikleen van de
Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam.

Menno Simons (1496-1561)

Geen dogma’s of groepsdwang
Doopsgezinden – naar hun leider
Menno Simons ook wel mennonieten
genoemd – laten zich op volwassen
leeftijd dopen en kennen geen centraal
kerkelijk gezag. Kenmerkend voor hun

Belangrijke schilderijen en
bijzondere documenten
De tentoonstelling brengt de doopsgezinde geschiedenis in beeld met unieke
boeken, handschriften, brieven, prenten
en schilderijen. De eigen collectie wordt
aangevuld met belangrijke bruiklenen.
Niet eerder waren zoveel doopsgezinde
topstukken te zien in één tentoonstelling. Zo zijn er schilderijen van Govert
Flinck, Jan Lievens, Cornelis Springer,

Wederdopers lopen naakt door Amsterdam, 1535
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Aanvankelijk werden doopsgezinden
zwaar vervolgd, maar gaandeweg wisten zij een grote invloed uit te oefenen
op de Nederlandse samenleving. Zo
maakten Joost van den Vondel, Pieter
Langendijk en Aagje Deken furore als
schrijver. Jan van der Heyden vond de
brandslang uit en Cornelis Lely sloot de
Zuiderzee af. Pieter Teyler van der Hulst
stond aan de basis van Teylers Museum
in Haarlem en zonder Christiaan Pieter
van Eeghen had Amsterdam geen Rijksmuseum en Vondelpark gehad.

De tentoonstelling
De geschiedenis van de doopsgezinden
in Nederland wordt verteld aan de hand
van de persoonlijke verhalen van ruim
veertig doopsgezinden uit vijf eeuwen.
Samen schetsen zij de achtergrond van
hun geloofsgroep en belichten tegelijkertijd vanuit een verrassend perspectief vijf eeuwen Nederlandse cultuurgeschiedenis.
Locatie UvA
Oude Turfmarkt 129
1012 GC Amsterdam
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Populaire jongerenbijbel nu ook online beschikbaar
In samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap en uitgeverij Jongbloed lanceert de Evangelische Omroep vanaf dinsdag 8 februari de website jongerenbijbel.nl.
De Jongerenbijbel is sinds 2006 een begrip onder jongeren en nu ook geheel online
beschikbaar. Themapagina’s, een uitgebreide zoekmachine en extra achtergrondinformatie maken deze website tot een uniek project.
De Jongerenbijbel is een uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Deze uitgave
is aangevuld met inleidingen, themapagina’s en achtergrondinformatie die aansluiten
op de leefwereld van jongeren. De Jongerenbijbel bestaat vanaf 2006 en er zijn inmiddels bijna 100.000 exemplaren verkocht in Nederland. Vanwege het hoge internetgebruik onder jongeren komt de EO met de website jongerenbijbel.nl. De online versie
biedt bijbelteksten en extra informatie die ook te vinden zijn in de Jongerenbijbel. De
extra informatie wordt aangeboden in tekst, afbeeldingen en filmpjes.
Tevens is er een coverapplicatie waarmee jongeren online een eigen cover voor hun
Jongerenbijbel kunnen ontwerpen. Deze is gratis bij bestelling van de Jongerenbijbel.
Meer informatie: www.jongerenbijbel.nl

Protestantse kerk publiceert pastorale handreiking over
God Spreken over God
Op verzoek van het moderamen van de generale synode
schreef scriba dr. Arjan Plaisier een pastorale handreiking over
het ‘Spreken over God’. Tijdens de vergadering van de generale
synode van 10 november 2010 werd de handreiking uitvoerig
besproken. Uiteindelijk aanvaardde de synode de nota unaniem,
met het verzoek de tekst uit te breiden met gespreksvragen en
enkele gedichten en vervolgens te publiceren.

Ook boek van protestantse theologen over God
verschenen
Daarnaast wilde het moderamen een verdere bezinning op het geloof in God op gang
brengen. Daarom werd het boek ‘Protestantse bronnen over God’
samengesteld.
In deze bundel belichten vijf protestantse theologen verschillende
thema’s die een rol spelen in het gesprek over God. Deze publicatie is bedoeld als verbreding en verdieping van het onderwerp van
de pastorale handreiking. Medewerkers aan dit boek zijn prof.dr.
K. Spronk, prof.dr. R. Roukema, dr. G.H. Borger-Koetsier, prof.dr.
K. Zwanepol en dr. R.H. Reeling Brouwer.
Beide publicaties zijn uitgegeven door Boekencentrum en verkrijgbaar in de boekhandel.

Vr/ 08-04

Johannes Passion van J.S. Bach
Uitgevoerd door het Pauluskoor Amstelveen,
met medewerking van solisten en Philharmonia Amsterdam orkest, o.l.v. Marcel Joosen.
St. Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965,
Amsterdam
Aanvang 20.00 uur.
Kosten € 25 (CJP, 65+ € 22,50).
Zie voor meer informatie: www.pauluskoor.nl
of bel voor kaarten 020-641136.

Zo/ 10-04

Passieconcert Amstellandse Cantorij
Onder leiding van Eric Jan Joosse wordt de
Johannes Passion van Schütz (a-capella)
gezongen en enkele korte koorwerken van
Mendelsohn en Farrant
Amstelkerk, Ouderkerk a/d Amstel
Aanvang 15.00 uur

