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Waarom een passiespel?
Pasen gaat voor veel mensen over 
eieren. Maar het is ook het verhaal 
van de dood en opstanding van Jezus. 
Een eeuwenoud en krachtig verhaal 
dat ooit de wereld op zijn kop zette en 
nog steeds miljoenen christenen in zijn 
greep houdt. Wil je weten waarom? 
Kom dan op 21 april naar Gouda en 

beleef het verhaal van Pasen live op de 
Grote Markt. Bekende artiesten spelen 
het verhaal van Jezus’ dood en opstan-
ding in een wervelende show met veel 
muziek.

Voor wie?
Dit mega evenement, vol muzikale 
hoogtepunten is bedoeld voor jong en 
oud. Gelovig of niet gelovig. Het is voor 
iedereen die houdt van Nederlandse 
popmuziek. Voor wie graag een goed 
verhaal hoort. Voor mensen die willen 
weten wie Jezus is of wat Pasen bete-
kent. Voor toevallige voorbijgangers of 
tv-kijkende zappers.

Organisatie
The Passion is een unieke samenwer-
king tussen de Evangelische Omroep, 

omroep RKK, de Protestantse Kerk in 
Nederland, de Rooms-katholieke Kerk 
en het Nederlands Bijbelgenootschap, 
gebaseerd op de BBC Manchester Pas-
sion. 

Wil je erbij zijn?
Donderdag 21 april om 20.30 uur op 
de markt in Gouda. Ook via internet, 
radio en televisie is The Passion mee 
te beleven. Van het laatste avondmaal 
tot de berechting op de markt. Volg het 
evenement via Nederland 3, Radio 2, 
Facebook, Twitter #passiongouda. Het 
laatste nieuws over de The Passion is 
te volgen via www.thepassiongouda.nl.

Gemist?
Kijk op zaterdag 23 april om 21.55 uur 
naar The Passion op Nederland 3.

Megagroot passiespel in Gouda
Een passiespel over de laatste uren 

van Jezus’ leven en over zijn opstan-

ding uit de dood. Opgevoerd door 

bekende Nederlandse artiesten als Syb 

van de Ploeg, Do en Thomas Berge. Een 

megagroot, indrukwekkend evenement 

middenin de lichtstad Gouda. Donderdag 

21 april 2011. Gratis. Wees erbij. 
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Een verrassing misschien, dit nummer van Present 
in uw brievenbus of op uw deurmat. Voor dit 
bijzondere Paasnummer hebben we gekozen 
voor een ruimere verspreiding om zoveel mogelijk 
leden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert te laten kennismaken met Present 
en met het kerkelijk leven in uw buurt.

Er zijn talloze manieren van opstaan. Je doet het 
iedere dag, opstaan, in de zin van uit bed komen. 
Het gebeurt in de tram of bus, wanneer je opstaat 
voor ouderen of een zwangere vrouw. Je staat 
op voor mensen die hulp nodig hebben. Je kunt 
opstaan tegen onrecht, dichtbij of ver weg. Of 
opstaan voor jezelf... een nieuw pad inslaan. Voor 
de kerk is Pasen het belangrijkste feest, omdat 
Jezus Christus uit de dood is opgestaan. De 
dood heeft niet het laatste woord. Daarom dit 
Paasnummer: Sta op. 
Over de verschillende manieren van opstaan 
vonden wij –de redactie– weer mooie mensen 
bereid een stuk voor deze Present te schrijven. 
U leest u over het spektakel in Gouda, wellicht 
gaat u er naartoe of bekijkt het op tv.
Het hoofdartikel Pasen als verzet werd geschreven 
door Marco Visser.
In Gedichten en gedachten laten Gabe Wierda en 
Harmen de Vries van zich horen.
U kunt lezen wat er gebeurt binnen de kerken 
in Amstelveen-Buitenveldert, over het goede 
werk van het College van Diakenen, een liefdevol 
dubbelinterview, noem maar op. Zelfs de 
burgemeester van Amstelveen geeft zijn mening 
op bladzijde 35. Wij hopen dat u met plezier deze 
Present leest en horen het graag van u. 
Een goede Paastijd gewenst.

Namens de redactie,
Jeanette Schuijt
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Zo/ 17-04 
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

Do/ 21-04
Witte Donderdag

1e collecte: Diaconie, individuele 
ondersteuning
2e collecte: Kerk, pl. Raad van Kerken

Handwegkerk
19.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
19.30 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
19.30 uur: ds. M. Visser
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries

Vr/ 22-04
Goede Vrijdag

Handwegkerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
19.30 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
19.30 uur: ds. A.van Vuuren
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
19.00 uur: ds. S. van der Hoek

Za/ 23-04
Stille Zaterdag

1e collecte: Diaconie, kerkwebradio
2e collecte: Kerk, vitaliseringsprojecten 
in onze gemeente

Handwegkerk
21.00 uur: ds. G.J. de Bruin (belijdenis- 
en doopdienst)
Kruiskerk
21.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
21.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pelgrimskerk
21.00 uur: ds. H.U. de Vries
Vreugdehof
16.00 uur: ds. M. Ockhuysen
 

Zo/ 24-04 
Pasen

1e collecte: Diaconie, het Wereldhuis 
2e collecte: Kerk, vitaliseringsprojecten 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en 
ds. M. Visser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
ma 2e paasdag 9.30 uur: 
ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze 
en ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot 

Zo/ 01-05
1e collecte: Diaconie, eigen wijkdoel 
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk in nieuwe wijken

Handwegkerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard en 
rabbijn A. Soetendorp
Paaskerk
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. R.W. de Koeijer, Putten
18.30 uur: ds. A. Bloed, Wijk bij 
Duurstede
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Nijkamp,  
IJsselstein

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A.P. van den Broek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: ds. C. Sloots 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t Roet-Holtrust

Zo/ 08-05
1e collecte: Diaconie, kledingbank 
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
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. A.van Vuuren
18.30 uur: ds. A. Simons, Vinkeveen
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Elbers

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Vreugdehof
10.15 uur: mw. Ouschi Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor P. de Blot 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Zo 15-05
1e collecte: Diaconie, stg. De 
Regenboog 
2e collecte: Kerk, classis: bijdrage in 
de kosten

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M. Visser
Kruiskerk
10.00 uur: geen dienst
14.00 uur: ds. S.H. Lanser;  
bevestiging en intrede dr. M. 
Buitenwerf-van der Molen
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: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A.van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor W. Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: majoor J. Terlouw & 
majoor B. de Vries (Leger des Heils) 

Zo/ 22-05
1e collecte: Diaconie, ouderenzorg
2e collecte: Kerk, landelijk 
jongerenwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser (centrale 
kinderdienst)
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M. Buitenwerf- 
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M. Visser 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, 
Amersfoort
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: mw. ds. H.M.C. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. T.J. Koens 

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W.van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Vreugdehof 
De Klencke 111

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters
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Pasen als verzet

Pasen hier en nu
Maar hoe kom je erop! Die vraag dringt 
zich vervolgens wel op. Waar is het 
op gebaseerd, dat visioen? Is het niet 
enkel een mooie gedachte om het 
leven met heel zijn absurditeit uit te 
kunnen houden? Is het niet toch weer 
een doekje voor het bloeden: ‘Hopelijk 
komt het ooit allemaal een keer 
goed…’ Dan zou het een mooie belofte 
voor een verre toekomst zijn, waar je 
hier en nu maar weinig aan hebt. 
Maar dat visioen is geen ijdele hoop. 
Het is namelijk Pasen geweest. 
Jezus is uit de dood geroepen. En dat 
betekent dat er een ongelofelijk nieuw 
begin gemaakt is voor mensen, van 
Godswege. De steen die voor ons 

te zwaar was, is weggerold van het 
graf. Zo wordt het verteld, zo wordt 
het geloofd en bezongen. En dat is 
het fundament onder onze hoop. Dat 
maakt dat je kunt zeggen: ‘Het komt 
goed’. Als je het wáágt om dat te 
zeggen: ‘Het komt goed!’ – dan komt 
dat doordat je weet dat het ten diepste 
al goed is. Wij hebben fiducie in dat 
visioen, dat de dood niet meer zal zijn, 
omdat de dood al overwonnen is. Wij 
zijn zo dwaas om ons uit te strekken 
naar die nieuwe, goede wereld, omdat 
we Pasen achter de rug hebben.

Het wordt Pasen, definitief, maar het 
is ook Pasen geweest. We zijn op 
weg erheen, maar we komen er ook 

vandaan. En dat is bepalend in het hier 
en nu. En in de tussentijd kan het je 
overkomen, dat je het ook merkt. Al is 
het ook maar ‘zien soms even’ om het 
met Huub Oosterhuis te zeggen. De 
tekenen zijn er, de gelijkenissen van 
Pasen: als mensen moed vatten om 
op te staan en nieuwe wegen durven 
te gaan. Als mensen hulp ervaren 
midden in een uitzichtloze toestand. 
Als mensen het wagen om te blijven 
hopen tegen de naakte feiten in. Als 
mensen horen: ‘Mensenkind, sta op.’ 
Dan gebeurt Pasen.

Marco Visser

Het was alsof ik al die mensen naar 
me zag kijken met een vraag. Voor 
mijn gevoel hing de vraag in de ruimte: 
‘Wat gaat hier nu een dominee staan? 
Wat gaat hier nu de kerk zeggen?’ Het 
was alsof ik die velen hoorde denken: 
‘Kom mij niet aan met ‘god’. Kom mij 
niet aan met geloof. Wij moeten hier 
een vriend begraven. Kom ons niet aan 
met je mooie antwoorden.’ 
Mensen die zo vragen, in zo’n situatie, 
kan ik alleen maar gelijk geven. Het is 
eerlijk gezegd allemaal helemaal waar. 
Op zo’n moment heeft het woord 
‘god’ afgedaan. En het geloof is maar 
al te vaak een stoplap geweest, een 
manier om de dingen toch nog een 
beetje mooi te praten.

Net zoals iedereen stond ik met lege 
handen. Op die middag had ook ik 
nauwelijks iets te zeggen. Alleen maar 
dit: er is in de Bijbel verzet. Er zijn 
woorden die hier tegenin spreken. Als 
je het niet kunt accepteren, wat je hier 
moet meemaken, dan krijg je van de 
Bijbel gelijk. Daar hoor je woorden die 
de feiten tegenspreken. En toen heb ik 
gelezen uit het boek Openbaring:

Een nieuwe hemel en  
een nieuwe aarde.
God zelf bij ons.
De tranen uit onze ogen afgewist.
Geen dood meer,
geen rouw, geschreeuw, moeite.
Er is er één die zegt:
‘Zie, ik maak alle dingen nieuw.’ 

Tegen de feiten
Met dat visioen gaan wij als kerk door 
de wereld. Sinds wij die woorden 
gehoord hebben, raken we ze maar 
niet meer kwijt. Die droom kunnen 
wij niet meer vergeten. En dat visioen 
bepaalt vandaag, hier en nu, hoe wij 
in het leven staan. Wij accepteren 
de dingen niet meer zoals ze zijn. 
Schouders ophalen is ons verboden. 
Want we hebben dat visioen voor 
ogen. Zo gaan we door de wereld. Niet 
meer berustend, maar eerder onrustig. 

Vol vertrouwen mogen we zijn, maar 
dat vertrouwen is geen passiviteit, 
dat staat niet in de toonsoort van ‘stil 
maar, wacht maar’. Dat vertrouwen 
heeft de kleur van de hoop.

Het is mij eerlijk gezegd hoe langer 
hoe meer een raadsel: hoe kan het 
toch, dat de kerk in de loop van de tijd 
zozeer de nadruk is gaan leggen op de 
berusting? Hoe is het mogelijk dat de 
kerk zo veel valse, vertroostende taal 
gesproken heeft? En misschien nog 
wel: ‘Tja, de dingen die er gebeuren, 
God zal er wel een bedoeling mee 
hebben. En ook al is het allemaal niet 
leuk, laten wij het maar aanvaarden…’ 
Het is een grote poging om 
de dingen die er gebeuren, de 
wereldgeschiedenis, de natuur, wat 
je om je heen ziet, een zin te geven. 
‘Nu ja, het is zo, het moet zo zijn, we 
moeten het maar accepteren. De 
dingen zijn zoals ze zijn, vooruit maar.’
Maar als er nu één ding door de Bijbel 
ongelofelijk weersproken wordt, dan is 
dat het wel. De dingen zijn helemaal niet 
‘zoals ze nu eenmaal zijn’. De dingen 
worden juist totaal anders. ‘Zing, bid, 
probeer te blijven hopen dwars tegen 
alles in,’ dat is wat de Schrift van Israël 
in alle toonaarden zegt. De Bijbel is een 
woord tegen de feiten.

Het is inmiddels al weer een tijd 

geleden. Het was zomer toen hij stierf, 

na een tijd ziek te zijn geweest. Hij 

was iets ouder dan ik. De familie belde 

of ik erbij wilde zijn om iets te zeggen. 

Dus daar gingen we, de ouderling en 

ik. De aula was veel te klein voor al die 

mensen, voor het grootste gedeelte 

leeftijdsgenoten, generatiegenoten. 
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Gedichten en gedachten

Lied op de Paasmorgen

het licht is in mijn handpalm
een duif geworden
ik zend een vredegroet
naar de kersenbloesem
wij spreken tot elkaar
in een nieuwe gebarentaal

al het oude is voorbijgegaan

ga zeg ik tegen mijn schaduw
ik kan je niet meer volgen

Nora Petit

Een gedicht spreekt tot de verbeelding. 
Hoe preciezer de woorden, hoe 
helderder de voorstelling.
Nora Petit beschrijft in dit gedicht, wat 
er gebeurt wanneer een mens het licht 
in handen krijgt. Hij voelt dat er iets 
groeit in zijn handpalm: een vogel, een 
duif nota bene. 
De mens begrijpt dat de vogel zijn 
werk wil doen. Hij zendt de duif 
weg met een vredegroet voor de 
‘kersenbloesem’, die omstreeks 
Pasen dikwijls zo honderduit aanwezig 

kan zijn, bij voorbeeld in de Franse 
Vogezen. Zo vinden mens en dier en 
plant elkaar. ‘Wij spreken tot elkaar in 
een nieuwe gebarentaal’, staat er. De 
groet krijgt een kosmisch karakter. De 
vernieuwing is compleet. Sta op en 
zing een nieuw paaslied.

‘al het oude is voorbijgegaan’
Zo vat Nora Petit het thema van 
haar lied samen. In een regel die ze 
nadrukkelijk apart zet. Dat mag ze 
doen, want ze was een late vijftiger. 

De woorden doen denken aan 
Openbaring 21. Daarin lezen we: ‘alle 
eerste dingen zijn voorbij gegaan’ en 
iets verderop: ‘Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw’. Ook dit lied zet in op een 
radicale vernieuwing, waarvan mens, 
natuur, taal en licht deel uit maken. 
In de laatste strofe staat de mens in 
het volle licht. Alle schaduwen zijn 
verdwenen. ‘De heerlijkheid Gods’ 
komt dichtbij. 

Gabe Wierda

In dit gedicht van Anton B. Lam wordt 
de verwondering getekend over het 
onvergankelijke leven dat aanbreekt op 
de dag dat alle dingen nieuw worden 
gemaakt: dreigende en verwoestende 
machten zijn voorgoed uitgeschakeld; 
de schepping is fundamenteel 
vernieuwd, onbeschrijfelijk, maar 
tegelijk ‘als met handen te tasten’. 

Het gedicht spreekt me aan omdat erin 
doorklinkt dat het nieuwe leven dat wij 
mogen verwachten grondig vernieuwd 

zal zijn, maar desondanks herkenbaar 
(‘wij zagen het aan de bomen’); in het 
nieuwtestamentische spreken over 
de opstanding van Christus en over 
de opstanding van zijn gemeente 
in zijn spoor gaan discontinuïteit en 
continuïteit steeds samen.

Het gedicht is een van de weinige 
gedichten waarin wordt verwoord 
hoe concreet en breed de christelijke 
toekomstverwachting is: het gaat 
God om het herleven van de hele 

mens, inclusief diens lichaam, in zijn 
natuurlijke context: de schepping zelf 
zal delen zal in de onvergankelijke 
heerlijkheid van Gods kinderen  
(Rom. 8:21).

Harmen U. de Vries

Recreatie

Wij zagen het aan de bomen,
toen wij vanmorgen ontwaakten,
aan de hoge bomen
rondom het huis.

En wij hoorden het, overal om ons heen:
het was met geen naam te benoemen,
het was met geen pen te beschrijven,
het was als met handen te tasten.

De wind was gaan liggen,
de honden waren weg,
de zee was niet meer.

En wij hebben elkander omarmd,
zwijgend, maar met gebaren
van vreugde.

En onze ogen fluisterden:
Eindelijk,
Het is er eindelijk.
Het is er onomwonden.

Anton B. Lam
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Elke dag Pasen 

Het voelt aan als een schoolreisje. 
We sjouwen onze tas naar het mooie 
koetshuis op het kloosterterrein en 
verdelen de kamers. We, dat zijn 
dertien min of meer gelovigen uit de 
Handweg- en de Paaskerk. De jongste 
halverwege de veertig, de oudste een 
eind in de zeventig maar nog steeds 
nieuwsgierig. De eerste dienst staat 
al op het programma. Het is een klein 
stukje lopen naar het kloostergebouw, 
een wandeling over het landgoed 
die we dit weekend nog vaak zullen 
maken. In de kerkzaal glijden de 
Latijnse woorden en de muziek wat 
langs me heen, deze eerste dag. Wie 
zijn deze zusters? Hoe werkt het hier? 
Moeten we al weer gaan staan? Met 
mijn hoofd nog vol van thuis ben ik 
meer toeschouwer dan deelnemer. 

Stukgezongen liedboek
Wie of wat heeft je gemaakt tot wie 

je bent en wat je gelooft? ’s Avonds 
delen we aan de hand van deze vraag 
onze ervaringen. En dat zijn er veel: 
het beknellende van het geloof uit 
onze jeugd, de oneerlijkheid van een 
te vroege dood, bewondering om 
mensen die dapperder waren dan 
wijzelf, verrijking van een ontmoeting, 
verwondering om nieuw leven 
elke lente. Sommigen hebben een 
voorwerp meegenomen om hun 
geloofsverhaal te illustreren: een 
foto, een stukgezongen liedboek. 
We zijn nog maar een paar uur met 
elkaar onderweg, maar de openheid is 
overweldigend. 

De volgende ochtend wandelen we in 
de schemer naar de kloosterkerk voor 
het ochtendgebed van acht uur. De 
zusters zingen met hoge, ijle stemmen 
woorden uit psalm 63: ‘God, u zoek 
ik, mijn ziel smacht naar u.’ Langzaam 
valt het licht door de hoge ramen. 
Mijn hoofd wordt leger. De zusters 
ontbijten in de refter in stilte, wij iets 
minder stil in een eigen ruimte. 

Opstaan en helpen opstaan
Na het ontbijt volgt een rondleiding door 
het klooster en maken we kennis met 
één van de twaalf zusters. Een sterke 
vrouw met heel wat levens achter zich.

Ze blijkt Christa te heten. De zusters 
horen tot de orde van de Reguliere 
Kanunnikessen van het Heilig Graf, 
een orde die hoort tot de ‘vita mixta’. 
Simpel gezegd een kruising tussen 
bidders en doeners. ‘Tegenwoordig 
blijven mensen vooral hangen bij het 
woord graf als ze onze naam horen, 
maar daar gaat het niet om,’ legt zuster 
Christa uit. ‘Het gaat om het héilig 
graf, om de verrijzenis van Jezus. 
Het wil zeggen dat we leven vanuit 
de opstanding, iedere dag weer. Dat 
betekent zelf opstaan en een ander 
helpen opstaan. Daarmee bedoel ik 
niet alleen uit je bed komen, maar 
bewust in het leven staan en er zijn. 
En om een ander te kunnen helpen, 
moet je ook weten wat er speelt in 
de wereld.’ Ondertussen zijn we in de 
bibliotheek van het klooster beland. 
De aanwezigheid van boeken en 
tijdschriften, inclusief een computer en 
een abonnement op Elsevier, maakt 
duidelijk dat de zusters bepaald geen 
kluizenaarsbestaan leiden. Ze leven uit 
een oude traditie, maar staan volop in 
deze tijd. 

Mooi of lelijk
Het klooster is gebouwd in de jaren 
zestig volgens de Bossche School, 
een architectuurstijl die vooral 
soberheid uitstraalt. Het hele gebouw 
is volgens bepaalde getalsmatige 
verhoudingen ontworpen. Formules 
die zelfs voor bouwkundigen in ons 
gezelschap lastig zijn te volgen. De 
strakke inrichting met grindtegels, 
wit gestuukte muren en metselwerk 
en het robuuste meubilair stralen 
rust uit en nodigen uit tot inkeer. De 

architect heeft het gebouw veel ramen 
gegeven, als bronnen van licht. Rond 
het binnenhof, het goddelijke midden, 
ligt de kloostergang. We lopen bijna 
voorbij aan de kruisweg, een abstracte 
serie kunstwerkjes die van zwart naar 
zilvergrijs loopt. ‘In het vallen zit de 
energie van het opstaan,’ legt Christa 
uit. Ze verwoordt het prachtig. 
‘Je vindt het gebouw mooi of lelijk’, is 
haar ervaring, ‘niet iets er tussenin.’ 
Wij vinden het mooi. Het is bijna 
protestants, zo sober en zonder 
beelden. Een uitzondering is een 
madonna in een hoekje van de kerk, 
met bloemen en kaarsjes. In de gang 
een schilderij van de Emmaüsgangers, 
het bijbelverhaal waarnaar deze priorij 
is vernoemd. Twee reizigers die op 
zoek zijn naar God en dan opeens 
merken dat Hij er al is. Christa: ‘Soms 
heb je in een ontmoeting zo’n alles 
overstijgende ervaring.’

Warme gezelligheid
Na de inspirerende uitleg beleef ik 
de dienst anders. De herhaling van 
tekst en muziek geeft ritme en rust 
en het gregoriaans lijkt eenvoudiger 
te worden. De zusters zingen over en 
weer, eerst de ene en dan de andere 
kant twee regels. Bij het ‘Gloria Patri’ 
gaan we staan. Mijn gedachten blijven 
hangen bij de psalmtekst ‘Proeft en 
geniet de goedheid van de Heer’. 
Het klooster heeft een prima kok. 
Na de warme lunch mogen we 
zelf een invulling voor de middag 
kiezen. De een haalt een krant in 
het dorp, een groepje maakt een 
wandeling langs de Vecht, anderen 
lezen een boek. ’s Avonds staan we 

stil bij de evangelietekst die voor de 
zondagviering op het programma 
staat. Dat is de bergrede van Jezus, 
de gelukkigsprekingen. Er volgen 
korte gesprekken in tweetallen. Dat 
koninkrijk van God, is dat eigenlijk 
iets voor nu of iets van later? Dan 
komen uit allerlei tassen van huis 
meegebrachte borrelnoten en flessen 
wijn tevoorschijn, die de tongen 
losmaken. Kerk- en wereldpolitiek 
gaan over tafel. Er is alle ruimte om 
ons alleen terugtrekken op onze 
kamer voor bezinning, maar iedereen 
verkiest de warme gezelligheid van de 
huiskamer. 

De nacht is donker en stil. Mijn 
kamergenote en ik liggen nog in bed 
als de kerkklokken de volgende morgen 
luiden voor het ochtendgebed. We zijn 
te laat. ‘Sta op, sta op’, roepen ze. We 
zetten onze voeten op de koude vloer 
en wassen de kreukels uit ons gezicht. 
Buiten bloeit de winterprunus. Een 
oude boom houdt de wacht.

Tekst: Willeke Koops
Foto: Janet Parlevliet

Kloosters zijn in. Je kunt er stil 

worden en tot jezelf komen in een 

heel andere wereld, die toch dicht bij 

huis is. Een groep Amstelveners bracht 

een weekend door bij de zusters van 

de Emmaüspriorij in Maarssen. Een 

plek waar het iedere dag Pasen is. 

De Emmaüspriorij staat open voor individuele 
gasten en biedt een cursusprogramma 
aan. Kijk op www.priorijemmaus.nl voor de 
mogelijkheden. Wie het prettiger vindt om 
met een groep een klooster te bezoeken, 
kan zich voor het volgend seizoen als 
belangstellende aanmelden bij ds. Gert Jan 
de Bruin, predikant van de Handwegkerk,  
tel. 6450616.
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Hoe kan het, dat de haat het wint van de liefde? 
Dat de angst het wint van het vertrouwen? Ik 
snap er niks van. Ik heb toen ik jong was van 
mijn moeder geleerd: wie goed doet, goed 
ontmoet. Maar moet je eens zien, wat er 
met Jezus is gebeurd. Dat is toch onbe-
staanbaar. Ik leef in een soort roes. Ik zie 
mezelf dingen doen, eten klaarmaken, maar 
ik ben er niet bij. Ik hoor mezelf dingen zeg-
gen waarvan ik denk: zeg ik dat?
Na die eindeloos durende sabbat was ik van-
nacht toch nog in slaap gevallen. Volkomen 
uitgeput. Steeds opnieuw krijg ik beelden voor 
ogen. Dan zie ik het kruis, zijn dode lichaam, 
dan zie ik hoe ze een grote steen voor het 
rotsgraf rollen. Droom ik? Ik wou dat het een 
droom was, maar het is de bittere werkelijk-
heid. Hoe is het toch in vredesnaam mogelijk 
dat ze mijn Meester hebben vermoord?
We zijn met z’n tweeën in het eerste licht naar 
het graf op weg gegaan. Maria, de moeder 
van Jakobus ging met mij mee. Onderweg 
werd het langzaam licht. Maar van mij mag het 
donker blijven. Laat het maar gaan regenen, 
dat sluit meer aan bij mijn gevoel. En dan ziet 
niemand mijn tranen. Wonderlijk hoeveel leven 
er op dit vroege uur al in de stad is. Wat een 
bedrijvigheid. Mensen doen hun winkel open. 

We passeerden net een herder met een kudde 
geiten, verderop staan mannen die hun ezeltjes 

laden om naar de markt te gaan.

Vreselijk eigenlijk hoe het gewone leven zijn gang weer 
herneemt. Alsof er niks gebeurd is. Alsof onze goede 
Meester niet gestorven is. Ik zou het wel uit willen 
schreeuwen tegen de mensen die ik onderweg tegen-
kom: weten jullie dan niet wat er gebeurd is? Wereld sta 
stil, zon sta stil. Vogels, hou op met fluiten.
We zijn er. Of toch niet? Is dit wel Jezus’ graf? Waar is 
die steen, die voor het graf is gerold? Ik geloof m’n ogen 
niet. Als een open wond gaapt de leegte ons aan. Maria 
grijpt mij vast. En ik grijp haar vast. Haar tranen vermen-
gen zich met de mijne. Het is alsof de grond onder onze 
voeten wegzakt.

Zie ik uit mezelf die grote steen daar aan de zijkant lig-
gen? Of valt het mij op, omdat er iemand op die steen zit 
en ons aanspreekt? Het dringt nauwelijks tot me door dat 
hij tegen ons begint te spreken. Hij zegt iets over onze 
angst. Hoe begrijpelijk onze angst is. Maar dat we niet 
hoeven te wanhopen. Wie we zochten, is niet in het graf.
Ik hoor die vreemdeling bij het graf zeggen dat hij is op-
gestaan. Ik hoor het en tegelijk hoor ik het ook niet. Het 
is een te vreemd bericht voor mijn oren. Opgestaan - 
wat mag dat wel niet betekenen? Met dat bericht stuurt 
hij ons nu weg. We worden naar de anderen gestuurd. 
Gek, maar we protesteren niet. Aan de ene kant ben ik 
totaal uit het lood geslagen, nog steeds verdoofd en aan 
de andere kant gaat mijn hart als een razende te keer. 
Laten we gaan, zeggen we gelijktijdig tegen elkaar. Ik 
hoor in de verte een vogel fluiten.

Gert Jan de Bruin

Maria van Magdala  
hoort iets ongehoords

Donatello, Maria Maddalena

column

Sta niet op

Het begint met de feestelijke dienst 
van Palmpasen, met de kinderen die 
met hun palmpasenstokken door het 
pad paraderen, en dan de toewending 
naar het lijden. Witte Donderdag met 
de viering van het Heilig Avondmaal in 
de kring, gevolgd door de onttakeling 
van het liturgisch centrum. In stilte 
verlaten we de kerk. De dag erna is 
het Goede Vrijdag, een sobere dienst. 
Stille Zaterdag. De paaswake waarin 
het licht binnenkomt, de nieuwe 
paaskaars! De mooie lange lezingen 
waarin het hele verhaal van God en 
de mensen langskomt. En dan het 
felle licht van Eerste Paasdag. Op 
ons paasbest. Vrolijke kinderen. De 
Heer is waarlijk opgestaan. De dood 

is overwonnen, het nieuwe leven is 
begonnen!

Oh ja? Alweer? Moeten we de toon zo 
langzamerhand niet wat matigen, na 
bijna 2000 jaar, in ons postchristelijke 
lage landje? Hoe geloofwaardig is het 
dat een steeds kleiner clubje mensen 
zingt over de toekomst van de Heer? 
Het is realistischer om het verhaal bij 
Goede Vrijdag te laten eindigen. Dat past 
beter bij de fase van neergang waarin 
we terecht zijn gekomen. We treuren op 
Goede Vrijdag, op Stille Zaterdag is er 
nog het stille verdriet, en op zondag…? 
Ach ja, we moeten verder hè? Ik stem in 
met het vierde vers van gezang 195 en 
brei er een eigen vers aan vast:

’t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

Sta niet op, Heer,
Niet nog een keer!
Wij moeten accepteren:
hoe het was wordt het nooit meer.
Help ons af te leren.

Dit is een realistische benadering. 
Maar het is de dood. De dood die met 
Pasen zal worden overwonnen. Wij 
zien uit naar de opstanding!

Erik Schouten

De Goede Week beleef ik als 

het hoogtepunt van het kerkelijk 

leven. De hele serie diensten, ook de 

doordeweekse. Met dezelfde mensen 

die je steeds weer ziet. En een liturgie 

die helpt om lijden, sterven en 

opstanding niet alleen te gedenken 

en te vieren, maar echt mee te maken, 

alsof het nu gebeurt.
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Jettie: ‘In 1997 ontmoette ik jou,’ Ze 
kijkt naar Jan Lolkema. ‘Dat is een heel 
mooi verhaal.’ ‘Ja,’ zegt Jan en toen 
bracht ik jou een kop koffie.

Jettie: ‘Nee, dat was later. Ik was niet 
zo heel erg kerks in die tijd. Ik vond het 
heerlijk om aan mijn tafeltje te zitten 
in de zon. Dan dacht ik: laat die kerk 
maar gaan. Op een zondag zouden de 
mensen uit de Pelgrimskerk en die van 
de Ontmoeting voor het eerst samen 
kerken. Dus ik vond, dat ik moest gaan. 
Jan valt in: ‘Ja, en diezelfde zondag, 
zei mijn bovenbuurvrouw tegen me: 
Ga je mee naar de kerk? En zo kwam 
ik in De Ontmoeting. Bij het weggaan 
was ik in gesprek met twee vrouwen. 
Met de ene wilde ik een eindje 
oplopen, maar ze zei, dat ze meereed 
met iemand anders. Ik wees toen een 
beetje ongelukkig naar jou en zei: ik 
loop wel met die mevrouw naar huis. 
Jij had dat niet begrepen en toen ik je 
achterop kwam, zei ik: ik heb gezegd 

dat ik met u wilde oplopen. Wie A 
zegt, vond ik, moest ook B zeggen. 
De volgende week kwam ik haar 
weer tegen en zijn we weer samen 
opgelopen. Ik vertelde haar over mijn 
vrouw en dochter die ik toen onlangs 
verloren had.’

Jettie: ‘Ik dacht die tweede keer, ik 
nodig hem maar boven uit, want om 
samen op de stoep te blijven staan, 
dat vond ik niets. Ik zei: kan ik u iets 
aanbieden? En vanaf die tijd zijn 
we veel samen gaan fietsen. En zo 
ontstond onze vriendschap.’

Jan: ‘Het jaar daarop werd Jettie heel 
erg ziek. Zo ziek dat ik vond, dat ze 
niet alleen kon blijven. Ik heb mijn 
pyjama thuis gehaald en ben bij haar 
gebleven. Vanaf dat moment waren 
we heel veel bij elkaar. Ik was vier 
dagen bij Jettie en dan weer drie 
dagen in mijn eigen huis. Tot mijn 
dochter op een gegeven moment zei: 
Jullie moeten maar eens gaan trouwen 
in plaats van samenwonen. 
Dat huwelijk van ons is zo fantastisch 
uit de hand gelopen: er waren zoveel 
mensen. Eerst zijn we getrouwd in De 
Veranda, want dat is een trouwlocatie. 
En week later in een zondagsdienst 
in de Pelgrimskerk. Het was een hele 
happening. Daar staat de paaskaars 

nog die we toen hebben gekregen, 
want Bijbels hadden we genoeg.’

Voor die tijd
Jan: ‘Ik heb een prachtig mooi leven 
gehad. Wel heb ik vijftien jaar met mijn 
vrouw gesukkeld. Ze mankeerde van 
alles. Niettemin was ze opgewekt en 
vrolijk, we hadden nooit problemen. 
Haar ziek zijn hebben we aanvaard. 
Na het overlijden van mijn vrouw, zag 
ik het niet meer zitten. Ik lag op de 
bank en in plaats van frisdrank dronk 
ik. Zondags was ’t verschrikkelijkst, 
dan had ik niets. Toen ben ik naar de 
kerk gestapt en dat heeft mij het geluk 
weer gebracht. 
Een half jaar voor het overlijden van 
mijn vrouw stierf mijn oudste dochter 
na een niertransplantatie.’ Jan wordt 
intens verdrietig. ‘Daar wil ik niet meer 
over praten. Ik heb mijn jongste dochter 
nog en mijn drie kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. Ze zijn blij met 
Jettie. Ze praten graag met haar.’ 

Jettie: ‘Ik ben nooit getrouwd 
geweest maar om op één dag 
vrouw, moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder te worden... wie 
doet me dat na? zegt ze stralend 
en blij. Ik woonde alleen toen ik Jan 
ontmoette. Tot mijn 65-ste leidde ik 
een dubbelleven. Door de week mijn 

Een nieuw leven
dubbelinterview

Jan Lolkema vond na een heel 

verdrietige periode in zijn leven Jettie 

Timmers. Daarmee begon voor hen 

beiden een nieuw leven.

Een dubbelinterview met Jan 

Lolkema en Jettie Timmers

werk in de VU bibliotheek en in het 
weekend het land in om concerten 
te geven met het barokensemble 
van de Domkerk in Utrecht. Met als 
hoogtepunten de Hohe Messe, de 
Johannes Passion en de Matthäus 
Passion.
Iedere zaterdagmiddag was er een 
inloopconcert in de Dom. Ik vond 
het wel prettig om alleen te zijn. Na 
mijn 65-ste leerde ik Jan kennen. Hij 
ging mee naar alle concerten en zette 
bijvoorbeeld de lessenaars klaar.’ 

Jan: ‘De mensen van de Pelgrimskerk 
hebben we nooit los gelaten. 
Vroeger als jongen ging ik naar de 
Gereformeerde kerk. Voor mijn vader 
was het de Gereformeerde kerk. Voor 
mij was ‘t Gods huis. We woonden 
recht tegenover de katholieke kerk. 
De pastoor deed bij ons zijn inkopen, 
maar mijn vader zette geen voet in 
die kerk. Ik vond het prachtig die 
katholieke kerk. 
Ik smeerde ‘m wel eens op zondag 
om naar de bioscoop te gaan. Ik houd 
helemaal niet zo van preken. Behalve 
die van dominee Zelle. Ik herinner me 
nog zijn preek met de titel: Op de rand 
van het ledikant.
Het hele leven verandert. Toch blijven 
veel mensen vastzitten aan het oude. 
Ik vind dat diensten veel vrolijker 
kunnen. Zo’n cantatedienst vind ik 
schitterend. Dat zingen heeft mij door 
de moeilijkheden heen geholpen. 
Gewone gezangen, bekende liederen 
zoals ‘Veilig in Jezus’ armen, veilig aan 
Jezus’ hart’.

Jettie: ‘Bij het afwassen fluit hij 
gezangen.’ 

 Jan: ‘Je maakt van alles mee in het 
leven. Maar als ik terugkijk heb ik veel 
meer mooie dingen meegemaakt dan 
verdrietige. Verdriet tilt zwaar. Het 
geloof helpt je er bovenop. Geloof 
is een persoonlijk iets, ieder gelooft 
op zijn eigen manier. Toch doe je het 
met elkaar. Ik heb weer een vrouw 
gevonden. We hebben het goed met 
elkaar, we kunnen goed met elkaar 

praten. Met elkaar kunnen we over 
dezelfde dingen van vroeger praten.’ 

En wanneer ik vraag of ze willen 
poseren voor de foto, maakt Jan een 
paar danspasjes, spreidt zijn armen 
wijd uit en zegt: ‘Ik voel me weer 
achttien en zij is mijn meisje!’

Interview en foto: Janet Parlevliet

Jan Lolkema (1929 ) is geboren in het Friese Huizum, in een gezin met vijf kinderen. Vader 
heeft een kruidenierswinkel. In oorlogstijd haalt hij zijn ULO-diploma. Zijn maatschappelijke 
loopbaan begint in 1944 als inzeper bij een kapper. Begin 1945 ligt Jan vier maanden in het 
ziekenhuis na een val uit een boom. Hij sprokkelde hout voor de kachel. Later werkt hij op een 
assurantiekantoor. In 1955 verhuist hij met zijn eerste vrouw Klara naar Amsterdam om bij het 
GVB te werken. Samen krijgen ze twee dochters. In 1996 overlijdt zijn oudste dochter en een half 
jaar later zijn vrouw. In 1997 ontmoet hij Jettie Timmers.

Jettie Timmers (1932) is geboren in Heemstede in een gezin met twee oudere broers. Na het 
Chr. Lyceum in Haarlem volgt zij een opleiding voor bibliotheekassistente. Daarnaast haalt zij het 
staatsdiploma voor viool. Eerst is ze werkzaam in de bibliotheek van Heemstede, later de VU 
bibliotheek. In de weekenden speelt zij in het barokorkest van de Dom in Utrecht en in het orkest 
van de Nederlandse cantorij. In 1967 verhuist ze naar Amsterdam waar ze dertig jaar later Jan 
Lolkema leert kennen.
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Samen op Weg
De laatste decennia van de vorige eeuw 
speelde binnen de grote Protestantse 
Nederlandse Kerken het proces van 
Samen op Weg. De eerste aanzet was 
in de jaren ‘60 met het boekje Van 
kerken tot kerk. Theologisch en spiritueel 
waren de kerken zo dicht naar elkaar toe 
gegroeid, dat er geen dwingende redenen 
meer waren nog langer gescheiden te 
blijven. In het eerste enthousiasme dacht 
men dat de hereniging zich snel kon 
voltrekken. Gaandeweg bleek het een 
heel ingewikkeld proces, dat lang duurde 
en soms moeizaam verliep. Gevolg: het 
eerste enthousiasme verbleekte en je zag 
vermoeidheidsverschijnselen optreden. 
Toch kwam het met de Protestantse Kerk 
in Nederland zover.

Secularisatie
Tegelijk speelde ook het proces van secula-
risatie (ontkerkelijking). De moderne cultuur 
werd sterk gekleurd door natuurwetenschap 
en techniek. Alleen wat (natuurwetenschap-
pelijk) bewijsbaar is, is waar, werd het adagio. 
Niet een al te simpel adagio? Waren de be-
grippen geloven en God niet van een andere 
orde dan een natuurwetenschappelijk bewijs? 
Toch was die maatschappelijke consensus 
zo dwingend dat velen een vraagteken 
achter hun geloof gingen ervaren, zodat er 
een grote uittocht van kerkmensen opgang 
kwam, voor wie het geloof niets meer zei. De 
kerken hadden het moeilijk met die ontwikke-
ling. Het riep vaak meer vragen op dan men 
antwoorden  had.

Naar binnen gekeerd
Natuurlijk kunnen wij hier niet al te diep op 
alles ingaan. Het gaat hier om de gevolgen 
die beide ontwikkelingen hadden op de ker-
ken. Steeds meer richtte de kerk de blik naar 
binnen; en vooral door de secularisatiethese 
had men vaak een redelijk negatieve toe-
komstverwachting. Inmiddels is de kerkelijke 
situatie weer veranderd. Het Samen op Weg 
proces leidde tot de PKN (de Protestantse 
Kerk in Nederland); het blijkt een redelijk 
succes te zijn. De zogenaamde secularisatie-
these, die zei dat geloof en kerk vanzelf wel 
zouden verdwijnen, is zelf ten onder gegaan. 
Mensen blijken veel religieuzer dan gedacht 
en onze maatschappij is sterk opzoek naar 
zingeving en spiritualiteit. 

Nieuw elan
De kerk gaat de blik weer sterker naar 
buiten richten. Een nieuw missionair 
gevoel groeit. Niet het oude gevoel van: 
wij hebben de waarheid in pacht, maar 
nieuw en open naar onze samenleving. 
Een luisterend oor voor de wereld, gericht 
op communicatie, maar zich er ook van 
bewust dat men een boodschap bezit die 
de moeite waard is. Zo ontstaat een nieuw 
elan met nieuwe vormen van kerk zijn. 
Je ziet het her en der in het land. Nieuwe 
initiatieven, , spannend en creatief. Nieuwe 
begeestering. Een heldere verwoording 
van het geloof.

Binnen heel dit complex wil ik het project 
van een nieuw Kerkcentrum in de Westwijk 
begrijpen. Dat Kerkcentrum bouwen wij in 
samenwerking met een maatschappelijke 
partner. Niet de blik naar binnen gericht, 
maar samen met anderen, gericht op de 
samenleving te midden waarvan wij kerk 
willen zijn. Een centrum voor kerkmensen, 
maar niet alleen voor hen; ook de wijk 
is welkom. Een experimenteel Kerkelijk 
centrum voor kerk zijn en eredienst. Maar 
ook een centrum waar bij voorbeeld 
samen gegeten kan worden, waar de wijk 
een ontmoetingsplaats vindt. Een nieuw 
Kerkelijk centrum: het kan heel mooi 
worden.

Piet de Bres

Nieuw kerkcentrum in 
Westwijk: nieuw elan

ontwikkelingen in amstelveen-zuid 

Plannen voor een nieuw 

te bouwen Kerkcentrum in de 

Westwijk zijn vergevorderd. Dat 

is een opmerkelijk bericht. De 

laatste decennia hoorden wij 

juist dat kerkgebouwen werden 

gesloten en afgestoten. En nu 

opeens nieuwbouw? Misschien 

(moeten we) naar een breder 

kader kijken: naar een paar 

aspecten van de kerkgeschiedenis 

van de laatste decennia.

De kerkenraadsleden hadden vooraf de 
mentality waardentest van Motivaction 
gemaakt. Met de uitslag van de scan 
konden we het eigen mentality milieu 
in de zaal opzoeken. Opvallend veel 
postmaterialisten. Dat zijn maatschappij 
kritische idealisten die zichzelf willen 
ontplooien, stelling nemen tegen 
sociaal onrecht en opkomen voor 
het milieu. Maar ook weer niet 
opzienbarend, want de PKN heeft veel 
aansluiting met dit mentality milieu.
Goed om te weten wat voor type 
mensen we in de kerk ontmoeten. 
We hopen dan ook dat veel 
gemeenteleden de mentality test 
willen maken (www.motivaction.
nl) en de uitslag doormailen naar: 
pieterlicht@kpn.com.
 

1 + 1 + 1 = 1
Op zaterdag 19 maart 

kwamen de drie kerkenraden van 

Amstelveen Zuid gezamenlijk bijeen 

in Ontmoetingscentrum De Meent. 

Op één van de eerste lentedagen 

van 2011. Deze dag van beraad werd 

voorbereid met en op de dag zelf 

voorgezeten door Peter den Hoedt. De 

nieuwe PKN gemeenteadviseur voor 

de regio Amsterdam-Hoofddorp. 

De kerk in Amstelveen Zuid ontwikkelt 
zich stap voor stap naar een nieuw 
bezield verband.
De drie wijkgemeenten gaan over een 
tijd één gemeente Amstelveen Zuid 
vormen. Als één gemeente bieden 
we dan verschillende vormen van 
kerkdiensten en activiteiten aan. Zo 
hopen we naast de bekende vormen 
van zondagse vieringen ook ruimte 
te maken voor andere vormen van 

vieren. Met andere muziek, op andere 
tijdstippen en variatie in de liturgie. 
Van drie kerkgebouwen werken we 
toe naar één kerk en een kerkelijk 
centrum.
Het was een dag van hard werken, 
heerlijk lachen, genieten van de zon en 
versterking van de onderlinge band en 
het wederzijdse vertrouwen.

Gerben Drost
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Goede Week start  
met Johannes Passie
De Goede Week beginnen we wel 
heel bijzonder met de Johannes Passie 
in de morgendienst op palmzondag. 
Marcel den Dulk vertaalde en 
hertaalde de Duitse teksten van het 
lijdensevangelie en de koralen. U kunt 
zich ongetwijfeld voorstellen wat een 
enorme uitdaging zo’n project is en 
hoeveel tijd dat vraagt. De muziek van 
J.S. Bach geeft de vertaler maar weinig 
vrijheid. Inmiddels zijn meer dan zestig 
sopranen, alten, tenoren en bassen 
druk in de weer met tekst en muziek 
en straks komen daar dan nog de 
musici en vocalisten bij. 

Pesachmaal Witte Donderdag
Het centrum en hoogtepunt van ons 
liturgisch jaar zijn de ‘drie dagen van 
Pasen’. Op de donderdag begint de 
beweging naar Pasen toe, het ‘wit’ 
van Witte Donderdag anticipeert op de 
stralende kleur van Pasen zelf. Jezus viert 
met zijn vrienden het Pesachmaal. Vaak 
klinkt daarom op die dag een fragment 
uit het uittochtverhaal van Israël. Jezus 
geeft de maaltijd met zijn leerlingen 
een bijzondere spits. Het brood op 
tafel, als herinnering aan het overhaaste 
vertrek uit Egypte, geeft hij een nieuwe 
betekenis: dit is mijn lichaam, dat voor 
jullie gegeven wordt. Hetzelfde geldt 
voor de wijn; die ziet Jezus als teken 
van een nieuw verbond. Wij vieren de 

Witte Donderdag voor de tweede maal 
in de Achterkant, met enkele elementen 
uit de Sederviering, zonder dat we dit 
joodse feest in huiselijke kring pogen 
te annexeren. Kinderen worden bij de 
dienst ingeschakeld en er is van alles te 
zien en te proeven. We gaan met elkaar 
aan tafel, nemen iets van het bittere 
kruid, dopen het lentegroen in zout water 
en hebben halverwege een onderbreking 
voor een kleine maaltijd. We eten een 
matse met charoseth. Omwille van de 
kinderen beginnen we niet om 19.30 uur 
maar al om 19.00 uur. De kinderen uit de 
Paaskerk en hun ouders nodigen we ook 
uit. Voor een wat meer klassieke Witte 
Donderdag viering bent u in die kerk van 
harte welkom.

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

Een muzikale uitdaging ga ik niet uit de weg
Zo dacht ik toen ik hoorde van het project, onder leiding van Marcel den Dulk, 
om de Johannes Passion van J.S. Bach met een Nederlandse vertaling van 
zijn hand in te studeren en uit te voeren in de Handwegkerk.
Het werk ken ik goed wat de noten betreft. Maar bij het instuderen van de 
Nederlandse tekst, overigens een aparte ervaring, komt nu naar voren hoe 
‘gewoon’ de Duitse tekst vast zit in mijn hoofd. De uitdaging zit vooral in 
het uitschakelen van dat automatisme om nu fris en vrij in mijn moedertaal 
het lijdensverhaal ten gehore te kunnen brengen. De gelaagdheid van de 
Nederlandse tekst maakt dat het de moeite meer dan waard is om dit project tot 
een goed einde te brengen. Ik hoop dat zowel muzikanten als toehoorders na de 
uitvoering met het gevoel – wij hebben iets bijzonders meegemaakt – naar huis 
gaan. Voor mij zal Pasen 2011 een andere betekenis hebben. Dank Marcel!
Louise Hesp

Volgens recente landelijke onderzoeken 
leeft 9.3 % van de Nederlandse 
bevolking onder de armoedegrens. De 
economische crisis en de complexer 
wordende maatschappij maken 
dat steeds meer mensen buiten 
de boot vallen. Niet alleen voor het 
vinden en behouden van werk, maar 
ook voor het vinden van hulp. De 
bezuinigingen op de sociale zekerheid 
treffen vanzelfsprekend de mensen 
die hiervan afhankelijk zijn, hoe mooi 
dit regeringsbeleid soms ook verpakt 
wordt. De landelijke kerken rapporteren 
in 2010 een verdubbeling van het aantal 
hulpvragen ten opzichte van de jaren er 
voor. Armoede is in ons rijke land, de 
16e economie van de wereld, voor veel 
mensen een dagelijkse kwelling.

Ook in Amstelveen en Buitenveldert 
is armoede realiteit. In Buitenveldert 
is ‘stille armoede’ onder ouderen een 
schrijnend probleem. Veel mensen 
komen rond van hun AOW en soms 
een klein pensioen, dat bovendien 
bedreigd wordt door de gevolgen van 
de economische crisis. Er zijn soms 

schulden, waarvoor mensen zich 
schamen. De stap naar de hulpverlening 
is vaak te groot. Amstelveen telt volgens 
recente gegevens minstens 1200 
huishoudens onder de armoedegrens. 
En heeft, als elke middelgrote gemeente, 
zijn niet exact te bepalen aantallen 
illegalen, daklozen en zwervers.
Toch ziet het college van diakenen in 
Amstelveen-Buitenveldert het aantal 
hulpvragen de laatste jaren juist dalen. 
We hebben een tijdlang gedacht, 
dat dit bijvoorbeeld kwam, doordat 
de gemeentelijke voorzieningen wel 
goed op orde zijn. De recente run op 
de pas geopende voedselbank en 
de aanhoudende belangstelling voor 
de kledingbank doen toch anders 
vermoeden. Dat baart ons grote 
zorgen. Want als wij, als kerk, als 
diaconie, niet in contact komen met 
mensen die ons nodig hebben, voor 
wie zijn we dan nog kerk?

De kerk van vandaag leeft zelf in een 
crisissituatie. Sluiting van kerkgebouwen, 
teruglopende ledenaantallen en 
afnemende bijdragen zijn aan de orde 

van de dag. En juist die dingen moeten 
de aanleiding zijn om over onszelf heen 
te stappen en er te blijven voor elkaar 
en voor diegenen die ons nodig hebben. 
Diaconie is een roeping van ons allemaal. 
Christus leeft ons dit voor. Hij bezat geen 
kerkgebouwen, zelfs geen eigen woning, 
maar trok wel rond om brood te delen 
met armen en om zieken te genezen. 

Wat kunnen we doen? Ga eens na, hoe 
het is met de mensen die u kent. Er zijn 
er vast wel een paar, waarover u zich 
wel eens zorgen maakt. Misschien zijn 
er financiële of psychische problemen. 
Is er iemand, die al jarenlang niet op 
vakantie is geweest, maar dit hard 
nodig heeft. Of iemand die met angst in 
het hart een belastingaanslag afwacht. 
Iemand met een beperking, die de deur 
steeds minder uitkomt. Of iemand die 
de paasdagen alleen doorbrengt. Met 
hen komen wij, via u, graag in contact. 
En voor hen kunt u ook zelf diaken zijn.

Geert-Jaap Welsing, 
voorzitter

college van diakenen

Open uw ogen voor
armoede dichtbij!

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

Diakenen houden zich namens de kerk bezig met financiële en 

immateriële hulpverlening. Dit gebeurt vooral op die plekken en voor 

die mensen, die verstoken zijn van reguliere hulp. ‘Helpen waar geen 

helper is’ is het motto dat al jarenlang onze missie verwoordt.
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Wake aan de voet van het kruis
De dienst op Goede Vrijdag heeft een 
ingetogen karakter. We luisteren naar 
een gedeelte van het lijdensevangelie, 
ditmaal naar de beschrijving van 
Matteüs. Indertijd maakte Kees van 
den Burgt een kruis dat we weer 
voor in de kerk zetten. De dienst is 
als het ware een wake aan de voet 
van het kruis. Er zijn gesproken 
en gezongen gebeden, er is stilte 
en we gaan een kruisweg, aan de 
hand van korte overwegingen bij 
de veertien schilderingen van René 
Rosmolen die al vanaf het begin van 
de veertigdagentijd in de kerk hangen. 
’s Middags is de kerk ook open voor 
gebed en het ‘gaan’ langs de staties 
van de kruisweg.

Doop en herinnering aan doop
Tussen de dag van Jezus’ dood en 
de dag van geloof in nieuw leven is 
tijd nodig. Die tussentijd kreeg een 
naam: Stille Zaterdag. Eerst is er 
een graf met een steen ervoor en 
zijn er gevoelens van verlorenheid. 
Opstanding is niet meteen zichtbaar. 
Het is een stille dag. Maar in de stilte 
kan verwachting geboren worden, 
alsof alles de adem inhoudt in 
afwachting van de vernieuwing van 
het leven. De paasnachtdienst is dit 
jaar extra feestelijk door de belijdenis 
en doop van Adriënne Huijzer en Usha 
Oemrawsingh. Met elkaar hebben we 
ons de afgelopen periode bezonnen 
op de apostolische geloofsbelijdenis 
aan de hand van een publicatie van 
W.R. van der Zee. Het is bijzonder 
dat hun ‘ja’ in ons midden zal klinken, 
wij zullen ze graag verwelkomen in 

onze kring. We beginnen die avond 
de dienst in een half verlichte kerk en 
pas na enkele verhalen uit het Eerste 
Testament wordt de nieuwe paaskaars 
de kerk binnengedragen. We worden 
door de doop van Usha en Adriënne 
ook bepaald bij onze eigen doop en 
kunnen naar de doopvont gaan voor 
een waterkruisje. Het kruisje is een 
herinnering aan onze doop, met de 
eigenlijke doophandeling heeft het 
waterkruisje niets van doen.

Maria uit Magdala
Op Paasmorgen is Renger Prent onze 
voorganger. Voor de dienst zingen we 
met elkaar enkele liederen. Gelezen 
wordt uit Johannes 20, Maria uit 
Magdala die verward en verdrietig de 
tuinman aanklampt.

Tot slot 
Direct na Pasen hoop ik verder te 
gaan met de thematiek van het 
missionair gemeente-zijn. De cursus 
die ik recent volgde, heeft me nieuwe 
inzichten verschaft en ook vragen 
opgeroepen, waarmee ik verder wil 
tijdens de ‘tweede helft’ van mijn 
studieverlof. Er is het nodige te lezen 
en verslaglegging is ook van belang, 
mede gelet op de ontwikkelingen in 
Westwijk. Het gaat opnieuw om een 
periode van zes weken, de eerste zes 
weken had ik vorig jaar. 

G.J. de Bruin

Jongerendienst 12+ 
We zijn heeeeeel druk bezig geweest 
met DE DIENST voor te bereiden. 
Vaak zijn lange (zon)dagen gemaakt, 

het huiswerk heeft er soms wel 
onder moeten lijden. Maar het was 
het waard! We zijn nu gelukkig weer 
bezig met ‘gewone’ JD12+ diensten. 
Dus nog wel met lekker wat eten 
en drinken maar weer de gewone 
werktijden. Nu nog zien of die ‘dienst 
op het water’ doorgaat. Het is nu nog 
wat te koud, maar dat kan natuurlijk 
snel veranderen. En die tuin vraagt ook 
om aandacht van ons. Wie kan ons 
hierin ondersteunen met hints en tips?

Anko Verburg

Zangproject Gloria en  
Magnificat, Vivaldi
Op zondagmiddag 19 juni zingt 
Alegría het Gloria en Magnificat 
van Vivaldi. Vrolijke klanken, vol 
beweging als opmaat naar de 
zomer. Aan dit concert kunnen 
projectzangers deelnemen. Heb je 
ruime zangervaring en kan je van 
bladmuziek lezen, dan ben je van 
harte welkom om vanaf  21 april met 
ons mee te repeteren. De repetities 
zijn op donderdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de Handwegkerk, 
de kosten voor dit project bedragen 
€ 75. Aanmelden kan bij Nicole 
Penterman. E-mail: n.penterman@
gmail.com, telefoon: 020 6403983.

In het najaar gaat Alegría de Nicolas 
Cantaten van Britten instuderen. 
Ook aan dit project kunnen niet-
leden deelnemen. Wilt u op de 
hoogte gehouden worden over de 
voorbereidingen van dit project, dan 
kunt u een e-mail sturen naar  
N. Penterman.

Cornelis van Noord
Een harde werker was Cor. Al heel 
jong wist hij dat hij timmerman wilde 
worden. Wat zijn ogen zagen, maakten 
z’n handen. Naast zijn werk heeft hij 
bij velen klussen geklaard. Na zijn 
vervroegde pensionering waren er 
nieuwe uitdagingen, het was voor hem 
geen optie om met een boek in een 
hoekje te gaan zitten. Het laatste stuk 
van zijn leven viel hem niet licht toen 
zijn gezondheid meer en meer achteruit 
ging. Toen de dood naderbij kwam, 
kon hij samen met Truus tot een soort 
van afronding komen. We lazen in de 
uitvaartdienst de trouwtekst van Truus 
en Cor en hoorden van meerdere kanten 
hoe hij vroeger bijeenkomsten kon 
opvrolijken, een man met humor was 
en graag een ‘geintje’ maakte. Als hij 
binnenkwam, kon het feest beginnen. 
We herinnerden elkaar eraan dat het 
Jiddische woord gein alles te maken 
heeft met genade. ‘Eén naam is onze 
hope’ was het lijflied van Cor, dat we ten 
afscheid zongen. Aan de genade van die 
ene naam, de Levende, hebben we hem 
toevertrouwd.

‘Wordt begraven’, de laatste statie van René Rosmolen
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Kruiskerk

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

Bij de diensten
Op het moment dat deze Present 
verschijnt, staan we aan het begin 
van de Goede Week. Zondag 17 april 
is Palm- en Passiezondag. Waar het 
accent valt op de Palmzondag, is de 
lezing Matteüs 21: 1-11, het verhaal 
van de intocht in Jeruzalem. Staat het 
Passiekarakter centraal, dan valt het 
licht op Matteüs 26:1-27:66. Onze 
voorganger is een goede bekende: 
Renger Prent. Uiteraard wordt er 
ook weer plaats ingeruimd voor de 
kinderen met hun Palmpaasstokken. 
Witte Donderdag, 21 april, is het 
feestelijk begin van de viering van 
Pasen. We komen om 19.30 uur bij 

elkaar voor een dienst van Schrift en 
Tafel. Zelf ben ik de voorganger en het 
interim-koor van de Kruiskerk verleent 
zijn medewerking. De lezingen volgens 
het leesrooster zijn (maar misschien 
wijk ik er van af): Exodus 12: 15-20 en 
Johannes 13: 1-15.

Op Goede Vrijdag oftewel Kruispasen 
komen we ook om 19.30 uur bij elkaar 
voor een sobere dienst waarin vooral 
de lezing van het lijdensevangelie 
centraal staat.

De Paaswake op zaterdag 23 april 
begint om 21.00 uur. In de liturgische 
traditie van de kerk kent de Paaswake 
een grote rijkdom aan lezingen. 
Aangezien wij niet meer de gewoonte 
hebben om de hele nacht te waken 
met lezingen, psalmen gebeden zal 
ik mij tot enkele lezingen beperken. 
Er zijn bijzondere rituelen zoals 
het binnenbrengen van de nieuwe 
paaskaars en de doopgedachtenis. 
Het interim-koor zal deze feestelijke 
viering extra luister bijzetten. Het 
Oecumenisch Leesrooster begint in de 
Paaswake met een alternatief spoor: 
lezingen uit het begin van Genesis. 
Voor deze avond staat Genesis 1:1-
2:4a op het rooster, het zogenaamde 
eerste scheppingsverhaal. 

Paasmorgen, zondag 24 april: we 
vieren het feest van Pasen, het 
belangrijkste feest van de christelijke 
kerk. Ook nu is er weer medewerking 
van het koor. Van oudsher lezen we 
op de Paasmorgen het paasevangelie 
naar Johannes: Johannes 20: 1-18. 
Het alternatieve rooster geeft Genesis 
2: 4b-25, het zogenaamde tweede 
scheppingsverhaal. Waarschijnlijk zal 
ik, naast Johannes 20, deze ochtend 
Genesis 1 aan de orde stellen, de 
scheppingshymne. Vanaf ongeveer 
9.50 uur zingen we enkele bekende 
Paasliederen.

Op zondag 1 mei zetten we een oude 
traditie uit de voormalige Bankraskerk 
voort: een dienst samen met rabbijn 
Soetendorp. Hij gaat voor met een 
andere goede bekende: Jaap Doolaard. 
Zie het berichtje elders in deze 
wijkberichten. 

Op 8 mei hoop ik zelf voor te gaan. De 
lezing volgens het alternatieve rooster, 
dat ook door Kind op zondag wordt 
gevolgd, is: Genesis 4, het verhaal 
over Kaïn en Abel. 

Zondag 15 mei is een belangrijke 
en feestelijke dag voor onze 
wijkgemeente. Mirjam Buitenwerf 
doet intrede als onze nieuwe 

predikant. Zelf ben ik heel blij dat ik 
Mirjam in het ambt van predikant 
mag bevestigen en haar aan onze 
gemeente mag verbinden. Ons 
interim-koor geeft een extra feestelijk 
tintje aan de viering, die ’s middags zal 
plaatsvinden.

Op 22 mei zal Mirjam in de Kruiskerk 
voorgaan in een dienst van Schrift 
en Tafel. De lezing volgens het 
alternatieve rooster is Genesis 7:6-8:5. 

Sieb Lanser

Bij de dienst van 1 mei
Traditiegetrouw, wat betreft de 
Bankraskerkgemeente tenminste, 
is Rabbijn Avraham Soetendorp de 
gastpredikant op de eerste zondag van 
mei. Samen met mij gaat hij voor in de 
dienst, die (ook) in het teken zal staan 
van gedenken en bevrijding, zoals we 
dat in ons land in de begindagen van 
mei vieren. 
Het is dan de eerste zondag na Pasen. 
Genesis 3 staat op het alternatieve 
rooster, maar ook Genesis 8, waar te 
lezen valt over de duif die in de ark van 
Noach terugkeert met een olijfblad in 
de snavel, een prachtig symboliek voor 
de meidagen.

ds. Jaap Doolaard

Uit de Kerkenraad 
Goed nieuws: dr. Mirjam F. Buitenwerf-
van der Molen, te Leiden, heeft het 
beroep aangenomen. Ze wordt 15 
mei in een middagdienst bevestigd 
tot onze predikant, als opvolger van 
ds. Jaap Doolaard. De ochtenddienst 

vervalt dan. We zijn heel gelukkig, 
ook met zo’n korte vacaturetijd. 
Nogmaals dank aan de leden van de 
beroepingscommissie voor hun noeste 
arbeid. Het interim-koor, onder leiding 
van Frits Heil zal natuurlijk een aandeel 
in de bevestigingsdienst hebben.

Donderdagavond 7 april was er 
een kennismakingsavond voor de 
gemeente met onze nieuwe predikant. 
Een deel van de avond gebruikten we 
om de voorstellen van de commissie 
gastvrij/missionair te bespreken. De 
commissie had negen schetsen van 
missionaire modellen gepresenteerd, 
waaruit de wijkkerkenraad er drie 
gekozen heeft die het best aansluiten 
bij de gemeente.

Op de gemeenteavond over de liturgie 
is gevraagd om orgelspel voor de 
dienst. Als het goed is heeft u dat 
inmiddels al kunnen horen. Hiermee 
is de liturgiecommissie klaar met haar 
werk en wordt onder dankzegging 
ontbonden.
Ook de klok is terug van de 
klokkengieter, hij ziet er prachtig uit, 
er is een handklepel bij, zodat hij ook 
geluid kan geven. De tekst: Non potest 
non laetari qui sperat in domino (Het 
is niet mogelijk je niet te verheugen 
als je je hoop vestigt in de Heer) is 
nu weer goed leesbaar. Het is de 
tekst die ds. Kees Timmers tot de 
zijne gemaakt heeft. De fietsrekken 
en de vlaggenmast zijn nu uiteindelijk 
ook geplaatst. Daarmee zijn alle 
kleine bouwkundige verbeteringen 
uitgevoerd. Het nadenken over 
wat ds. Uytenbogaardt ons heeft 

Rezina (Siny) de Bree – van Oostveen
Na een jarenlange mentale achteruitgang 
overleed op 3 maart Rezina (Siny) de Bree-
van Oostveen, 89 jaar oud. De laatste jaren 
woonde ze in Nieuw Vredeveld, waar we 
op 10 maart ook de dankdienst voor haar 
leven hebben gehouden. Bij het afscheid 
lazen we 1 Korintiërs 13, dat was haar 
lievelingshoofdstuk, over de liefde. Zo was 
haar leven ook: een leven vol liefde en 
zorg. Ze was hartelijk en gastvrij. Tientallen 
jaren kwam zij samen met haar man Bert, 
die in 1999 overleed, naar de Pauluskerk. 
Op Zorgvlied hebben we haar begraven.

Karel Leendert van der Schaar
Op de hoge leeftijd van 98 jaar is op  
7 maart Karel Leendert van der Schaar 
overleden. Al tientallen jaren woonde hij 
aan de Van der Veerelaan 55 en daar kon 
hij, dankzij goede verzorgsters aan huis, 
ook tot het einde van zijn leven blijven. 
Het was een rijk en voltooid leven, dat 
hij in gelovig vertrouwen aan God kon 
teruggeven. Geloof en kerk betekenden 
veel voor hem en hij was er actief mee 
bezig. Kerkgang en Bijbellezing, daar 
was hij gedisciplineerd in, zoals in alles 
in zijn leven. Hij wist zich een pelgrim, 
onderweg naar Gods Koninkrijk. In de 
dankdienst voor zijn leven op 11 maart in 
de Kruiskerk hebben we een pelgrimslied 
gelezen: Psalm 121, evenals enkele 
verzen uit 1 Korintiërs 15, waar Paulus 
spreekt over de opstanding. Aansluitend 
hebben we zijn lichaam bijgezet in het 
familiegraf op Zorgvlied. 
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Vorming & toerusting
Zie voor het totale programma het boekje van de Kleine Raad van Kerken 
Amstelveen-Noord / Buitenveldert. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de 
Kruiskerk, tenzij anders vermeld.

Mei
di  3  10.00 uur   Bijbelkring over de Openbaring van Johannes.  

Inleider: Sieb Lanser
wo 4  14.30 uur   Bijbelkring over de Openbaring van Johannes.  

Inleider: Sieb Lanser
do  12  20.00 uur  Vrouw en geloof
di  17 20.00 uur  Gespreksgroep 25-45 jarigen. Inleider: Sieb Lanser
di  24 10.00 uur   Bijbelkring over de Openbaring van Johannes.  

Inleider: Sieb Lanser
wo  25 14.30 uur   Bijbelkring over de Openbaring van Johannes.  

Inleider: Sieb Lanser

aangereikt, pakken we in het najaar 
weer op. Hoe we ons als missionaire 
gemeente willen gaan ontwikkelen 
is daar natuurlijk ook van invloed op. 
We kregen de definitieve beschikking, 
waarmee de Kruiskerk (binnen en 
buiten) als rijksmonument wordt 
aangemerkt. Ook daar moeten we 
mee leren omgaan.
Voor sommige gemeenteleden is de 
liturgie moeilijk leesbaar. Daarom zal 
er bij de ingang ook een liturgie met 
een groter lettertype verkrijgbaar zijn, 
vraagt u er gerust om.

Rudie van Balderen

Kruiskerk’s got talent
Aan het begin van de Veertigdagentijd 
zijn de tieners gestart met de 
Oikocredit talentenactie. Op 20 
maart ontvingen twaalf tieners van 
de Kruiskerk hun microkrediet en 
wie weet sluiten meer tieners zich 

aan. Daarmee investeren ze in hun 
talent en maken winst voor een 
goed doel. U kunt bij de tieners 
producten of diensten kopen tegen 
een mooie prijs. De opbrengst is voor 
Oikocredit. Oikocredit investeert in 
microfinanciering aan kleine bedrijven 
in ontwikkelingslanden en fair trade 
organisaties en wil verder uitbreiden.
Doet u mee? In de hal van de kerk 
hangt hun bord met aanbiedingen. 
De tieners wassen uw auto, laten 
uw hond uit, maken een schilderijtje 
voor u, bakken cake en koekjes en 
verkopen kralen en sieraden. 

Maatschappelijke stage
In april lopen twee scholieren van het 
Alkwin College hun maatschappelijke 
stage in de Kruiskerk. Zij zullen helpen 
bij Sam’s kledingactie op 16 april en 
bij de paasattentie. De paasattentie 
wordt bij gemeenteleden, ouder dan 
80 jaar, in de tijd voor Pasen bezorgd 

en desgewenst wordt daarbij een 
bezoekje gebracht. We zijn blij met de 
hulp van de scholieren Op deze wijze 
kunnen zij wat zien van het diaconale 
werk in de kerk. De stages worden 
door de Protestantse JeugdRaad 
uitgezet en gecoördineerd. 

Doet de Kruiskerkgemeente mee 
aan SamenLoop voor hoop? 
Eén op de drie mensen krijgt in 
zijn leven te horen dat hij kanker 
heeft. Dat percentage moet omlaag. 
SamenLoop voor Hoop Amstelveen 
verzamelt daarom geld in voor KWF 
Kankerbestrijding door het organiseren 
van een 24-uurs wandelestafette. Doel 
is om hiermee (ex-) kankerpatiënten 
te steunen en om geld in te zamelen 
voor wetenschappelijk onderzoek naar 
kanker. Onder het motto: leef mee, 
loop mee vindt de estafette ditmaal 
plaats op het fraaie complex van 
Atletiekvereniging Startbaan. 

De SamenLoop begint op zaterdag 
28 mei om 15.00 uur en gaat 
ononderbroken door tot de volgende 
dag 15.00 uur. De 24 uur van de 
SamenLoop voor Hoop staat bol van 
de activiteiten. Naast entertainment 
zullen er diverse activiteiten (ook voor 
kinderen) plaatsvinden om informatie 
te geven en fondsen te werven.

Loop Mee: Oproep voor de vorming 
van een Kruiskerkteam
De diaconie zou graag een 
Kruiskerkteam vormen. Door 
daadwerkelijk in de benen te komen, 
kunnen we de solidariteit en zorg 
voor en naar elkaar zichtbaar en 
beleefbaar maken. Een bijdrage in tijd 
en energie heeft een meerwaarde 
naast het collecteren voor acties. De 
lopers kunnen onderweg met elkaar in 
gesprek komen.

De diaconie wil met deze gerichte 
activiteit gemeenteleden, jong en 
oud, met eventueel familieleden, 
buren en vrienden stimuleren mee te 
lopen. Iedere deelnemer betaalt € 10 
deelnamekosten en kan zelf sponsors 
zoeken om dit bedrag te verhogen. 
Geld dat volledig ten goede komt aan 
de strijd tegen kanker.

Als symbool van de voortdurende 
strijd tegen kanker wordt er 24 uur in 
estafettevorm gelopen. Dit doen we 
in een of twee teams van minstens 
vijftien tot twintig personen. Hoe lang 
en hoe vaak de teamleden lopen kan 
verschillen, maar er is altijd minstens 
één teamlid op de baan. Er wordt een 
estafette rooster gemaakt.

Onze eerste oproep is: wie geeft zich 
op voor het lopen in de nachtelijke 
uurtjes? Krijgen we deze uren bezet, 
dan zal het totale rooster hopelijk 
snel ingevuld zijn. Bij voldoende 
aanmeldingen zal het Kruiskerkteam 
begin mei samenkomen voor 
afspraken en uitwisseling van 
eventuele sponsor ideeën. 

Hoop mee
Naast het wandelen kan ieder team 
ook activiteiten tijdens het evenement 
organiseren om de opbrengst verder te 
vergroten. Bijvoorbeeld een loterij of de 
verkoop van zelfgemaakte producten. 
Ieder team krijgt hiervoor een eigen 
kraam. Gemeenteleden die hieraan een 
actieve bijdrage willen leveren of ideeën 
hebben zijn van harte welkom. Mensen 
die niet kunnen of willen lopen kunnen 
het team financieel ondersteunen. Ook 
is het mogelijk een kaars te kopen voor 
de kaarsenceremonie die om 11 uur 
‘s avonds gehouden wordt. De Kaars 
van Hoop kan opgedragen worden 
aan iemand die kanker heeft of heeft 
gehad. Meer lezen kunt u op: www.
amstelveen.samenloopvoorhoop.nl. 
Interesse om een of meer uren mee te 
lopen? Nachtlopers hebben voorrang! 
Pak de telefoon of mail naar Marijke 
Labohm, telefoon 020-6415351 of 
marijkelabohm@hotmail.com.

Woord van dank
De afscheidsdienst van 30 januari was 
zoals ik had gehoopt. Veel mensen, oude 
en jonge bekenden, mooie muziek, een 
goede sfeer en goede woorden. De 
kerk op z’n best, zei een collega die het 

weten kan. U hebt me als gemeente 
een royaal geschenk gegeven waaruit 
ik uw waardering mag afleiden en 
daar ben ik dankbaar voor. De even 
royale onderscheiding van ridder in 
de Orde van Oranje Nassau kwam 
als een volstrekte verrassing. Toen de 
burgemeester het woord nam had ik 
het eigenlijk pas door. Ook daarvoor ben 
ik dankbaar, vanwege de waardering 
die ook daaruit spreekt. Eigenlijk heb ik 
in mijn werkleven niet anders gedaan 
wat ik thuis heb geleerd: je gaven en 
mogelijkheden inzetten op het gebied 
van kerk, staat en maatschappij. Maar 
het is toch een vreemde ervaring ineens 
zomaar weg te zijn uit de gemeente, 
waar alles natuurlijk gewoon doorgaat, 
ook zonder mij. Stel je voor dat het 
anders was… 
Ik ben trouwens blij dat er al een nieuwe 
predikante beroepen is in mijn plaats. 
Ik feliciteer de Kruiskerkgemeente 
daarmee van harte!

Met mijn gezondheid gaat het goed. 
Had ik gedacht nog behandeld te 
moeten worden in het ziekenhuis, 
dat valt gelukkig mee en bleek niet 
nodig. Ik ben nu aan het leren een 
goede verhouding te vinden tussen 
niets doen en nuttig zijn; dat is minder 
makkelijk dan ik dacht, maar het went 
wel. Ik hoop velen van u spoedig toch 
weer te zien als ik op 1 mei in de 
dienst met Rabbijn Soetendorp voorga.

ds. Jaap Doolaard
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Paaskerk
Rond de diensten

Licht dat terugkomt
Hoop die niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft

(Uit: Als de graankorrel sterft,  
Marijke de Bruijne)

Op 17 april is het Palmzondag.  
De kinderen spelen dan de intocht 
van Jezus in Jeruzalem na. Zij komen 
al zingend met ‘palmtakken’ de kerk 
in! Wij zingen en zwaaien met hen 
mee. Daarna gaan zij naar beneden 
voor de kinderdienst. In de kerk lezen 
wij ondertussen hoe het verder gaat. 
Vandaag is de menigte positief over 
Jezus, maar morgen wijzen ze Hem 
af. Om dat uit te drukken wisselen 
we de kleuren: het rood van het 
enthousiasme wordt paars. De Stille 
Week is begonnen.

Witte Donderdag
De eerste viering in die Stille Week 
is op Witte Donderdag, 21 april. Dat 
is de avond waarop Jezus zijn laatste 
maaltijd deelde met zijn leerlingen. 
Daarom delen we, zo mogelijk aan 
tafel, brood en wijn in deze dienst. Het 
koor Anthem zingt onder leiding van 
Leo Kramer.

Goede Vrijdag
De dag erna, Goede Vrijdag, lezen we 
over Jezus’ arrestatie, ondervraging, 
foltering en dood. We vieren 
ingetogen, met een korte meditatie. 
De cantorij van de Dorpskerk 
ondersteunt de viering onder leiding 
van Hans Jutte.

Nieuwe paaskaars
Op zaterdagavond, in de Paasnacht, 
zijn we voor het eerst in haar bestaan 
in de Paaskerk. 
Helaas kunnen we deze dienst niet 
met onze katholieke broeders en 
zusters vieren dit jaar. Aan het begin 
dragen we de nieuwe paaskaars 
binnen: Licht van Christus! Er klinken 
prachtige verhalen over een nieuw 
begin. We denken er in deze nacht 
ook over na wat het betekent gedoopt 
te zijn.

Paasontbijt
Op Paaszondag, 24 april, ontbijten 
we eerst samen in het benedenhuis, 
kinderen en volwassenen. Daarna is 
er een feestelijke, vrolijke dienst met 
het koor Anthem én de cantorij van de 
Paaskerk, beiden onder leiding van Leo 
Kramer. En met twee predikanten, ds. 
Marco Visser en ds. Marianne Bogaard 
(in de andere diensten gaan zij om de 
beurt voor). 

Of u nou thuis bent in de kerk of niet, 
iedereen is juist in deze week van 
harte uitgenodigd. Voor één dienst of 
voor alle diensten!

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad 
Drukke tijden zijn het! Er zijn veel 
ontwikkelingen op allerlei gebied die 
elkaar inhalen, dan wel naast elkaar 
lopen. Om te beginnen het samengaan 
van de Dorps- en Paaskerkgemeente. 
We zijn nu een paar maanden op weg, 
de ‘nieuwigheid’ is er af en langzaam 
beginnen we onze draai te vinden. 
Terwijl voor sommige dingen geldt, 
dat ze lastig zijn om aan te wennen. 
Belangrijk is dat we ons realiseren, 
dat dit voor beide gemeenten geldt. 
Voor iedereen is de situatie veranderd 
en dat vraagt aanpassingen, begrip 
en geduld aan beide kanten. Het is 
fijn om te zien dat dit goed opgepakt 
wordt. Belangrijk is dat de basis, die 
de Paaskerk nu is geworden, zeker ook 
liturgisch gezien, een rustpunt blijft. 

Ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid
Zo kom ik bij het ‘onderwerp 
van de maand’ van onze 
kerkenraadsvergadering in maart: de 
ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid. Een 
uitgebreid verslag van de gezamenlijke 
kerkenraaddag op 19 maart leest u op 
pagina 18 in deze Present. In onze eigen 
vergadering hebben wij het belang 
benadrukt dat samengaan van de drie 
gemeenten (Handweg-, Dorpskerk en 
Paaskerk) – voor zover mogelijk – gelijk 
moet opgaan met de ontwikkelingen 
van de nieuwbouw in Westwijk. 

Daarvoor zijn verschillende commissies 
in het leven geroepen, waarvoor nog 
mensen nodig zijn. Bij interesse kunt u 
zich wenden tot Alice Stronkhorst of Ilse 
Meester.
In de vergadering is ook gesproken 
over een nieuw carillon. Een kleine 
commissie onderzoekt of er speciale 
fondsen zijn, zodat - samen met een 
kleine bijdrage van de gemeente - een 
nieuw carillon te realiseren is. 

Beroep ds. Marco Visser
Tenslotte vernamen wij dat onze 
predikant ds. Marco Visser een 
beroep heeft aangenomen van 
de Protestantse Gemeente te 
Heemskerk. Dit betekent dat hij 
binnenkort, na bijna zes jaar, zal 
vertrekken uit Amstelveen en uit 
onze gemeente. Voor ons zeer spijtig 
maar wij wensen hem, en zijn gezin, 
natuurlijk alle goeds toe!
Het duurt nog even, voordat wij 
daadwerkelijk afscheid van elkaar 
nemen. De afscheidsdienst is gepland 
op zondag 3 juli. Op zaterdag 2 juli zal 
er een feestelijke afscheidsavond zijn 
voor heel de gemeente. Wij houden u 
van de voorbereidingen op de hoogte. 

De intrede in Heemskerk zal 
waarschijnlijk pas na de zomervakantie 
plaatsvinden. Het is daarom fijn dat ds. 
Visser de maand juli nog beschikbaar 
is, als onze andere predikant ds. 
Marianne Bogaard afwezig is.

Als kerkenraad gaan wij natuurlijk 
meteen aan de slag met de 
opvolging, de bezetting van onze 
predikantsplaats. 

Goserina (Rina)Dekker-Aalbregt
Op 22 februari overleed in ziekenhuis 
Amstelland Goserina Dekker-Aalbregt. 
Rina werd zij genoemd. Wij namen 
afscheid van haar op de begraafplaats 
Westgaarde met haar dochter Rinie, 
kleindochters, zussen en broer. We 
herdachten haar als een vrolijke vrouw, 
die zelf verwerkte wat ze op haar weg 
tegenkwam en daarbij op eigen wijze het 
geloof heeft vastgehouden.

Cornelia (Corrie) Hoeksema-van Asselt
Op 17 maart overleed vlak na thuiskomst 
uit een verpleegtehuis in Haarlem Cornelia 
(Corrie) Hoeksema-van Asselt. Zij was 
een zeer trouw lid van de Paaskerk. Niet 
altijd ging haar leven over rozen. Extra 
pijn deed het dat zij een paar maanden 
terug door een val in de bus in een proces 
van revalidatie terechtkwam. Toch bleef 
in alle vragen het geloof veel voor haar 
betekenen. Zij putte daar kracht uit. Wij 
namen als gemeente afscheid van haar 
met haar zoon en dochter, kleinkinderen en 
verdere familie in een dienst in de Paaskerk 
waarin haar zus mede voorging. Daarna 
werd zij begraven op de begraafplaats 
Karssenhof in Ouderkerk aan de Amstel. 

Janny Bulthuis - Bootsma
Ook willen we de naam noemen van Janny 
Bulthuis-Bootsma die in Friesland overleed. 
Zij werd 83 jaar. In de lange tijd dat zij met 
haar gezin in Amstelveen woonde, was zij 
zeer betrokken bij de Paaskerk. 

Wij mogen deze geliefden nu 
toevertrouwen aan Gods barmhartigheid. 
Wie verder moeten zonder hun moeder, 
echtgenote, oma, zus of vriendin 
wensen wij veel kracht toe!

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
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Bij de diensten
Woensdagavond 20 april komen 
we met onze rooms-katholieke 
geloofsgenoten in de Pelgrimskerk 
samen voor een oecumenische 
versperviering. Aanvang 19.30 uur.
Op de avond van de Witte Donderdag 
gedenken we hoe Jezus de vreugde 
van Pesach in verband heeft gebracht 
met zijn gang naar het kruis en vieren 
we, gezeten rond de tafel, het heilig 
avondmaal. In de dienst op de Goede 
Vrijdag staan we stil bij het lijden van 
onze Heer. Vocaal ensemble Linguae 
atque Cordis brengt met een aantal 
instrumentalisten het Stabat Mater 
van Joseph Rheinberger (1839-1901) 
ten gehore. Beide diensten vangen 
aan om 19.30 uur. 
In de late avond van de Stille Zaterdag 
(21.00 uur) komen we samen om te 
horen en te bezingen hoe uit de nacht 
van de dood onvergankelijk nieuw 
leven te voorschijn wordt geroepen. 
Op de morgen van Pasen klinkt 
de vreugdeboodschap ‘De Heer is 
waarlijk opgestaan!’ De cantorij en 
enkele instrumentalisten zullen aan de 
paasdienst hun medewerking verlenen.
Zondag 1 mei vieren we opnieuw het 
heilig avondmaal, nu in het besef dat 
de verrezen Heer in brood en wijn 
zijn blijvende verbondenheid met zijn 
gemeente tastbaar maakt.

Zondag 15 mei is de volgende 
cantatedienst. Begeleid door een 
aantal instrumentalisten brengt 
Linguae atque Cordis het motet Jesu, 
meine Freude van J.S. Bach (BWV 227) 
ten gehore.

Gesprek
Het was een mooi gesprek dat we 
onlangs in de Pelgrimskerk voerden. 
Er was opnieuw een tiental jongere 
gemeenteleden bijeengekomen voor 
een onderlinge kennismaking en een 
gezamenlijk gesprek. Het thema van 
de avond was ‘liefde’, nadat eerder 
dit seizoen reeds een avond was 
belegd rond het thema ‘geloof’ en een 
avond rondom ‘hoop’. Op de vraag 
welke associaties het woord ‘liefde’ 
oproept werden verschillende, elkaar 
aanvullende antwoorden gegeven: 
‘zorgzaamheid’ werd onder andere 
genoemd, evenals ‘geven’, ‘luisteren’, 
‘onvoorwaardelijkheid’, ‘respect’ en 
‘kwetsbaarheid . Allemaal belangrijke 
woorden, waarover veel te zeggen valt. 

Met name de woorden ‘onvoorwaar-
delijkheid’ en ‘kwetsbaarheid’ deden 
ons stilstaan bij de persoon van 
Jezus. ‘Onvoorwaardelijkheid’ omdat 
Hij zonder  eisen vooraf omging met 
degenen die in zijn dagen met de nek 
werden aangekeken. ‘Kwetsbaarheid ’ 

omdat Hij als Messias geen vechters-
baas bleek te zijn die met geweld 
de Romeinen het land uitzette, 
maar  iemand die oog had voor de 
kwetsbaren  om Hem heen en op die 
manier het kostelijke woord uit Jesaja 
vervulde: ‘Het geknakte riet zal hij niet 
verbreken en de kwijnende vlaspit zal 
hij niet uitdoven’(Jes. 42:3).
In het verhaal van Jezus, partijganger 
van de armen, vriend van 
hoeren en tollenaars, licht Gods 
onvoorwaardelijke liefde op voor 
een van Hem vervreemde wereld. 
Die wereld wordt niet door Hem 
veroordeeld, maar integendeel door 
Hem geliefd, opdat ze - verrast door 

Pelgrimskerk
Wij hopen spoedig een beroepings-
commissie in te stellen. Ook daarvan 
houden wij u zo goed mogelijk op de 
hoogte. Als u ideeën of vragen hier-
over hebt, laat u het dan gerust weten 
aan een van de kerkenraadsleden. 

Een gezegende Paastijd,
Ilse Meester

Vanuit de pastorie
Er staat veel te gebeuren de komende 
tijd. Naast de gezinsuitbreiding die wij 
verwachten, zien wij dan nu ook uit 
naar een nieuw begin in Heemskerk. 

Na een periode van wederzijdse 
kennismaking, intensieve gesprekken 
en goede ontmoetingen wilde de 
kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Heemskerk graag een 
beroep op mij uitbrengen, dat ik 
inmiddels ook van harte aanvaard heb. 
Ik ben heel blij met deze nieuwe 
mogelijkheid. Tegelijk is het heel 
wat, voor ons als gezin én voor de 
gemeente. We hebben als gemeente 
een zware periode achter de rug, met 
de sluiting van de Dorpskerk. 

We hebben een veelbelovende 
nieuwe start gemaakt in de Paaskerk, 
maar bevinden ons ook midden 
in ingrijpende processen van 
verandering. Dat zal zeker ook nog 
een tijd het geval zijn. Deze dingen 
realiseer ik mij heel goed en voel ik 
zelf ook mee. Maar we zijn dankbaar 
dat dit nu zo op onze weg komt. De 
nieuwe uitdaging is iets om naar uit te 
zien. Mirjam heeft inmiddels afscheid 
genomen van haar gemeente in de 

Johanneskapel, ik zal in Heemskerk 
aan de slag gaan met een fulltime 
predikantschap.

In de zomer zullen we verhuizen, tot 
dan ben ik in uw midden. Ik hoop op 
een mooie tijd. Want nu zien wij eerst 
uit naar iets van een heel andere orde: 
Pasen. Ik verheug me op de diensten 
in de komende weken. Graag tot 
ziens!

Ds. Marco Visser

Geloof voor twintigers en dertigers
We willen van alles: carrière maken, tijd 
voor onze relatie en voor vrienden, zorg 
voor ons gezin, persoonlijke groei... en 
we willen ook iets met geloof. 

Elke maand komt een groep twintigers 
en dertigers bij elkaar om in gesprek te 
gaan. We zoomen in op verschillende 
onderwerpen:

- Geloof en werk
- Geloof en samenleving
- De Bijbel en je eigen leven
- De toekomst van de kerk

Iedereen in deze leeftijdsgroep is 
welkom om mee te praten. 

Op 27 april gaat het over tijd maken 
voor geloof. Hoe komt het toch dat 
dat vaak niet lukt? Wat zit in de weg? 
En kan de kerk daarin helpen?  
De avond begint om 20.00 uur  
in de Paaskerk.

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

April
wo 27 20.00 uur  Geloof voor twintigers en dertigers,  

ds. Marianne Bogaard, over ‘tijd maken voor geloof’
do 28 10.00 uur Bijbelkring ‘Rondom de psalmen’

Mei
di 03 20.00 uur Meeleeskring, ds. Marco Visser
ma 09 19.00 uur Gebedskring
di 17 20.00 uur Meeleeskring, ds. Marco Visser
do 19 10.00 uur Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. Marco Visser
do 19 20.00 uur  Gespreksgroep bij de fam. van Damme,  

Fanny Blankers-Koenlaan 36,  
ds. Marianne Bogaard over de Doornse catechismus

ma 23 19.00 uur Gebedskring
do 26 10.00 uur Bijbelkring ‘Rondom de psalmen’

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
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zoveel goedheid - de weg terugvindt 
naar de Bron. In het verhaal van Jezus 
die omgaat met zieken en bezetenen 
en genezing en bevrijding brengt, licht 
Gods liefde op voor wie kwetsbaar is 
en onder de druk van het leven dreigt 
te bezwijken. In koninklijk erbarmen 
blijkt Hij zich over hen te ontfermen.

De kringavond vond plaats in de week 
waarin de Veertigdagentijd begon, de 
tijd waarin we ons bewust worden 
van het wonderlijke gegeven dat 
de Messias met diens oog voor de 
kwetsbaren zelf kwetsbaar wordt en 
zijn leven geven gaat als ‘losprijs voor 
velen’ (Marc. 10:45). Dat wij op weg 
naar Pasen mogen ontdekken hoezeer 
in de kwetsbare gang naar het einde 
van deze vreemde Messias God ons 
onvoorwaardelijk liefheeft!

Ds. Harmen U. de Vries

Pastorpraat
Als u zondags niet in de dienst bent, 
weet dan dat de oude liturgieën 
altijd onderaan het prikbord in de 
Ontmoetingsruimte liggen. Daar vindt 
u alle mededelingen en wijzigingen 
vermeld. Maak anderen er ook op 
attent! 

• Als op 16 april dit blad bij u op de mat 
valt, gaan we morgen de Paasweek in: 
de Stille week. De Stille week begint 
een beetje rumoerig met de kinderen 
met zang, Palmpaasoptocht (met 
medewerking van het kinderkoor 
van De Goede Herder). Maar met de 
kinderen gaan we dan toch de Stille 
week beleven. We gaan letterlijk stil 
staan en stil zijn bij alles. Misschien 
voor u een generale repetitie, kom 
vooral en wees een steun met uw 
aanwezigheid en zang. Tot ziens deze 
week!

• Op Goede Vrijdag is er GEEN Kannen 
en Kruiken maar wel muziek in de 
kerk, om 19.30 uur. Zie het volledige 
programma verderop.

• Gezond en wel zie je soms iemand 
weer terug op zondagmorgen, maar 
dat geldt niet voor iedereen. Wilt u iets 
meemaken in de Stille week, doe een 
beroep op ons en we komen u halen 
als het voor u mogelijk is.

Zieken en gezonden een goede 
Paastijd toegewenst!

Werkgroep Pastoraat

Agenda
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.

April
vr  22 10.15 uur    Menno Simonskring, 

Menno Simonshuis
vr  22 19.30 uur    Goede Vrijdag, dienst 

met Stabat Mater van 
Joseph Rheinsberger

zo  24 10.00 uur    Paasmorgendienst 
met cantorij en 
instrumentalisten

wo  27 10.00 uur   Bijbelbezinning

Mei
vr   06 18.00 uur  Kostje geKocht
di   10 14.30 uur   Ds. De Vries: Hoe 

worden de doden 
opgewekt?

do  12 20.00 uur   Het Woord spreekt. De 
Goede Herder

ma  16 20.00 uur   Videofilm Mar adentro. 
De Goede Herder

do  19 15.00 uur  Kring Otter Knoll

Alle activiteiten vinden plaats in de 
Pelgrimskerk, tenzij anders vermeld.

Kijk in de folder van het winterprogramma 
voor meer informatie.

Hoe worden de doden opgewekt?
Onder deze titel verschijnt één dezer dagen een 
nieuw boek van onze predikant. Hij verkent hierin 
de contouren van het opstandingsbestaan, zoals 
dat in de bijbel geschetst wordt: Wat is de aard 
van het leven dat ons door de dood heen beloofd 
wordt? Ds. De Vries zal in de Paastijd de inhoud 
van zijn boek toelichten.

Loslaten
Het maakt vrolijk om mensen rond de  
90 jaar te ontmoeten of te bezoeken. 
Opeens lukt het ze om los te laten.
Zo zegt men bijvoorbeeld heel opgewekt: ‘Ik 
heb mijn auto weggedaan, ‘s avonds ga ik 
niet meer weg of ik laat mij halen.’ Of: ‘mijn 
hulp doet alles anders, ik laat het zo. Aan de 
kasten komt ze nooit toe. Zijn ze vies, zie je 
al iets lopen? Ha, ha.’ 
Je hoort ook beter waar men is opgegroeid, 
zo van: ‘Als je de volgende keer komt kun 
je zo doorlopen. Dan laat ik de deur los.’ 
En zeg je eens bewonderend: ‘Wat heeft 
u toch een mooie theelepeltjes.’ Dan krijg 
je prompt als antwoord: ‘Vind je ze leuk, 
neem er een paar mee.’ Help, dat was niet 
de bedoeling. Het gaat soms maar door: 
boeken, een schaaltje... ‘Weet je er iemand 
voor? Houd het anders zelf.’
Het heeft natuurlijk met onthechting 
te maken, maar het maakt bezoeken 
aangenaam. Weggeven is inderdaad leuk 
en tegen je 90ste hebben we het allemaal 
geleerd! Hoopvol! Ook verdrietige dingen 
hebben een plaats gekregen en men praat 
er intiem en anders over. Herkent u het? 
Misschien bent u nog lang geen 90. We 
kunnen veel van elkaar leren, tot op hoge 
leeftijd. Loslaten!

Wil Kruijswijk

Nieuw leven, Tony Nwachukwu
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In vier studio’s in de Paaskerk werd 
hard gewerkt aan drama, muziek en 
dans. En in de decorstudio werden 
witte lakens omgetoverd tot een tien 
meter lang decor. Op zaterdagavond 
de generale repetitie en toen werd 
het ineens een prachtig geheel in 
een Paaskerk die was omgebouwd 
tot een theaterzaal. Na een gezellig 
discofeestje probeerden tieners en 
leiding te slapen in de Paaskerk om 
zondagmorgen heel vroeg aan de 
slag te kunnen gaan. Het was weer 
heel spannend, maar het is hen 
gelukt! Het was super! Een topper! 
In een overvolle kerk Paaskerk heeft 
iedereen ademloos en ontroerd 
zitten kijken en luisteren hoe tieners 
het bijbelboek Ruth, op hun manier 
en vanuit hun beleving, opnieuw 
lieten zien, horen en beleven. Vanuit 
het heden terug in de tijd. Mensen, 
vreemdelingen nu en toen, op zoek 
naar liefde en geluk. Mooie liederen, 
prachtige popsongs, sommige 
voorzien van een aangepaste tekst, 
muzikaal begeleid door piano,fluit, 
viool, koor en solozang. Mooi drama, 
af en toe met humor, en zoveel 
tieners op het podium en in de kerk. 
Deze Theaterkerkdienst met ds. 
Marianne Bogaard zal niemand snel 
vergeten.

Hoe tieners zo’n PJR Theaterweekend 
beleven? Hieronder een aantal reacties.

Als ik aan het Theaterweekend 
terugdenk dan…
Moet ik lachen; word ik heel vrolijk; 
denk ik aan al die leuke mensen die 
meededen; denk ik aan de mooie 
muziek die we met z’n allen hebben 
gemaakt; denk ik aan het plezier 
en de gezelligheid; denk ik aan de 
saamhorigheid; wilde ik dat het weer 
vrijdag 4 maart was; denk ik terug aan 
een super weekend!

Waarom doe je mee aan het 
Theaterweekend?
Om de geweldige sfeer; de 
gezelligheid; omdat het super vet is! 
Omdat je samen in de kerk zo iets 
moois kunt maken.

Wat ze nog wilden zeggen… 
Het was super! Iedereen die heeft 
meegeholpen super bedankt! Leiding 
bedankt, jullie zijn cool! Volgend jaar 
doe ik weer mee!

Dank aan alle vrijwilligers (dertig) die 
zich samen met de tieners ingezet 
hebben om dit Theaterweekend tot 
een groot succes te maken. Selma 
van Ee en Rianne de Groot hadden 

Van vrijdagmiddag 4 maart 

tot en met zondagmorgen 6 maart 

hebben 22 tieners zich ingezet 

om het verhaal over Ruth in een 

theaterproductie om te zetten. Een 

verhaal met in de hoofdrol drie 

moedige, krachtige vrouwen met een 

hoofddoek en een moedige, krachtige 

man. Een levensverhaal over mensen 

die het niet mee zit. Honger, ziekte, 

dood, rouw en verdriet, eenzaamheid 

treffen hen. Slechte tijden, maar er 

breken gelukkig ook ‘goede tijden’ aan.

PJR PJR

 Super PJR  
Theaterweekend 2011! 

voor de eerste keer samen de regie 
van het Theaterweekend in handen en 
dat hebben zij voortreffelijk gedaan. En 
natuurlijk staat het in 2012 weer op het 
PJR programma.

Maatschappelijke Stage (MaS)
Zes scholieren hebben zich aangemeld 
voor de Maatschappelijke Stage in 
onze gemeente. Een leuke manier 
voor hen om kennis te maken met 
het kerkenwerk, dat voor een aantal 
van hen onbekend is. Via de website 

Stagerage kunnen scholieren zich 
aanmelden voor een stageplaats, 
zoals voor ‘Een bezoekje maakt 
vrolijk!’ en ‘Kinderen vermaken en 
iets meegeven’. Deze en nog andere 
stageplaatsen zijn vanuit de PJR op de 
website Stagerage gezet.
MaS scholieren gaan nu op bezoek bij 
ouderen en aan de slag met kinderen 
in de kinderdienst. Vindt u het leuk 
om eens tieners op bezoek te krijgen? 
Vertel dat aan uw wijkouderling, 
wijkdiaken of aan de PJR.

Goed PJR nieuws!
Per 1 mei gaat JOP-werker Dorien 
Keus aan de slag als jongerenwerker 
bij de PJR. Eerst in deeltijd tot  
31 juli voor acht uur per week en per  
1 augustus voor 19 uur per week. 
Om Dorien goed in te werken zal ik 
vanaf 1 april tot en met 31 juli als zzp-er 
bij de PJR werkzaam zijn.

Inke Otting

Cast Theaterweekend 2011 

Cast Theaterweekend 2011 

Het gezin van Elimelek en Naomie

Bezoekadres: Handweg 119
Website: www.pjramstelveen.nl
Email: jeugdraad@hetnet.nl
tel.: 643 75 96
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Inge Bookholt (19) zingt als jongste 
deelnemer samen met haar moeder 
en zus mee in het projectkoor van de 
Johannes Passie in de Handwegkerk. 
Inge: ‘Pasen? Eerlijk gezegd gaat het 
niet veel verder dan die paaseitjes. Ik 
word door mijn moeder meegesleurd 
naar de kerk. Ik ben niet zo gelovig, ik 
ben er op mijn dertiende mee gestopt.’ 
Haar nicht Esther van Leeuwen (15) 
is vaker in de kerk te vinden en draait 
mee met de jongerendienst. ‘Het 
paasontbijt hoort er natuurlijk ook bij. 
Pasen is wel feestelijk, maar ook weer 
niet. Tot en met vrijdag vind ik het niet 
leuk, maar de zondag wel, met dat 
verhaal over de opstanding. Of haal ik 
al die verhalen nu door elkaar?’

Marleen Oostlander (47) ‘Die 
paaseitjes doen me niet zo veel, 
hoewel chocola best lekker is. Pasen 
is voor mij een tijd van bezinning, 
een week om stil te staan bij hoe 
wij leven in deze tijd en wat je bent 

voor anderen. Het lijdensverhaal van 
Christus hangt onvermijdelijk samen 
met het Paasfeest. Jezus heeft zijn 
leven geleefd, is een voorbeeld 
geweest en heeft dat met de dood 
moeten bekopen. Uiteindelijk draait 
het met Pasen om de opstanding. Of 
dat in fysieke zin zo belangrijk is, weet 
ik niet. Wat ik wel belangrijk vind is dat 
we het er nog steeds over hebben. 
Dat de manier waarop Jezus leefde na 
zo’n lange tijd nog steeds voortleeft. 
En dat veel mensen dat willen 
naleven. Op eerste paasdag ga ik 
naar een kerkdienst in Amstelveen of 
ergens anders bij familie. Als het lukt 
ga ik op Goede Vrijdag ook. Trouwens, 
dat geweldloze verzet in Egypte, dat 
doet me ook aan het lijdensverhaal van 
Jezus denken.’

Corrie van Helden (68) is een 
ouderwetse oma. Er mag veel, er kan 
van alles en tradities moet je eerst 
maken en dan in ere houden. Ze is 
moeder van vier kinderen, oma van 
zeven kleinkinderen en ook andere 
volwassenen met hun kinderen maken 
deel uit van ‘haar’ familie. 
Voor Corrie is Pasen een fris begin met 
een nieuw voorjaar. ‘Wij wonen vlakbij 
een klein bos en met onze jonge 
kinderen hadden wij mijn man en ik 

als verse ouders — de bolderwagen 
mee, de hond en dan lopen naar het 
bos. Vader liet de hond uit en moeder 
hield de kinderen een beetje achter, 
zodat Pa de chocolade-eitjes en hazen 
tussen de struiken kon verstoppen. 
Nu met alle nieuwe aanwas hebben 
we deze traditie in ere hersteld. Maar 
een klein beetje anders: de oudere 
kinderen houden een beetje in en 
helpen de kleintjes met zoeken. De 
gevonden eitjes gaan op de rug in een 
rugzakje. Want wij doen aan recyclen! 
De moeders en vaders helpen dus 
met het goed (!) aansjorren van de 
rugzakjes en halen weer wat eitjes 
eruit. Die gaan naar de ‘eier-uitzetter’, 
die de eitjes weer verstopt. Dat 
houden we dus lang vol. We vinden 
altijd weer wat. Thuis is er dan een 
paaslunch met een uitgebreid buffet.’ 
Wat Corrie betreft: er is altijd plaats 
voor anderen, schuif een eindje op,  
de deur staat open. Kom er maar bij.

Jan van Zanen (49) burgemeester 
van Amstelveen: ‘Een vrijmoedige 
vraag’, zegt hij. ‘Je krijgt een vrijmoedig 
antwoord. Ja, voor mij gaat dat verder. 
Ik kom uit een niet-kerkelijk gezin. Maar 
wel uit een vrijzinnig hervormd milieu. 
Als kind bezocht ik de zondagschool. 
Ik kijk op een bepaalde manier naar 

Pasen. Voor mij zijn het dagen van licht, 
voorjaar, lente, een nieuwe bladzijde 
van het leven. Maar Pasen associeer 
ik vooral met vrolijkheid. Pasen vieren 
we met de familie. Met mijn ouders, 
mijn broer en mijn gezin. Ook dit jaar 
hebben we een familieweekend in 
Schoorl. Dat plaatsje heeft voor mij een 
grote persoonlijke betekenis: Als kind 
fietste ik er in de zomervakantie met 
mijn moeder en mijn kleine broertje 
naar toe. Vanuit Edam! We verkeren nu 
in een levensfase waarin mijn vrouw 
Marian en ik beiden bijna 50 jaar zijn, 
mijn ouders gelukkig nog een goede 
gezondheid hebben, maar wel op 
leeftijd komen. Mijn kinderen nog net 
over te halen zijn om mee te gaan naar 
het familieweekend. Natuurlijk doen 
we in het paasweekend nuttige dingen: 
fietsen, rustig eten, duinen beklimmen 
en herinneringen ophalen. Ook gaan 
we met elkaar schilderen of boetseren. 
Ik ben al begonnen aan de voorpret en 
heb zojuist mijn familie een e-mailtje 
over Schoorl en omgeving gestuurd.  
Ik wens iedereen een vrolijk Pasen.’

Gaat pasen voor jou verder 
dan lekkere paaseitjes?

Willeke Koops en Janet 

Parlevliet interviewden vier 

mensen die wel of niet kerkelijk 

zijn en (toch) iets hebben met 

Pasen. Zij mochten reageren 

op deze stelling. 

“Als Jezus uit de dood  
is opgestaan,  

dan is Pasen geen eitje!”

 Visje

Marleen Oostlander

Esther van Leeuwen en
Inge Bookholt

Corrie van Helden

Jan van Zanen
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Wo/ 11-05
Stof dat als een meisje 
Een avond gedichten van Toon 
Tellegen. Waarschijnlijk kent u hem van 
zijn ‘Dierenverhalen’, van de Eekhoorn 
en de Mier. Maar hij heeft ook 
gedichten geschreven. Op deze avond 
wordt een keuze uit zijn bundel ‘Stof 
dat als een meisje’ gelezen. Net als de 
titel zijn de gedichten vaak cryptisch en 
moeilijk, maar tegelijk intrigerend en 
spannend.

Ik kom met je vechten, zei een engel -
een man zweeg -
ik zal je nooit meer loslaten,
je tot bloedens toe slaan,  
je achter mij aan slepen
en nooit meer loslaten…
de engel blies een pluisje  
van een van zijn reusachtige vleugels
…ik hou van je
de man zei niets. 

Wat bedoelt de schrijver precies, vraag 
je je vaak af? Of, is dat wel de goede 
vraag? De dichter heeft ze weliswaar 
geschreven, maar vervolgens uit 
handen gegeven en in onze handen 
gelegd. Nu zijn ze van ons. Hoe lees ik 
deze gedichten? Wat hoor ik erin, wat 
zeggen ze mij?

Deze avond is het resultaat van 
een initiatief van Gert Jan Slump 
op de laatste ‘Spekavond’ van 
de Handwegkerk. Op die vrolijke 

en heel geslaagde avond boden 
gemeenteleden diensten aan (een 
bezoek aan een orchideeën kwekerij 
– een diner voor 2 personen, een 
zeiltocht op het IJsselmeer – een 
high tea, enz.) waarop andere 
gemeenteleden konden bieden. De 
opbrengst spekte de wijkkas bijzonder.

Handwegkerk, aanvang 20.00 uur
Toegang gratis
‘Spelers’: Susan Fransen, Jacqueline 
Meij, Piet de Bres, Gert Jan Slump

Na afloop, rond 21.00 uur, is er een 
nagesprek - met koffie, thee en 
wijn - waartoe u vriendelijk wordt 
uitgenodigd.

Zo/ 17-04
Johannes Passie van J.S. Bach 
Op 17 april, Palmzondag, wordt 
in de Handwegkerk de Johannes 
Passie van Bach uitgevoerd in een 
Nederlandse vertaling van Marcel den 
Dulk. Zoals in Bachs tijd gebruikelijk 
was, zal de Passie functioneren als 
hoofddeel van de kerkdienst. Het 
was destijds Luthers (en dus ook 
Bachs!) stellige wens dat in de eigen 
taal van de gemeente werd gelezen 
en gezongen. Door de Passie in het 
Nederlands te zingen wordt bij die 
traditie aangesloten. De uitvoering 
wordt verzorgd door een projectkoor, 
bestaande uit 65 leden, met 
begeleiding van solisten en orkest. Als 
protestantse gemeente nodigen wij u 
van harte uit om de Johannes Passie 
mee te vieren. 

Handwegkerk, Handweg 117 
Amstelveen. Aanvang 10.00 uur. 
Toegang gratis, wel een extra collecte 
ter bestrijding van de kosten. 


