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Ds. Schoch, destijds predikant 

in de Ontmoeting, merkte op dat veel 

oudere gemeenteleden in de zomer 

behoefte hadden aan ‘iets gezamenlijks’. 

Familie en buren waren op vakantie, 

men miste aanspraak en had tijd “over”. 

Inmiddels draait het zomerprogramma 

alweer twintig jaar bij de Pelgrimskerk 

in Amsterdam-Buitenveldert. 

Zomerse uitstapjes

Het programma, aanvankelijk bedoeld 
voor mensen uit de Ontmoeting 
en de Pelgrimskerk, werd door de 
goede samenwerking met De Goede 
Herder en de St. Augustinus, al snel 
oecumenisch. Dat is het nog steeds.

Zomer- en winterprogramma
Aangezien de activiteiten van het 
zomerprogramma –bij jong en 
oud– bijzonder in de smaak vielen, 

ontstond bijna tegelijkertijd het 
winterprogramma. Beide programma’s 
voorzien in een behoefte om elkaar te 
ontmoeten en samen op stap te gaan. 
’s Zomers zijn er diverse uitstapjes 
naar een andere stad. Eerder werd, 
onder leiding van Wil Vos, Den Haag 
bezocht (zie foto). Dit jaar staat 
een bezoek aan Rotterdam op het 
programma. Museumbezoek, een 
boottocht, een zangavond, een bezoek 
aan de nieuwe kerk op IJburg –en 
nog veel meer– zijn voor de komende 
zomer georganiseerd. 
In de winter zijn er meerdere lezingen, 
wordt onder andere een theater bezocht 
en een filmavond georganiseerd. 
En dan zijn er natuurlijk de zomer- en 
wintermaaltijd. Iedere keer met een 
ander thema.

Organisatie
Samen met ds. De Vries en pastor Kint 
proberen Henk Stok, Wil Kruijswijk, 

Irene Hillers en Janny Schuijt steeds 
opnieuw een boeiend programma 
samen te stellen. Het is leuk om te 
horen dat het prettig wordt gevonden 
om elkaar buiten de kerk te ontmoeten. 
En dat er telkens weer wordt uitgezien 
naar het programma.

Deelnemen
Sommige activiteiten zijn voor een 
groter publiek toegankelijk, deze 
worden in de wijkkrant Buitenveldert 
vermeld. Hierdoor nemen regelmatig 
mensen van buiten de Kerk deel. 
Sinds het verschijnen van Present 
worden de activiteiten ook in deze 
agenda vermeld. Misschien kunnen 
we binnenkort mensen uit Amstelveen 
begroeten.
Het complete zomerprogramma ligt 
voor iedereen in de Pelgrimskerk.

Janny Schuijt-ter Horst

Vakantie

Vakantie. Nee, geen scandaleuze reportages 
zoals ‘Oh oh Cherso’ in dit fatsoenlijke blad. 
Wel een dieper verstaan van vakantie. Josje 
Dijkstra neemt ons mee naar de oorspronkelijke 
betekenis van ‘vacare’: leeg zijn, vrij zijn. 
Kunnen wij nog leeg worden voor God, ons 
richten op de bron van ons bestaan? Mensen 
gaan daar uiteraard op verschillende wijze mee 
om. Cor van der Pijl vertelt over een ingrijpende 
gebeurtenis in zijn leven en over zijn fietstocht 
naar Rome. Ton Vonk geeft een verslag van 
een oecumenische reis langs kloosterkerken 
in Duitsland. Maar ook een wandeling voor de 
vrede, in het Amsterdamse bos, waarvan Anna 
Uiterwijk verslag doet, kan je brengen bij de 
bron van je bestaan en bij de idealen waarvoor 
je leeft. Niet iedereen is in de gelegenheid 
om deze zomer met vakantie te gaan. Voor de 
thuisblijvers is er een gevarieerd programma; u 
vindt het in de agenda en Janny Schuijt belicht 
het ontstaan ervan. De vreugden en zorgen van 
het gemeenteleven gaan in de vakantietijd ook 
gewoon door. Een pleidooi voor een lach in een 
traan, voor een humoristische omgang met wat 
moeilijk is, vindt u in de column. 
De vacante predikantsplaats in de Kruiskerk is 
inmiddels bezet door Mirjam Buitenwerf; in dit 
nummer vindt u een interview met haar. Nel 
Velthorst vult een lege plaats in de redactie op, 
als vertegenwoordiger van de Pelgrimskerk. 
We heten haar van harte welkom! Ook de 
redactieleden onttrekken zich niet aan het 
‘vacare’: daarom een vol nummer met vier extra 
bladzijden, voor twee maanden. Alle lezers 
wensen we een goede vakantietijd toe. 

Namens de redactie,
Sieb Lanser

Colofon
Contact: redactie.present@
protestantsamstelveen.nl 
Telefoon: 020 - 6413648 

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

Abonnementen:
Present wordt kosteloos 
toegezonden aan alle finan-
cieel bijdragende leden van 
de Protestantse Gemeente 
Amstelveen - Buitenveldert. 
Eén keer per jaar wordt men 
uitgenodigd een donatie te 
doen als bijdrage in de kosten 
van het kerkblad.
Anderen kunnen zich opge-
ven als betalend abonnee bij 
voorkeur via abonnementen@
protestantsamstelveen.nl of 

telefonisch bij het kerkelijk 
bureau. 

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

Kerkelijk Bureau: 
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 1180 
EA Amstelveen
kerk.buro.amstelveen@ 
planet.nl
Geopend di –do 9-12.30 uur

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

Medewerkers aan dit nummer: 
Mirjam Buitenwerf, Josje Dijk-
stra, Saskia de Jong, Peter van 
Leeuwen, Marleen Oostlander 
(foto Mirjam Buitenwerf), Cor 
Otting (foto’s PJR), Cor van 
der Pijl Hans Reijenga, Janny 
Schuijt-ter Horst, Hans van 
Strien, Anna Uiterwijk, Anko 
Verburg (foto’s PJR), Ton Vonk, 
wijkredacties.

Vormgeving en Druk: 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Het volgende nummer komt uit 
op 8 september 2011
Inleverdatum kopij:  
uiterlijk 16 augustus 2011

Website: 
www.protestantsamstelveen.nl
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Zo/ 10-07 

1e collecte: Diaconie, drugspastoraat
2e collecte: Kerk, 
landelijk jongerenwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: dr. G. Manenschijn
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: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: mw. Ouschi Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 17-07 

1e collecte: Diaconie, ondersteuning 
uitgewezen asielzoekers 
2e collecte: Kerk, oecumene: bijdrage 
kosten classis

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser (doopdienst)
Paaskerk
10.00 uur: ds. W. Janssen
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W. Meijer, Voorthuizen 
18.30 uur: ds. W. Westland, Ridderkerk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Elbers

De Buitenhof
10.30 uur: ds. J.J. van Thiel
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

 

Zo/ 24-07 

1e collecte: Diaconie, ouderenzorg 
2e collecte: Kerk, toerustings- en vor-
mingswerk in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst. 
Zie Handwegkerk. 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H.F. Klok, Maarssen
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse, Bilthoven
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H. Kroese, 
Wijk bij Duurstede

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 31-07

1e collecte: Diaconie, individuele 
ondersteuning 
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongeren-
werk in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. A.P. van den Broek
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van 
der Molen
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst. 
Zie Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.G. Gerritsen, 
Oud-Alblas
18.30 uur: ds. J.H. Dekkers, Wierden
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. W. Janssen 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

 

Zo/ 07-08

1e collecte: Diaconie, kerkwebradio 
2e collecte: Kerk, eredienst & pasto-
raat in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. N.K. Atmadja
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst. 
Zie Handwegkerk.
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.van Vuuren
18.30 uur: ds. H. van Ginkel, Goes
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A.Sneep
Vreugdehof
10.15 uur: mw. Ouschi Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Zo/ 14-08

1e collecte: Diaconie, diaconale 
bewustwording jongeren
2e collecte: Kerk, pl. Raad van Kerken 

Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Paaskerk.
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. 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: drs. K.E.A. Wijkstra
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. C. Sloots 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

 

Zo/ 21-08

1e collecte: Diaconie, 
voedselproject
2e collecte: Kerk, Zending 

Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Paaskerk.
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.F. Bouter, Bodegraven
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent

De Buitenhof
10.30 uur: drs. T.J. Oosterhuis
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: majoor E. Klarenbeek 
(Leger des Heils)
 

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W.van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters
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Zo/ 28-08

1e collecte: Diaconie, 
stg. De Regenboog
2e collecte: Kerk, toerustings- en 
vormingswerk in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie 
Paaskerk.
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van 
der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. G. Lustig, 
Nieuwerkerk aan de IJssel
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Schrage-Buiten-
bos
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: mw. O. van ’t Riet-
Holtrust
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Zo/ 04-09

1e collecte: Diaconie, 
eigen doel wijkdiaconie
2e collecte: Kerk, godsdienstonder-
wijs aan de pl.openbare scholen

Handwegkerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. Maaijen, Putten
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. P.J. Koens

Even voorstellen
Misschien heeft u ook wel eens 
gehoord, dat een voorganger 
het voorlezen van de Apos-
tolische Geloofsbelijdens zo 
inleidde:

Belijden wij thans met de kerk 
van alle tijden en plaatsen 
ons  algemeen, onbetwijfeld 
christelijk  geloof.
En een ieder spreke met mij in 
zijn hart aldus...

En dan volgde die belijdenis.
Speciaal die woorden "van alle 
tijden en plaatsen" spreken ons 
altijd weer aan. De kerk is zo 
wereldwijd, zo universeel. Daar 
hoort ook de Alle-Dag-Kerk bij, 
nu al meer dan 75 jaar. Elke 
woensdag klinkt op het Begijn-

hof het Woord van onze God 
immers!

Bereikbaarheid
De diensten van de stichting 
Alle-Dag-Kerk zijn bij te wonen 
in de Engels Hervormde Kerk op 
Het Begijnhof in het Centrum 
van Amsterdam aan het Spui bij 
de Kalverstraat.
Bereikbaar per tram met de 
lijnen 1, 2, 4, 5, 9, 16, 24 en 25 
(uitstappen halte Spui).

Iedere woensdag is er een 
dienst om 12:40 uur, vooraf is 
er muziek en samenzang; de 
Kerk is open vanaf 12:00 uur. Na 
afloop van de dienst is er koffie 
en thee. 
U bent van harte welkom!

Preekrooster
Onderstaand vindt u het preekrooster voor de rest van het jaar. Op de 
website www.alledagkerk.nl zijn eerdere preken te downloaden.

Wo/ 13-07 ds. J.G. Meynen, Haarlem
Wo/ 20-07 dr. W. Klouwen, Baarn
Wo/ 27-07 dr. A.G.L. van Nieuwpoort, Amsterdam
Wo/ 03-08 mw. ds. A.A. Bosma, Sassenheim
Wo/ 10-08 drs. Jaap Smit (voorzitter CNV), Heemstede
Wo/ 17-08 ds. R. van der Weg, Uithoorn
Wo/ 24-08 ds. R.E. Stiemer, Den Haag
Wo/ 31-08 prof. dr. E.H. Cossee, Rotterdam
Wo/ 07-09 mw. ds. M.A.T. van der Kooi, Driebergen
Wo/ 14-09 ds. Jan van Langevelde, Zwolle
Wo/ 21-09 ds. A.J.J. van Noord, IJsselmuiden
Wo/ 28-09 dhr. Leo Fijen (RKK-TV), Maartensdijk
Wo/ 05-10 dr. A.W. Velema, Leusden
Wo/ 12-10 mw. ds. A.N. Driebergen, Papendrecht
Wo/ 19-10 ds. Ruben van Zwieten, Amsterdam
Wo/ 26-10 mw. ds. Wilma Hartogsveld, Schaarsbergen
Wo/ 02-11 mw. dr. F. Stark, Lexmond
Wo/ 09-11 ds. M. Visser, Amstelveen
Wo/ 16-11 ds. B.J. van der Graaf, Amsterdam
Wo/ 23-11 dr. W. Klouwen, Baarn
Wo/ 30-11 dr. Antoine Bodar, Amsterdam
Wo/ 07-12 ds. Jan Offringa, Kesteren
Wo/ 14-12 mw. ds. A.A. van Berge, Amsterdam
Wo/ 21-12 mgr. dr. Dick Schoon, Amsterdam
Wo/ 28-12 ds. T.H.P. Prins, Aalsmeer

De Alle-Dag-Kerk uit de algemene kerkenraad

Omzien en vooruitzien
Reeds is bekend gemaakt dat de AK 
positief heeft beslist op het voorstel 
van het college van kerkrentmeesters 
over de verkoop van de Dorpskerk. 
De kerk wordt verkocht aan een 
tandarts die hier zijn gespecialiseerde 
praktijk wil vestigen. In de toekomst 
mogelijk uit te breiden tot een 
gezondheidscentrum. 

Nadat de AK in juni 2008 het besluit 
nam om zowel de Bankraskerk als 
de Dorpskerk te sluiten, heeft de 
Dorpskerkgemeente lange tijd getracht 
een alternatief te vinden om zo het 
gebouw te kunnen blijven exploiteren. 
De financiële situatie van onze 
Protestantse Gemeente was immers 
de belangrijkste reden om tot sluiting 
over te gaan. Gehoopt werd dat er 
wegen gevonden zouden worden om 
de Dorpskerk te behouden voor de 
eredienst. Nu moeten wij –ook als 
AK- helaas constateren dat dit ondanks 
velerlei inspanningen niet gelukt is. 
Dit betekent dat wij dit kerkgebouw 
definitief uit handen geven. 

In september 2008 werd aan het 
college van kerkrentmeesters gevraagd 
een andere bestemming voor de 
Bankras- en Dorpskerk te vinden. Een 
kerkelijk/religieuze herbestemming had 
de hoogste prioriteit. Daarbij ging de 
voorkeur vanzelfsprekend uit naar een 
kerkgenootschap. Daarna kwam een 

maatschappelijke instelling in beeld. 
Pas als zou blijken dat het niet zou 
lukken de Dorpskerk een dergelijke 
bestemming te geven, zouden andere 
bedrijven in beeld komen.

Wat bij de verkoop van de Bankraskerk 
wél gelukt is –de unieke situatie dat 
de kerk is overgegaan in handen 
van de Nederlands Israëlitische 
Hoofdsynagoge– bleek door 
allerlei omstandigheden voor de 
Dorpskerk niet haalbaar. Het college 
van kerkrentmeesters heeft zijn 
uiterste best gedaan om andere 
kerkgenootschappen voor de Dorpskerk 
te interesseren. Er zijn er vijf geweest 
die belangstelling toonden. Uiteindelijk 
zag men ervan af omdat de kerk 
nauwelijks nevenruimtes heeft. 
Alternatieven lijken er niet te zijn en 
het is niet te verwachten dat dit in de 
toekomst anders is. 
Wij realiseren ons dat we hiermee 
een tijdperk afsluiten. Dat zouden 
wij als Protestantse Gemeente liever 
niet willen. Wij delen in dat opzicht de 
teleurstelling dat het niet gelukt is een 
minder ingrijpende oplossing te vinden. 
De Dorpskerkgemeente heeft sinds 
januari een nieuw onderkomen in de 
Paaskerk waar zij warm is onthaald 
door broeders en zusters van de 
Paaskerkgemeente. Dat is een 
bemoedigende start. Omzien is heel 
begrijpelijk: als gemeente neem je 

niet zomaar afscheid van wat achter 
je ligt. Maar vooruitzien als kerkelijke 
gemeente is heel wezenlijk: proberen 
met elkaar naar de toekomst te 
kijken. Wat dat betreft, bieden diverse 
initiatieven en ontwikkelingen in het 
zuidelijk deel van onze gemeente, de 
nodige perspectieven.

In de ochtenddienst van 3 juli 
namen wij afscheid van ds. Marco 
Visser. In september 2005 deed 
hij zijn intrede als predikant van de 
Dorpskerkgemeente en nu –bijna 
zes jaar daarna– vertrekt hij naar 
zijn tweede gemeente: Heemskerk. 
Als beginnend predikant heeft het 
niet gemakkelijk gehad. Vooral bij de 
sluiting van de Dorpskerk 
en alles wat daarmee 
samenhing was hij 
zeer actief en intensief 
betrokken. Hij verlaat 
ons als gewaardeerd 
gemeentepredikant. Wij 
danken hem voor alles 
–zeker niet in het laatst 
ook voor zijn inbreng 
als AK-lid– en wensen 
hem en zijn gezin in zijn 
nieuwe gemeente alle 
goeds en geven hem 
Gods zegen mee. 

Hans Reijenga, scriba AK
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Zalig de armen wier handen leeg zijn 
(Lucas 6: 20-23). Zalig zij die hongeren, 
wier maag leeg is. Zalig de vervolgden, 
die geen vaderland meer hebben. In het 
rijk der hemelen zullen ze hun vaderland 
vinden. Zoals de dood tot opstanding 
voert, zo staat in iedere zaligspreking 
een belofte, dat deze leegte niet leeg zal 
blijven. Ze zal door God gevuld worden.

Vol-ledig mens
Vakantie is wellicht de tijd om te bezien 
wat ons ‘bezet’ houdt en ons opnieuw 
te richten op de bron van ons bestaan. 
Zolang ons hart vastzit aan wat ons 
misleidt, ook al is dat troostend, kan 
wat wezenlijk is geen plaats krijgen. 
‘God woont daar waar wij Hem 
toelaten’, zegt Buber.
Wat willen we graag presteren en 
meetellen. Maar ook: wat houden 
we van onze zorgen, we klampen 
ons eraan vast, koesteren ze. Het 
evangelie zegt: laat ze los!
Oei…! Toch maar liever een taakje erbij 
dan…?

Leeg worden gaat meer om nalaten 
dan om doen. Om ‘gewoon maar’ te 
zijn waar we zijn, één ding tegelijk te 
doen, gewaar te worden door bewust 
te horen, te zien, te proeven, te ruiken 
en daarbij niet te ‘vervallen’ in grijpen, 
verklaren en analyseren. 
De stilte - in een kerk, in de natuur 
of thuis - kan ons helpen om weer 
in contact te komen met onze bron. 
We kunnen bewust in- en uitademen 
en wellicht gaan voelen dat we niet 
zelf de bron zijn van onze adem, maar 
dat we van moment tot moment 
‘geademd worden’, als een geschenk 
uit de hemel. In dat bewustzijn kunnen 
we vol-ledig mens zijn en, zoals mijn 
meditatieleraar Daniel van Egmond het 
uitdrukt, ’meer en meer brug worden 
tussen hemel en aarde’.
 
Ruimte maken, ruimte zijn
In de gelijkenis van de wijnstok 
(Johannes 15) zegt Jezus tegen de 
apostelen: “Ik ben de wijnstok, gij zijt 
de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in 

hem, die draagt veel vrucht, want zonder 
Mij kunt gij niets doen”. We hoeven 
ons niet zo druk te maken over onze 
druivenproductie, het is belangrijker dat 
we ons met de Wijnstok verbinden. 
Dan dragen we bij aan een rijke oogst. 
Dat we de druiven uit eigen kracht laten 
groeien is een hardnekkige misvatting, 
het is de kracht van de Wijnstok die 
door ons heen werkt. Als we ruimte 
maken of liever: ruimte zijn, kan het ons 
gegeven worden om te ervaren: niet ik, 
maar Gij (in mij). Dan kunnen we bergen 
verzetten.

Uit haar bundel ‘Blauwe regen’ citeer 
ik Margreet Spoelstra:

‘In de diepte het verlangen
om die stem weer te verstaan,
aangeraakt, gewenkt te worden
en opnieuw op weg te gaan.’

Een fijne vakantie gewenst! 

Josje Dijkstra 

Vakantietijd, ledigheid?

De overgang naar de rust kan groot 
zijn, we moeten ‘landen’ in de 
nieuwe situatie. We denken over 
wat er gebeurd is de afgelopen tijd 
en over wat ons te wachten staat. 
Ons hoofd is vol. We hebben doelen 
gesteld, dingen voor elkaar gekregen 
misschien, oplossingen gezocht, 
knopen doorgehakt en wat niet al.

Leeg worden voor God
Het woord vakantie is afgeleid van 
vacare, ‘leeg, onbezet, vacant zijn’. 
Vanouds in de betekenis van ‘vacare 
Deo’, vrij zijn voor God. Het is een 

levenskunst waarin je leert omgaan 
met God die in alles leeft. Men is zich 
bewust van een voortdurende relatie 
met God en leeft in verbondenheid 
met en verantwoordelijkheid jegens de 
schepping en de medemens, volgens 
de theoloog Kick Bras.
Is dit ‘leeg worden voor God’ ook 
voor ons , als immer bezette mensen, 
nastrevenswaard?
Wat is daarvoor nodig? 
Het gaat om een levenshouding van 
liefdevolle aandacht voor wat zich in 
en om ons heen afspeelt; bijvoorbeeld 
om echt aanwezig te zijn op de plek 

waar we staan en niet van alles tegelijk 
te doen. Het gaat erom zo wakker en 
ontvankelijk te worden dat we Gods 
voetstappen kunnen onderscheiden in 
de warboel van geluiden. Meestal zijn 
we in slaaptoestand en merken we niet 
op wat er gebeurt. We verlangen naar 
meer diepgang, maar besteden weinig 
aandacht aan wat voor de hand ligt.

We zijn al waar we moeten zijn. 
God zegt tegen Mozes: ‘Klim op tot 
Mij op de berg en wees daar’. Waarom 
deze laatste twee woorden? Het is 
kennelijk niet vanzelfsprekend dat 
we zijn waar we ons bevinden op dat 
moment. We kunnen grote inspanning 
leveren om een berg te beklimmen, 
maar als we er eenmaal zijn, zijn we 
er niet echt, we plannen de volgende 
wandeling, bezig met morgen, 
gisteren en elders.
In feite zijn we al waar we moeten 
zijn, we hoeven nergens anders heen! 
In het heden zelf ligt het heden van 
God verborgen, van daaruit zal het 
openbaar worden. Het heden is de 
akker waarin de schat verborgen 
is (Matteüs 13: 44). We kennen de 
boodschap: Koop de akker en je zult 
niet worden teleurgesteld.
In de Heilige Schrift komt herhaaldelijk 
de oproep voor om leeg te worden. 
De zaligsprekingen zijn de hymnen die 
deze uitnodiging bevatten. 

Eindelijk vakantie! Geen deadlines, geen targets te halen, niet multitasken 

(wat een woorden!). Als er gereisd moet worden, kunnen ongeduld en irritatie 

de kop opsteken, maar dan is er onvermijdelijk tijd voor ontspanning - hoewel 

sommigen dat nog lang voor zich uit weten te schuiven. 

Het gaat erom zo wakker 
en ontvankelijk te worden 
dat we Gods voetstappen 

kunnen  onderscheiden in de 
warboel van geluiden.

Naam: Josje Dijkstra

Burgerlijke  Getrouwd, 
staat: twee dochters

Werk: psychotherapeut in het   
 Sinaicentrum in Amstelveen 

Kerk:  al jaren in de Kruiskerk

Passie:  meditatie op grond van   
 westerse en religieuze traditie
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‘Ik ben geboren en opgegroeid in het 
Noordhollandse Schagen, als jongste 
in een liberaal protestants gezin. 
Mijn ouders vonden het leuk als hun 
kinderen iets met het geloof deden, 
maar we kregen alle ruimte om onze 
eigen weg daarin te vinden. Op mijn 
achttiende ben ik in Leiden theologie 
gaan studeren. Eigenlijk meer uit 
algemene interesse in godsdienst dan 
vanuit mijn persoonlijke geloof of de 
wens om predikant te worden. Het 
trok me aan als een open en brede 
studie met vakken als sociologie en 

psychologie. En het leek me leuk om 
Hebreeuws te leren. 
Na mijn afstuderen ben ik aan de 
slag gegaan als jeugdwerker in ’s 
Gravenzande. Ondertussen had ik 
een promotievoorstel geschreven. 
Er waren veel inzendingen en 
er was weinig kans dat mijn 
voorstel gehonoreerd zou 
worden, maar ik mocht toch 
beginnen als promovendus 
aan de Universiteit Leiden. 
Het betekende wel dat ik 
mijn baan als jeugdwerker 
al snel weer moest 
opzeggen.’ 

Waar ging je onderzoek 
over? 
‘Ik ben gepromoveerd 
op het modernisme, een 
protestantse stroming in de 
negentiende eeuw die de bijbel 
zag als boek van mensen en niet 
als rechtstreeks woord van God. In 
die tijd waren er al mensen die van 
mening waren dat de opstanding niet 
feitelijk is gebeurd, maar dat het 
verhaal gelezen moest worden in 
een bepaalde context.’

En nu ben je toch predikant…
‘Ja, mijn promotieonderzoek vond ik 
leuk maar ik miste heel erg het contact 
met mensen. Bovendien wilde ik meer 

Ons verhaal is de 
moeite waard

Op weg naar de Kruiskerk schiet 

een beeld van predikanten door mijn 

hoofd zoals Britse tv-series scheppen: 

vrijwel altijd mannen op leeftijd. De 

nieuwe voorganger van de Kruiskerk 

voldoet niet aan dat prototype. Op 15 

mei maakte Mirjam Buitenwerf-van der 

Molen (34) haar start als predikant. Een 

kennismaking met een jonge vrouw, 

die de opdracht kreeg de buurtfunctie 

van de kerk te versterken.

met mijn persoonlijk geloof doen. 
Daarom ben ik op zaterdag de 
predikantenopleiding in Utrecht gaan 
volgen. Het was een mooie afwisseling 
met de zorgtaken thuis.’ 

Wat valt je op hier in Amstelveen? 
‘Qua sfeer is de Kruiskerkgemeente 
wel vergelijkbaar met de gemeente 
waar ik in Leiden kom, een 
oecumenische gemeente. Verder 
voel ik me heel erg welkom. Iedereen 
vindt het leuk dat ik mijn man, die bij 
het Nederlands Bijbelgenootschap 
werkt, en onze drie kinderen van zes, 
vier en één jaar meeneem. De kerk 
is best vergrijsd. Ik hoop dat we ook 
jonge mensen kunnen interesseren. 
Dat sluit ook aan bij de opdracht 
die ik heb meegekregen van de 
kerkenraad. Ik heb er namelijk twee 
gekregen. De eerste is de pastorale 
zorg voor de mensen aan de oostkant 
van de Beneluxbaan, de voormalige 
Bankraswijk. De tweede is ‘het leiden 
van de wijkgemeente in haar streven 
zich te ontwikkelen tot een gastvrije 
en open gemeenschap, waarheen ook 
buurtbewoners en andere mensen 
dan degenen die gewend zijn op 
zondagochtend te komen, de weg 
weten te vinden’.’ 

Dat is nogal een opdracht!
‘Ja, het is inderdaad een pittige 
opdracht. Ik vind het heel belangrijk 
om draagvlak in de gemeente 
te creëren voor die openheid en 
gastvrijheid. Je moet niet te snel van 
alles willen veranderen en allemaal 
nieuwe dingen opzetten. Ik wil juist 
uitgaan van wat er al is en kijken hoe 

we dingen die al gebeuren wellicht 
op een iets andere manier kunnen 
insteken, zodat het aantrekkelijker 
voor een bredere groep mensen 
wordt. Zoals de diaconie die nu 
maatschappelijke stages aanbiedt 
voor jongeren. Of denk aan ouders 
die niet vaak in een kerk komen en 
er toch voor kiezen hun kind te laten 
dopen. Wat kunnen we als kerk voor 
hen betekenen? Kunnen we ze via een 
gespreksgroep meer bieden dan die 
ene zondag? In de Kruiskerk bestaat 
al een missionaire werkgroep die 
plannen maakt voor het organiseren 
van activiteiten voor de buurt en het 
bevorderen van het contact met de 
buurt. Er is ook al een en ander op 
papier gezet. Met dit plan gaan we 
langs alle groepen in de kerk om te 
kijken wat elke groep kan oppakken en 
wanneer.’
‘Op een symposium hoorde ik laatst 
weer hoe moeilijk het is om mensen 
die geen enkele binding met de kerk 
hebben te interesseren. De doelgroep 
voor kerk in de buurt bestaat meer 
uit randkerkelijken die nog een dun 
lijntje naar het geloof hebben. Ik wil 
in de benadering het midden zoeken. 
Niet te geforceerd trekken, maar 
ook niet alleen maar vrijblijvende 
eenmalige activiteiten aanbieden, 
waar dan vooral mensen op af komen 
die al kerkelijk betrokkenen zijn. 
Dat zie je bijvoorbeeld gebeuren bij 
evenementen als ‘De preek van de 
leek’, die de kerken in Amsterdam 
organiseren. Bij het zoeken naar 
aansluiting bij randkerkelijken komt 
ook de vraag boven drijven in hoeverre 
je je boodschap wilt aanpassen 

aan je publiek. Als kerk moeten we 
vooral uitstralen dat ons verhaal de 
moeite waard is, dat we ergens voor 
staan. We kunnen de verpakking wel 
wat veranderen, maar de kern blijft 
onaangetast.’ 

Wat is voor jou die kern? 
‘Dat is vertrouwen op God, dat je 
vanuit dat vertrouwen leeft. En dat 
Jezus ons als mens heeft voorgeleefd.’

Heb je nog tijd voor vakantie met 
zo’n nieuwe baan? 
‘De vakantie naar Ameland is al 
geboekt, maar of ik daar nu zo blij mee 
moet zijn… We zitten van de zomer 
midden in de verhuisstress! Maar 
misschien is het dan juist wel goed om 
even weg te gaan.’ Met haar gezin zal 
ze binnenkort naar Westwijk verhuizen, 
op steenworp afstand van het nieuw 
te bouwen kerkelijk centrum dat voor 
Zuid gestalte moet geven aan ‘kerk 
naar buiten’. ‘Het betekent ook een 
periode van losmaken van 
de plaats Leiden waar 
ik lang heb gewoond, 
met contacten op het 
schoolplein, de kerk 
en een deel van onze 
vrienden. Maar zo’n 
nieuwe start is ook 
leuk!’

Mirjam is tot 
september beperkt 
aanwezig, maar zal na 
de vakantie voor 75% 
beschikbaar zijn.

Willeke Koops

Mirjam Buitenwerf start als predikant in de Kruiskerk

10
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Bij die bespreking zijn door aanwezigen 
waardevolle opmerkingen gemaakt waar 
wij zeker mee aan de slag gaan. Al was het 
alleen maar een verdere verbetering van de 
toelichting op posten in de jaarrekening. In 
deze bijdrage de toelichting die wij hebben 
gegeven.

Technisch gezien zijn de uitkomsten zeer 
goed. Wanneer je naar de onderliggende 
cijfers kijkt wordt het beeld genuanceerder. 
Ik verwijs naar bladzijde drie van de 
jaarrekening. Met alle plussen en minnen 
ligt het eindresultaat zonder bijzondere 
zaken rond het tekort waar de AK naar wil 
streven, namelijk € 100.000 tekort. Maar, 
zoals ik vorig jaar tijdens de jaarvergadering 
hoorde: kijk niet naar het eindresultaat, maar 
naar het resultaat uit kerkelijke activiteiten. 
Daar gaat het om. Dat resultaat (dat tekort) 
is nog steeds aanzienlijk. Namelijk circa 
€ 410.000. Ten opzichte van 2009 een kleine 
stijging. Ik licht er een paar zaken uit.
Bij de baten is opnieuw sprake van een 
daling van de vrijwillige bijdragen (€ 46.000). 
Ook zijn er minder legaten (vorig jaar maar 
liefst € 54.000!). Samen dus € 100.000 
minder baten. Aan de lastenkant is het 
een samenspel van plussen en minnen. 
Een extra stijging in de post Salarissen 
en vergoedingen door de nasleep van 
de reorganisatie op het Kerkelijk Bureau. 
Die kosten verwachten wij niet voor 2011. 

De vruchten van het uitbesteden van 
de administratie vinden we voor 2010 
terug in een aanzienlijke teruggave van 
energiebelasting (€ 53.000) over een 
periode van vijf jaren. Zolang deze faciliteit er 
is kunnen we daar jaarlijks van “profiteren”.
Gelukkig beschikt de kerk over een 
behoorlijk eigen vermogen. Uit de 
opbrengsten daarvan kunnen we een 
belangrijk deel van dat tekort betalen. 

Het vermogen 
Over het vermogen het volgende. Door 
het positieve resultaat, veroorzaakt door 
de verkoop van de Bankraskerk, stijgt het 
vermogen. Ik hoor geluiden van mensen 
die zich afvragen of je daar geen “mooie 
dingen” mee kunt doen. Als CvK moeten 
we dan toch op een aantal zaken wijzen. 
Het totale Eigen Vermogen is op 31 
december 2010 maar liefst 11,1 miljoen 
euro. Vier miljoen euro daarvan zit in steen 
en 2,5 miljoen euro is bestemd voor het 
bouwfonds. De Algemene reserve is 4,6 
miljoen euro. Het geld van het Bouwfonds 
en van de Algemene reserve is belegd in 
effecten en staat op een depositorekening. 
Daaruit krijgen we renteopbrengsten, 
waarmee we een belangrijk deel van het 
tekort goedmaken. Als je het vermogen 
gaat besteden aan “mooie dingen” daalt 
het deposito en moet je misschien effecten 
verkopen waardoor de renteopbrengsten 
dalen en het tekort stijgt. 
Een echte oplossing is een verhoging van 
de vrijwillige bijdragen. Is er binnen onze 
gemeente iemand die zich zou willen 

inzetten om daarover na te denken; hoe 
enthousiasmeer je de ingeschreven leden 
die nu niet bijdragen. Wie meldt zich?
 
De voorzieningen groot onderhoud
Op basis van kennis bij andere 
kerkgemeenschappen, geeft de accountant 
aan dat hij de voorzieningen groot 
onderhoud bij ons bescheiden vindt. Hoe 
hoog ze moeten zijn proberen we dit jaar 
opnieuw vast te stellen. De uitkomsten zijn 
ook nodig om op een goede manier naar de 
Algemene reserve te kijken. 

Het nieuwe ledenregistratiesysteem
Zoals u weet heeft de PKN een nieuw 
systeem voor de ledenadministratie 
ingevoerd: het LRP. Dat heeft in maart 
zijn beslag gekregen. Helaas zijn er 
wat aanloopproblemen. Van sommige 
problemen bent u de dupe. Zo is 
er een achterstand ontstaan bij het 
verzenden van acceptgiro’s voor de 
vrijwillige bijdragen. Mogelijk ook 
voor de automatische incasso’s. In de 
maanden april en mei zijn niet alle leden 
aangeschreven die hebben aangegeven 
in deze maanden te willen betalen. In de 
komende weken hoopt de PKN in Utrecht, 
die dit voor ons verzorgt, de achterstanden 
weg te werken. Wij verzoeken u hiermee 
rekening te houden en vragen uw begrip 
voor deze onplezierige situatie. Niet alleen 
voor u maar ook voor ons.

Jan Bossenbroek, voorzitter
Hans van Strien, penningmeester

De resultaten van 2010
college van kerkrentmeesters

Op 15 juni 2011 is de 
jaarrekening over 2010 besproken 

op de gemeentevergadering.

Leidraad in het handelen van het 
College zijn de werken van barm-
hartigheid en gerechtigheid. Individuele 
hulpverlening, projectmatige hulp 
en diverse (inzamel)acties hebben 
in 2010 plaatsgevonden. Denk aan: 
rommelmarkten, inzamelingen 
van voedsel of kleding en de 
Paasgroetenactie. De Landelijke 
Diaconale Dag over “afschrijven of 
meetellen”, werd ook bezocht door  
onze diakenen.

Jeugddiaconaat
Dit jaar werden, via de PJR-
activiteiten, jongeren betrokken 
bij diaconale activiteiten. ‘Brood 
op de Plank’ komt samen met de 
Adventpakjesactie ieder jaar terug 
in het Providerprogramma. Een 
nieuwkomer is de Maatschappelijke 
Stage voor scholieren (MaS).
In 2010 heeft het College besloten 
om financieel bij te dragen. Hanna, 
Inke en Dorien Keus (die per 1 juni is 
gestart) hebben een coördinerende en 

bemiddelende rol tussen enerzijds 
wijkgemeenten die activiteiten willen 
aanbieden, en anderszijds scholieren 
die activiteiten zoeken. 
Het College hoopt dat in 2011 meer 
scholieren verwelkomd worden bij 
de activiteiten, die door de diverse 
wijkdiaconieën worden uitgevoerd. 
Daarover meer in het volgende 
jaarverslag.
In de nieuw gevormde wijkgemeente 
Kruiskerk is in juni een diaken 
bevestigd, die zich bezighoudt met 
jeugddiaconie. Een manier om jeugd 
en diaconie op wijkniveau met elkaar 
te verbinden.

Wijkdoelen
Ieder jaar worden er in het 
collecterooster zes diaconale 
collectes opgenomen waarvoor 
elke wijkdiaconie zelf het doel mag 
vaststellen. Enkele voorbeelden: 
Stichting Anna Poot, Stichting Viva 
Sahel en het Vrouwenopvanghuis in 
Albanië. 

Voorzitterswisseling
In de laatste vergadering van 2010 
heeft mevrouw Hellema afscheid 
genomen als voorzitter van het 
College. De heer Welsing is haar 
opvolger. Hij heeft zich in een 
eerder nummer van Present aan u 
voorgesteld.

Zoals in de eerste alinea staat 
geschreven: bovenstaande is slechts 
een korte schets van het jaarverslag. 
Bent u nieuwsgierig naar meer? 
Voor het volledige verslag kunt 
u bellen met Evelien Faber 
(secretariaat) tel. 5353700.

Saskia de Jong

Terugblik op 2010
college van diakenen

Bij het ter perse gaan van deze Present is de jaarvergadering 

geweest van onze gemeente. Het (financiële) jaarverslag van het 

College van Diakenen wordt dan aan de orde gesteld. In dit artikel 

een samenvatting van het jaarverslag. Het ‘echte’ jaarverslag is 

natuurlijk veel meer en gedetailleerder!

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: 
Nieuwe Keizersgracht 1A
1018 DR Amsterdam
Tel.: 020-5353700
Email: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl

Rekening 69.97.43.532 of 526833 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert
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uitleg over de mogelijkheid om een 
olijfboom voor Palestina te kopen. 

Jasmine Rishmawi
Oorspronkelijk was het de 
bedoeling dat de Palestijnse jonge 
vrouw Jasmine Rishmawi ons zou 
vergezellen. Zij zou een bezoek aan 
Nederland brengen en had toegezegd 
met ons mee te wandelen. Helaas 
moest zij verstek laten gaan. Ze had 
haar visum voor Nederland niet op tijd 
gekregen. 
Haar brief met uitleg werd ons 
voorgelezen. Boven aan de brief stond 
het zinnetje met de overduidelijke 
woorden: ‘Palestinians always have to 
adapt to change’ (Vertaling: Palestijnen 
moeten zich altijd aanpassen aan 
veranderingen. Redactie)

Verhalen in het druilerige bos
Hierna togen wij met z’n allen 
het druilerige bos in en gingen 
welgemoed op weg. Om de zoveel 
tijd werd er stil gehouden en een 
verhaal voorgelezen uit het boekje 
Vertel mij jouw verhaal. Een bundel 
verhalen van mensen uit Israël en 
Palestina.
 
Zo was er het verhaal van moeder tot 
moeder, verteld door de Israëlische 
Robi Damelin: ’Mijn naam is Robi 
Damelin. Ik ben de moeder van David 
Damelin die door uw zoon is gedood. 
Ik weet het. Hij doodde David niet 
omdat hij David was. Als hij David had 
gekend zou hij zoiets namelijk nooit 
gedaan kunnen hebben. Wat dwingt 
onze kinderen toch om te doen wat ze 
doen moeten….’

En het verhaal verteld door de 
Palestijnse Thérese Musalem, 
opgetekend door een Nederlandse 
verslaggeefster: ‘De familie Musalem 
komt uit Bethlehem, zij zijn de 
oorspronkelijke bewoners. Toen de 
Israëliërs rond het jaar 2000 met de 
scheidingsmuur begonnen liep deze 
dwars over het land van de familie 
Musalem. En hiermee werd de 
bereikbaarheid naar hun goedlopende 
falafelrestaurant enorm bemoeilijkt. 
Hoewel er eerst nog ruimte werd 
vrijgehouden voor een toegangspoort 
in de muur zat er op een gegeven 
moment een stalen deur in de 
opening van de poort. Deze deur was 
op slot…’

Tot slot het verhaal verteld door Yitchak 
Schnell. Hij is zionist voor de vrede. 
Geboren in 1948, het jaar dat de staat 
Israël werd opgericht: ‘Ík ben geboren 
uit Europese ouders die de Holocaust 
hebben overleefd omdat zij op tijd en 
op jonge leeftijd naar Israël konden 
vertrekken. In de zesdaagse oorlog in 
juni 1967 diende ik aan het Syrische 
front. Ik werd overgeplaatst naar de 
West Bank en besefte al snel wat 
bezetting betekent. Ik was opgevoed 
met humane waarden maar dit ging 
daar dwars tegen in. Toen Rabin 
in november 1995 werd vermoord 
betekende dit een omslagpunt voor 
mij. Ik sloot me aan bij de groep: 
Peace Now. We gingen in dialoog met 
Palestijnen in Gaza en de Westbank. 
Toen de Intifada uitbrak stonden 
we met een protestbord tegen de 
bezetting op één van de centrale 
kruispunten in Jeruzalem. Maar op 

den duur werd het gevaarlijk om 
daar te staan omdat kolonisten ons 
bedreigden, bespuugden en stenen 
gooiden. Maar al ben ik de laatste 
Israëli die dit doet, ik zal er staan. 
Als Jood vind ik dat ik het mezelf 
niet toe kan staan over dit onrecht te 
zwijgen. Ik ben Zionist, nog steeds. 
Israël is de plaats waar wij invloed 
hebben op onze geschiedenis, en waar 
wij verantwoordelijkheid voor deze 
geschiedenis kunnen dragen…’

Drie indrukwekkende verhalen over 
wat vrede in het Midden-Oosten in de 
weg staat. 
We hoorden ze aan, dachten er met 
elkaar over na en beleefden zo een 
prachtige manier van samen Kerk zijn.
     

Anna Uiterwijk

Wandeling voor de Vrede
 Op maandagavond 30 mei, 

verzamelden wij ons op het 
parkeerterrein bij het Amsterdamse 
Bos. Dertig gemeenteleden uit de 
vier PKN wijkkerken van Amstelveen-
Buitenveldert. We stonden startklaar 
om een wandeling te maken. Een 
wandeling voor de Vrede op initiatief 

van de Centrale ZWO commissie 
Amstelveen-Buitenveldert. Met als 
doel aandacht te geven aan de vrede 
in Palestina en Israël en aan de 
Olijfbomenactie.
De voorzitter van de Centrale ZWO 
commissie, ds. Marianne Bogaard, 
opende de wandeling met een korte 

Ter gelegenheid van de 

wereldwijde week voor vrede  

in Palestina en Israël 

–van 29 mei tot 5 juni 2011– 

werd een wandeling georganiseerd. 

Hier het verslag van een deelneemster.

Houd Hoop Levend, plant een 
olijfboom
Sinds het begin van de tweede intifada 
in oktober 2000 heeft het Israëlische 
leger in de bezette Palestijnse gebieden 
honderdduizenden olijfbomen vernield. 
Olijfbomen worden gekapt om plaats te 
maken voor de bouw van de hoge muur. 
De gevolgen van de vernielingen zijn 
ernstig. Veel Palestijnse boeren en 
hun gezinnen zijn afhankelijk van de 
opbrengsten van olijfbomen.
U kunt helpen door voor 20 euro een 
olijfboom te sponsoren. Dit kan snel en 
eenvoudig via de website www.plant-
een-olijfboom.nl of vraag een folder bij 
de ZWO commissie van uw wijkkerk.
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Ook in de vakantie laten we ons 
verdriet en onze zorgen niet zomaar 
achter, de boosheid en teleurstelling 
over bijvoorbeeld de verkoop van de 
Dorpskerk evenmin. We kunnen wel 
proberen het een beetje te relativeren, 
ja zelfs erom te lachen. Natuurlijk, 
soms lach je om maar niet te hoeven 
huilen. Echte humor is doorleefd 
verdriet; het kan helpen om met een 
moeilijke situatie verder te leven. 

Mijn vooropleiding voor theologie 
heb ik gedaan op ‘Nieuw Ruimzicht’, 
indertijd een internaat van de 
Nederlandse Hervormde Kerk. 
Toen bekend werd dat het internaat 
zou sluiten en worden verkocht 
aan Bartimeüshage (zorginstelling 
voor mensen met een visuele en 
verstandelijke handicap), merkte een 

studiegenoot snedig op: ‘Nu komen 
eindelijk de blinden voor de ramen.’ 

De verkoop van de Dorpskerk aan 
een tandarts geeft – hoe kan het ook 
anders – aanleiding tot grapjes.
 
Een eerste greep:
de kerk krijgt het voor haar kiezen;
de kerk had eerder haar tanden 
moeten laten zien;
de kerk heeft haar tanden stukgebeten 
op het tekort;
de kerk ziet er geen gat in;
een gegeven kerk moet je niet in de 
mond kijken;
de kronen hangen er al;
kies voor Jezus;
na de praatjes worden nu de gaatjes 
gevuld;
van gebed naar gebit.

Ik kan me voorstellen dat sommige 
lezers het ongepast vinden om 
over zoiets grapjes te maken. Maar 
humor is ook een protest tegen de 
werkelijkheid. Joodse humor is wat 
dat betreft subliem: Sam en Moos 
zitten in een concentratiekamp, achter 
prikkeldraad. Aan de andere kant 
loopt een bewaker. ‘Zie je dat’, zegt 
Sam, ‘wat zielig, die man zit achter 
prikkeldraad.’

Humor als doorleefd verdriet. Een 
lach in een traan. In de Middeleeuwen 
begonnen de paaspreken dikwijls 
met een grap, de “lach van de 
verlosten”; daarmee kreeg de humor 
een liturgische gestalte. Laten we als 
verlosten vakantie vieren. 

Sieb Lanser

column

Vakantiehumor
Ds. Nico ter Linden vertelde eens over een gemeentelid dat een 

boekje van hem in handen had gekregen. Eigenlijk had ze er erg om 

moeten lachen, maar dat had ze niet gedaan, omdat ze zag dat het 

boekje van hem was. Dominees hebben kennelijk een serieus imago, 

staan niet als grapjassen bekend. Laat staan dat zij grappen maken 

over ernstige en verdrietige zaken. 

De geschiedenis van Giethoorn 
gaat terug tot omstreeks 1200 
toen vluchtelingen, de zogenaamde 
Flagellanten, uit de landen rondom de 
Middellandse zee zich daar vestigden. 
In het buurtschap ’t Klooster stond 
een Franciscaner klooster en daar 
trokken ze in.
Volgens de overlevering zijn het deze 
monniken geweest, die ontdekten 
dat gedroogd veen een uitstekende 
brandstof was, later bekend als turf. 
Ook vonden zij veel horens van wilde 
geiten, die vermoedelijk in 1170 
tijdens de grote watervloed, waren 
verdronken. Vandaar dat ze hun 
nederzetting Geytenhoren noemden, 
later werd het Geythoorn en thans 
heet het Giethoorn. De grachten, de 
vele karakteristieke boogbruggetjes 
geven Giethoorn een schilderachtig 
uiterlijk, vandaar de bijnaam “Hollands 
Venetië”. De enige doorgaande 
verbinding over land is een fiets- 
annex wandelpad; het voornaamste 
verkeer vindt plaats over het water. 
Giethoorn is met name ook bekend 

geworden door de speelfilm Fanfare 
uit 1958, waarin Albert Mol een 
belangrijke rol vervulde.

Programma
Voor ons bezoek aan Giethoorn 
vertrekken we om 9.00 uur. We rijden 
via Muiden en Almere, langs de 
Oostvaardersplassen richting Lelystad. 
Over de Ketelbrug door de Noord-
Oostpolder naar Giethoorn. 
Daar worden we omstreeks 10.30 uur 
in restaurant De Rietstulp verwelkomd 
met koffie en gebak. 
Aansluitend maken we een rondvaart 
door Giethoorn en het omliggende 
watergebied. Teruggekeerd bij De 
Rietstulp wacht ons het diner. 
Hierna is er nog enige tijd om 
Giethoorn te voet te verkennen of om 
fijn te genieten op het terras van het 
restaurant. 
Omstreeks 15.30 uur rijden we via 
Zwolle en de Veluwe terug naar 
Amstelveen/Buitenveldert. 

De uitstapjes zijn gepland op:
Kruiskerk en Pelgrimskerk – 7 sept.
Handwegkerk en Paaskerk – 14 sept.

Aanmelden en kosten
Aanmelden voor dit uitstapje kan 
door de formulieren, die in de 
verschillende kerken liggen, in te 
vullen en in te leveren bij de diakenen. 

Op dit formulier staan uitgebreide 
gegevens over de tocht. Dankzij een 
bijdrage van de diaconie is uw eigen 
bijdrage dit jaar € 37,00. Als het voor 
u geen bezwaar is meer te betalen, 
dan stellen we dat zeer op prijs; de 
dagtocht kost € 45,00. 
Maar mochten de kosten voor u een 
belemmering zijn om mee te gaan, 
neemt u dan contact op met één van 
onderstaande contactpersonen om 
een regeling te treffen.
Handwegkerk
De heer J.W. Meij, tel. 6479961
Kruiskerk
Mw. A. de Koning, tel. 6455347
Paaskerk
Mw. R. Mentink, tel. 4537148
Pelgrimskerk
Mw. N.H. Velthorst, tel. 6428768

We hopen dat vele gemeenteleden 
deelnemen en zullen genieten van een 
gezellig dagje uit.

Namens de 
Commissie 

Ouderentocht,
Nel Velthorst

Ouderentocht 2011
Dit jaar gaat het jaarlijkse 

uitstapje voor de ouderen van de PKN-

kerken Amstelveen/Buitenveldert naar 

Giethoorn, een dorp in de kop van 

Overijssel met ruim 2600 inwoners.
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Achtergrond
Tegen de achtergrond van een 
vergrijzende gemeente en terug-
lopende vrijwillige bijdragen en in 
het kader van het bezinningsproces 
hebben de kerkenraden van de 
Dorps-, Paas- en Handwegkerk een 
gezamenlijk plan ontwikkeld. De kern 
van het plan is om niet te wachten tot 
de volgende traumatische kerksluiting 
onvermijdelijk is, maar om de 
krachten te bundelen door samen te 
gaan. Op die manier kunnen middelen 
en geld vrij gemaakt worden om de 
huidige organisatie en activiteiten in 
stand te houden én tegelijkertijd te 
vernieuwen. 
De ontwikkeling van het kerkelijk 
centrum in Westwijk staat niet op 
zich, maar is een integraal onderdeel 
van dat plan.

Partnerkeuze
Vanaf eind vorig jaar dienden twee 

kansen zich aan. De een was samen 
met de Karel Eykmanschool (KES) en 
Kinderrijk (KR, kinderdagopvang). De 
ander met Ons Tweede Thuis (OTT, 
een organisatie die in de regio in de 
zorg voor mensen met een lichamelijk 
en/of geestelijke beperking voorziet.’
Als voorbereiding voor de verken-
nende gesprekken werd een 
Programma van Eisen (PvE) opgesteld 
waarover al eerder werd geschreven 
in dit blad.
Na een zorgvuldige afweging werd 
een positieve keuze gemaakt voor 
de samenwerking met OTT. De 
ervaring met het realiseren van een 
combinatiegebouw met de kerk in 

Kudelstaart, de mogelijkheid om 
het PvE te realiseren, maar vooral 
ook de kansen en mogelijkheden 
die OTT met ons ziet zijn daarbij van 
doorslaggevende betekenis geweest. 
Algemeen directeur van OTT Ad 
van Leeuwen zegt daarover: ‘wij 
willen onze cliënten de gelegenheid 
bieden zich volledig te ontwikkelen. 
Maatschappelijke integratie is daarbij 
van belang en het delen van een 
gebouw biedt daar kansen toe. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan het 
verrichten van lichte kosterstaken als 
het serveren van koffie en thee, maar 
ook aan participatie in de gemeente 
voor hen die dat willen.’

De schetsen liggen klaar

Een partner die positief is over 

samenwerking met de kerk, 

een schetsontwerp en een 

architectenbureau. Het kerkelijk 

centrum in Westwijk is drie stappen 

dichterbij gekomen. 

Architectkeuze
Om zichtbaar te maken hoe aan de 
gezamenlijke PvE’s inhoud gegeven 
kon worden, werd met OTT besloten 
twee architecten de opdracht gegeven 
een schetsontwerp te maken van 
het combinatiegebouw. Op basis van 
het gemaakte schetsontwerp en de 
presentatie daarvan werd volgens een 
aantal selectiecriteria, zoals realisatie 
PvE, kosten, flexibiliteit, bekendheid 
met Amstelveen, en bureaugrootte 
en –stabiliteit, een gezamenlijke keuze 
voor Just Architects in Amstelveen 
gemaakt. Het voorstel daartoe is 
vervolgens bekrachtigd door het CvK, 
daartoe gemachtigd door de AK. 

Schetsontwerp
Het schetsontwerp laat een gebouw 
zien rond een binnentuin dat lager is 
aan de Jasmijnlaan waar het aansluit 

op de woonwijk. Het kerkelijk centrum 
bevindt zich op de begane grond (geel). 
De plattegrond laat de situering van de 
ruimten zien. 

Vooruitblik
Nog dit jaar willen we het definitieve 
ontwerp uitwerken, een bouwteam 
formeren, het bestek maken en een 
aannemer selecteren. 
Begin volgend jaar gaat dan volgens 
plan de eerste paal in de grond en 
wordt het gebouw in de eerste 
helft van 2013 opgeleverd. Om dit 
hele proces te begeleiden heeft het 
CvK een stuurgroep ingesteld met 
daaronder naar verwachting vier 
commissies:
•  Gebruik en beheer: invulling van 

activiteiten;
•  Inrichting: kleuren, materialen, 

meubilair;

•  Techniek en infra: video, geluid, 
netwerk, muziek, verlichting, 
verduistering, elektra;

•  Bouw: indeling, ramen, deuren, 
klimaatregeling.

Het slagen van het plan van de 
gemeenschappelijke kerkenraden 
hangt af van de inzet van alle 
gemeenteleden. Ook voor de 
genoemde commissies zijn mensen 
nodig. Hebt u expertise en zin om uw 
steentje bij te dragen, meldt u dan 
aan. Ook als u ideeën, suggesties, 
op- of aanmerkingen heeft, maakt u ze 
dan aan ons kenbaar. We kunnen ze 
ongetwijfeld niet allemaal honoreren, 
maar kunnen wel beloven ze allemaal 
mee te nemen in de overwegingen.

Namens de bouwcommissie,
Peter van Leeuwen

Impressie vanaf de Jasmijnlaan (bij eindhalte sneltram 51)

Een impressie van de binnentuinDe plattegrond van de begane grond

ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid
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Handwegkerk
Studieverlof
De missionaire cursus die ik het 
afgelopen seizoen volgde, kon in de 
periode na Pasen nog een vervolg 
krijgen. Ik las verschillende boeken 
over missionair gemeente zijn. 
Boeken met titels als ‘Missionair is 
mogelijk’, ‘Kerk voor de buurt’ en 
‘Kerkvernieuwing, een uitdaging’. 
Van zekere afstand volgde ik de 
ontwikkelingen met betrekking 
tot een mogelijk nieuw kerkelijk 
onderkomen in de Westwijk. De 
recente ontwikkelingen onderstrepen 
mijns inziens het belang van de 

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

missionaire literatuur. Momenteel leg 
ik de laatste hand aan mijn verslag en 
bespreek die notitie binnenkort in het 
moderamen, maar ik wil ook op een 
andere manier de resultaten van het 
studieverlof delen. 

Bij de diensten
Op 3 juli namen vier kinderen, op 
weg naar de middelbare school, 
afscheid van de kindernevendienst: 
Lisanne Hensen, Mirthe Kamphuis, 
Jelle Slump en Niels Terlouw hadden 
hun inbreng in de viering. Zij kregen 
goede woorden mee en werden 
uitgezwaaid.
In de vakantieperiode hebben we in 
Zuid, net als afgelopen zomers een 
zestal gemeenschappelijke diensten, 
24 juli, 31 juli en 7 augustus in de 
Handwegkerk, 14, 21 en 28 augustus 
in de Paaskerk. Dit keer kennen 
de vieringen, vanwege de vele 
voorgangers, niet een rode draad, is 
er niet voor één bijbelboek gekozen. 
Zelf hoop ik vier of vijf keer verhalen 
uit Genesis te gaan lezen.

Marco Visser
In betrekkelijk korte tijd zagen we 
veel mensen vertrekken. Voorgangers 
zijn voorbijgangers wordt vaak 
gezegd. Marco Visser gaat met zijn 

vijf vrouwen in september naar 
Heemskerk. Na alle hectiek in de 
afgelopen tijd in Amstelveen wens 
ik hem een goede start daar en wat 
meer rust. Dat zijn fascinatie voor het 
bijbels Verhaal dat Israël de wereld 
schonk hem mag blijven inspireren en 
vruchtbaar mag zijn voor de gemeente 
in Heemskerk.

Gemeentezondag: liefde
Op post van het landelijk diensten-
centrum –zowel de enveloppen als 
het briefpapier– staan steeds drie 
woorden: geloof, hoop en liefde. 
Paulus zou eens moeten weten 
hoe zijn woorden aan de Korinthiërs 
de uithoeken van de aarde hebben 
bereikt. 
Voor de gemeentezondag op 
18 september is na het thema geloof 
in 2009 en hoop in 2010 nu het thema 
liefde aangereikt. Er is materiaal 
beschikbaar voor die zondag. Graag 
zou ik met oog op de dienst reacties 
uit de gemeente ontvangen. Wat 
denkt u bij dit thema, wat zijn uw 
eerste associaties, welke ervaringen 
komen boven? Heeft u misschien 
een lied dat het thema omspeelt, 
een gedicht waaraan u gehecht 
bent, een beeld of schilderij dat 
uitdrukking geeft aan het thema. 

Graag uw reactie, maximaal 
een half A-viertje. Maar als het 
lastig opschrijven is, mag bellen 
uiteraard ook. Telefonisch ben ik 
het beste bereikbaar van 9.00 

tot 9.30 uur en van 19.00 tot 
19.30 uur (niet op woensdag). 
Uw reactie wordt niet zonder 
uw uitdrukkelijke toestemming 
‘gebruikt’ in de dienst.

Vakantie
De vakantie staat weer voor de deur. De één ziet 
er naar uit, een ander ziet er tegenop. Hieronder 
een gedeelte uit een meditatieve tekst van Fum 
van den Ham ‘Als wij op reis gaan’. 

Als wij op reis gaan, God
is het, of wij een beetje anders worden:
wij worden mensen met tijd en ruimte voor 
plezier,
wij zullen blij zijn met de vrijheid 
om ons heen;
genieten van een ander landschap,
onbekende steden en haast 
vergeten stilte.
Soms zullen wij maar klein zijn
in al die vrije tijd, die verre ruimte
en het gescheiden zijn van
wie en wat vertrouwd is in ons leven.

Ook als wij blijven en niet gaan,
is het of wij een beetje anders worden.
De veiligheid in onze huizen,
de kleine en vertrouwde dingen die ons lief 
zijn, staan dan zo helder 
ons voor ogen.
Maar ook de vrees van nóóit-meer-weg, van 
achterblijven en alleen gelaten zijn;
de vraag of wie op reis ging, terug zal keren.

Doe ons dan tijd ervaren
die boven elke tijd van afscheid
en van terugkeer staat: uw tijd, die ons 
bijeenhoudt, 
die ons en álle leven draagt.

Een hartelijke groet voor wie op reis gaan 
en voor wie thuis blijven, 
G.J. de Bruin

Zussen en broers
Op de fiets over het Zwarte Pad richting Handwegkerk. Kom in de 
buurt. Zie tot mijn schrik de gevel van de Handwegkerk –en even 
later– de gevel van de Oude Pastorie gestut staan. Erachter niks.  
Nou ja, niet helemaal niets, wel grondwerkzaamheden. Paniek 
overvalt me. Het is zover….
Mijn hemel…..is het goed gekomen met de verhuiskaartjes? Het staat 
me niet bij. Zijn ze wel bezorgd? Het angstzweet breekt me uit. 
Verschijnen me: Alice en Ilse. Ik sta stokstijf. Met één mond zeggen 
Alice en Ilse me: “Wees niet bevreesd, Gerben. Alles is goed! De 
verhuiskaartjes zijn inmiddels een collector’s item. Het liep en loopt 
als een tierelier. Ondanks het wel en wee –dat gaat alsmaar maar 
door– is het masterplan van toen al volkomen achterhaald. Het gaat 
goed en alles komt goed”. 
Wat een rare droom. Wat wil die droom me zeggen?
Dat met navolging van Jezus – hoe beroerd me dat past en toch 
probeer, ondermeer met kerkgedoe – ik twee lieve zussen ken. Extra. 
Wat zeg ik? Twee, nee veel meer! Honderden lieve zussen en broers. 
En dat er meer welkom zijn. In en rond: de Kruiskerk, de Paaskerk, de 
Pauluskerk, de Pelgrimskerk en de Buitenhof, Vreugdehof, Kapel VUmc, 
Zorgcentrum Groenelaan, Ziekenhuis Amstelland, Johanneskappel… 
en in/op al die (heilige) plekken in Amstelveen-Buitenveldert. Eind 2013, 
daar aan de eindhalte van –nu nog– de sneltram, in kerkcentrum ‘de 
nieuwe liefde’ (werktitel). En wie weet… waar meer in 2013, 2014, 
2015, ga zo maar door en ga zo maar verder.
Dat koninkrijk van God is er, in onze diepste dromen. God smeekt 
onze liefde. Hoor je God (m.v)? Geef je liefde aan de Eeuwige. Dan 
verdwijnen Handwegkerken en Zwarte Paden. Dan verschijnen 
mensen om lief te hebben, wie op je pad komt en komen.

Groet, lieve zusters en broers, oud en jong.
Gerben Drost
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JD12+
Wat hebben we genoten van het
Oikocredietdiner! Maar liefst 
dertig mensen hebben de culinaire 
kwaliteiten van onze jongeren kunnen 
bewonderen met oog, neus en mond. 
We kregen een 3½ gangen diner 
voorgeschoteld met een ober per 
tafel. Het geheel werd gelardeerd 
met een heuse bingo en muzikale 
omlijsting van Esther en Wessel. De 
opbrengst was bijna 400 euro en is 
aan de penningmeester overhandigd. 

Wij zijn ook een zondag vreemd 
gegaan: op zondag 29 mei hebben 
wij een tegenbezoek gebracht aan 

de Kruiskerk-jongeren die toen een 
eredienst voorbereid hadden. Het 
was leuk te zien hoe zij het weer heel 
anders aanpakten dan wij het doen. 
Zo was er een interview met Paulus, 
die zelf ook wel doorhad dat hij het 
wel erg moeilijk opgeschreven had ;-)

Natuurlijk zit de Jongerendienst op 
het water ook nog in het vat. Het 
moet gek lopen willen we dat niet 
voor de zomervakantie beleefd 
hebben. Het idee is om een ponton 
op de Westeinder af te huren en het 
nuttige en het aangename zodoende 
te verenigen. Nu weten jullie nog niks 
maar het klinkt wel uitdagend, toch?

Op 3 juli is er overgevlogen door
de 8ste groepers van de kinder-
nevendienst. Traditiegetrouw zijn zij 
ludiek ingelijfd bij de JD12+ groep. 
De trampoline heeft natuurlijk niet 
ontbroken!
Ook zijn de voorbereidingen voor het 
PJR weekend voor de JD12+ groep 
in volle gang. Bij het overvliegen zijn 
de uitnodigingen uitgedeeld. Heb 
je deze niet ontvangen? Noteer het 
weekend van 24 & 25 september in je 
gloednieuwe agenda.

Namens de JD12+leiding, 
Edith & Anko

Kruiskerk
Bij de diensten
Op zondag 10 juli hoop ik zelf voor 
te gaan. De hoofdlezing is Matteüs 
13: 1-9, 18-23. Waarschijnlijk vindt 
in deze dienst ook de overstap van 
de kinderen naar de tienerdienst 
plaats. Maar op het moment dat ik 
dit schrijf, moet daarover nog verder 
overleg met de kinderdienstleiding 
plaatsvinden. 
Op 17 juli hebben we een feestelijke 
doopdienst. Eigenlijk zou Wim 
Janssen voorgaan in de Kruiskerk en 
ik in de Paaskerk, maar met het oog 
op de doop hebben we geruild. We 
lezen Matteüs 13: 24-30, 36-43. 
Op 24 juli moet u het weer met mij 
doen, met als lezing Matteüs 13: 44-52. 
Zondag 31 juli is er een viering met 
Mirjam Buitenwerf als voorganger. De 
lezing is dan Matteüs 14: 13-21. 
Op 7 augustus vieren we de Maaltijd 
van de Heer. Zelf hoop ik voor te gaan 
en we lezen Matteüs 14: 22-33. 
Mirjam Buitenwerf gaat voor op 
zondag 14 augustus. Het leesrooster 
geeft dan aan: Matteüs 15: 21-28. 
Matteüs 16: 21-27 komt aan de orde 
op 21 augustus in een viering met 
ondergetekende als voorganger. 
Zondag 28 augustus gaat Mirjam 
Buitenwerf ons voor, met als lezing 
Matteüs 17: 14-20. 
Op zondag 4 september komt Wim 

Janssen als goede bekende weer in 
ons midden om voor te gaan. Of hij zich 
aan het rooster zal houden weet ik niet, 
maar de lezing is Matteüs 18: 15-20. 

Doopaanvraag
Door twee ouderparen is de doop 
voor hun kind aangevraagd. Door 
Carolijne en Wessel Koornstra (Claes 
Persijnlaan 7, Amstelveen) voor hun 
zoon Sebastiaan Jakob Johannes, 
geboren 3 mei 2011. En door Sibylle 
en Sander Baumann (Margriete van 
Clevelaan 8, Amstelveen) voor hun 
zoon Waldemar Ernst, die geboren 
is op 23 juni 2010 en het broertje is 
van Jikke. Het ligt in de bedoeling om 
beide kinderen te dopen op zondag 
17 juli. 

Pastoraat
Met de komst van Mirjam 
Buitenwerf is het predikantencorps 
weer op sterkte. Dat betekent 
dat de pastorale adressen ook 
tussen beide predikanten kunnen 
worden verdeeld. Vooralsnog is 
de oude wijkindeling grotendeels 
gehandhaafd; dat wil zeggen dat de 
pastorale zorg voor wijk drie (het 
grondgebied van de voormalige 
Nieuwe Kruiskerkgemeente) berust 
bij Sieb Lanser en voor wijk vijf (het 
grondgebied van de voormalige 

Bankraskerk) bij Mirjam Buitenwerf. 
Overigens is voor wijk vijf een kleine 
correctie toegepast: de pastorale 
zorg voor de wijk Elsrijk komt geheel 
voor rekening van Sieb Lanser. 
Daarmee is de geografische verdeling 
als volgt: de wijkgemeente beslaat 
Amstelveen-Noord, tussen de 
A9 en de grens met Amsterdam-
Buitenveldert; de adressen ten oosten 
van de Beneluxbaan vallen onder 
Mirjam Buitenwerf; de adressen ten 

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, s.lanser@planet.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Woudbes 7, 2318 AX Leiden,
tel. 071-5621183, mfbuitenwerf@hetnet.nl
Vanaf half augustus: 
Louis Couperussingel 2, Amstelveen
voorzitter kerkenraad 
Erik Schouten, tel. 6839070
schouten@awn.nl
scriba Aart Appelhof, tel. 6434405,  
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Kruiskerkgemeente, 
Amstelveen
inleveren kopij Present Jan Schipper,  
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl
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westen van de Beneluxbaan onder 
Sieb Lanser. Over de zogenaamde 
‘buitenwijkers’ moeten nog 
afspraken worden gemaakt; de 
komende maanden, zolang Mirjam 
vanwege ouderschapsverlof slechts 
40% werkt, is Sieb Lanser de 
eerstverantwoordelijke. Dat geldt 
vooralsnog ook voor eventuele 
uitvaarten van gemeenteleden. Voor 
een pastoraal gesprek kan altijd een 
beroep op de predikanten worden 
gedaan. 

Vakanties
Vanwege vakantie is Mirjam 
Buitenwerf niet beschikbaar van 
9 t/m 24 juli en Sieb Lanser niet van 
29 augustus t/m 18 september. 

Sieb Lanser

Uit de Kerkenraad 
In de laatste kerkenraadsvergadering 
hebben we veel zaken enthousiast 
besproken, het werd dan ook erg 
laat. We hebben gesproken over 
wat het gebed voor een mens kan 
betekenen. Er ontstond spontaan 
een geloofsgesprek, heel mooi. Het 
voorbedenboek kan misschien weer 
ingevoerd worden. In juni bespreken 
we de uitkomst van de gehouden 
enquête over het geloofsgesprek.
We spraken over de plannen van de 
commissie gastvrij/missionair. Er is 
zoveel te doen, dat het goed is er in 
juni nog een keer over te spreken. 
U hoort daar nog van.
Ook het vormings- en toerustings-
programma kwam ter sprake. 
Afgelopen seizoen is er een 

groot aanbod geweest, terwijl de 
belangstelling niet altijd even groot 
was. Voor komend jaar moeten we 
ons misschien wat beperken. Wel 
is afgesproken dat we proberen in 
Amstelveen-Noord / Buitenveldert 
een gezamenlijk, oecumenisch 
programma uit te brengen.
De matinencantorij heeft zichzelf 
opgeheven, vanwege een gebrek 
aan goede stemmen. Toch wordt er 
geprobeerd in 2011/2012 een aantal 
cantatediensten in de Kruiskerk te 
organiseren. Aart Appelhof is daar 
mee bezig.
Helaas waren er eerste Paasdag te 
weinig liturgieboekjes en wordt ook het 
gebruik van twee liedboeken door de 
gasten onhandig gevonden. We hebben 
in de wijkkerkenraad afgesproken dat 
we bij hoogtijdagen een uitgebreidere 
orde van dienst zullen maken, 
waarin alle liederen integraal worden 
opgenomen. Bij de intrededienst van 
Mirjam heeft u dat al gemerkt. Het 
betekent wel veel meer werk voor Arie 
en Ruud en hun helpers.
De enquête, die de jongeren gehouden 
hebben over het klinken van de 
Bankraskerkklok bij het begin van de 
dienst gaf aan dat u dat op prijs stelt. 
We voeren dat dus in, de ouderling 
van dienst geeft voor het welkom een 
beschaafde tik tegen de klok. Dat valt 
nog niet mee, merkte ik onlangs.
Het is gelukt twee Kruiskerkteams 
te vormen voor de SamenLoop voor 
Hoop, volgens de plaatselijke pers (en 
de mensen zelf natuurlijk) was het 
een groot succes.
Na een jaar terugkijkend op de fusie, 
mag ik, voor me zelf sprekend, 

zeggen dat het goed gelukt is de 
twee gemeenten samen verder te 
laten gaan. Natuurlijk, we zijn niet 
klaar met de gemeentevorming. 
Om elkaar beter te leren kennen 
zijn steeds weer nieuwe initiatieven 
nodig. Ook moeten we extra aandacht 
schenken aan de mensen van wie we 
de gezichten iets minder vaak zien. 
Maar dat de Bankraskerkgemeente 
uit elkaar gevallen is, kunnen we 
gelukkig niet zeggen. Iets om 
dankbaar voor te zijn.
Dit is mijn laatste stukje uit de 
kerkenraad. Na bijna acht jaar 
voorzitter te zijn geweest, wordt 
het tijd dat iemand anders het over 
gaat nemen. De wijkkerkenraad is 
in de gelukkige omstandigheid dat 
Erik Schouten daarvoor nog steeds 
beschikbaar is. Veel sterkte Erik.

Rudie van Balderen

SamenLoop voor Hoop
Dit voorjaar viel mijn oog op de 
aankondiging van de Samenloop 
voor Hoop in Amstelveen. Vanuit 
persoonlijke ervaringen werd 
ik enthousiast voor deze 24 
uurs estafette ten bate van de 
kankerbestrijding. Ik kwam op het 
idee om mede-Kruiskerkers te vragen 
gezamenlijk hieraan mee te doen voor 
het KWF. Op deze wijze konden we de 
solidariteit en zorg voor en naar elkaar 
zichtbaar en beleefbaar maken door 
daadwerkelijk in de benen te komen. 
Als diaken stelde ik mijn plannen voor 
aan de diaconie en kerkenraad en deze 
werden goedgekeurd.
In de week daarna werd ik door twijfel 

Astrid Adriana den Hertog
Op 9 mei kwam er een einde aan het aardse leven van Astrid den Hertog 
(Watercirkel 382, Amstelveen). Ze was slechts 54 jaar, maar een spierziekte had 
haar lichaam steeds meer gesloopt. Het geloof betekende heel veel voor Astrid 
en ze ging graag naar de kerk. Na jarenlang op afstand geleefd te hebben, 
raakte ze via haar goede vriendin Saskia betrokken bij de Bankraskerk, waar ze 
op 31 januari vorig jaar belijdenis deed. Opwekkingsliederen raakten haar diep. 
Geloofsvertrouwen spreekt uit de woorden die bovenaan de rouwkaart staan:

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent. 

Woorden die doen denken aan Psalm 139. Deze psalm hebben we dan ook 
gelezen op 16 mei in de dienst van Woord en gebed in Uitvaartcentrum Finnema 
te Aalsmeer. 

Maja Hedwig Elise Maaskant-Friends
Plotseling overleed op 29 april Maja Maaskant (Anne Frankstraat 28, 
Amstelveen), 74 jaar oud. Voor haar man Piet, met wie zij vele jaren samen was, 
een groot verlies. Een gemakkelijke jeugd heeft ze niet gehad en dat tekende 
ook de rest van haar leven. Bovenaan de rouwkaart staan woorden van Gerrit 
Achterberg: 

Aan het roer dien avond stond het hart
en scheepte maan en bossen bij zich in
en zeilend over spiegeling
van al wat het geleden had
voer het met wind en schemering
om boeg en tuig voorbij de laatste stad. 

De crematie vond plaats op 7 mei in de aula van crematorium De Nieuwe Ooster. 

Frederika Boerma-Broersma
Een voltooid leven – dat was het voor Fré Boerma toen zij na een kortstondig 
ziekbed op 22 mei overleed, 89 jaar oud. Samen met haar oudste dochter 
Carolien woonde zij op Gerard Doulaan 10 te Amstelveen. Zij was een gelovige 
vrouw, gekenmerkt door liefde, veerkracht en optimisme. Al was kerkgang 
de laatste jaren niet meer mogelijk, ze was betrokken op onze gemeente. 
In kleine familiekring hebben we op 26 mei afscheid van haar genomen in 
Uitvaartcentrum Bouwens te Uithoorn, waar we Psalm 139 hebben gelezen in 
een bewerking van Aandré Troost. De volgende dag is haar lichaam op Ameland 
bijgezet in het graf van haar man.

Marinus Beekhof
Na een intens en voltooid leven is Marinus 
Beekhof op 3 juni rustig ingeslapen, 
96 jaar oud. Hij woonde Meerhuysen 3 
te Amstelveen, samen met zijn oudste 
dochter Marijke. Hij is tot het eind van zijn 
leven een zeer betrokken gemeentelid 
geweest. Elke week kreeg hij op vrijdag 
of zaterdag de orde van dienst in de bus 
en vierde hij zondags de dienst in de 
Kruiskerk mee via de kerkwebradio. Ook 
de laatste zondag voor zijn overlijden was 
dat nog het geval. 
Bijna zijn hele werkzame leven is hij als 
ingenieur in dienst van Shell geweest. 
In de Kruiskerk heeft hij jarenlang 
de kinderkerk geleid in de tijd dat 
ds. Mijnarends hier predikant was. 
Betrokkenheid is een woord, dat goed 
bij hem paste; altijd geïnteresseerd in 
mensen en hun verhaal en betrokken 
bij hun wel en wee. Hij wist zich een 
gezegend mens. Op de rouwkaart staat 
het –iets aangepaste– eerste couplet van 
lied 119 uit Tussentijds, een tekst van Jaap 
Zijlstra:

Zoals een bloem zijn kelk heft 
naar de zon,
een bloem zijn armen uitbreidt 
naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat 
om te leven,
zo zoekt mijn hart naar U, o eeuwig licht
en roept mijn stem naar U, 
o God van vrede. 

De dankdienst voor zijn leven, waarin 
ds. Reintje Joke Stomphorst voorging, 
is op 10 juni gehouden in Crematorium 
Bouwens te Uithoorn.
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bevangen: Ik merkte dat mijn eigen 
vroegere ervaringen met familieleden 
nog een rol speelden. Ik merkte dat ik 
me nog snel kwetsbaar voelde.
In maart werd in de Kruiskerk de 
eerste oproep gedaan voor het 
meelopen in de 24 uurs estafette, 
om te beginnen voor de nachtelijke 
uren. Het schema met de lopers 
vulde zich langzaam maar zeker. Mijn 
enthousiastme werd ook steeds meer 
ondersteund door hulptroepen vanuit 
de gemeente. Bijvoorbeeld: een ouder 
gemeentelid zei: ‘ik kan niet lang 
lopen, maar wat kan ik wel doen?’ 
Mareke Kniep en Antoinette 
Kamsteeg hebben steeds 
meegewerkt aan de organisatie. 
Er werden ook oproepen buiten de 
Kruiskerk gedaan. Een week voor 
de samenloop waren alle uren voor 
twee teams gevuld met 48 lopers. 
Hierbij waren ook buurtgenoten, 
jong en oud met familieleden, buren 
en vrienden. In eerste instantie 
wilden we het bij het lopen laten. 
Maar iedere groep kreeg een stand 
en toen kwamen er toch ideeën 
om ons als Kruiskerkteam Present 
te presenteren. Het thema werd: 
Even stil staan bij…. Er was een 

mogelijkheid om een bemoedigend 
woord of een naam te schrijven op 
“de boom van hoop.“ En daarbij 
eventueel een lichtje aan te steken 
en een kopje thee te drinken. Maar 
er was veel wind, de stands werden 
weinig bezocht door mensen van 
buitenaf. De kraam werd de wissel- 
en ontmoetingsplek voor de lopers.
Een aantal lopers was ook druk 
aan de gang gegaan om sponsors 
te zoeken. Zo brachten het COV 
koor, familie en vrienden veel geld 
binnen. De totale opbrengst van het 
Kruiskerkteam Present is € 2.163,38 
(inschrijf en sponsorgeld), waarbij 
€ 162,80 vanuit de box in de 
Kruiskerk. 
Naast het geld heeft de loop veel 
meer opgebracht. Er was vooral een 
positieve energie en een gevoel 
van saamhorigheid en verbinding! 
De ketting van 24 uur lopen, als 
symbool van de voortdurende 
strijd tegen kanker, is nergens 
onderbroken. Ieder teamlid liep op 
tijd! Op zondag hebben meerdere 
gemeenteleden en buurtgenoten de 

laatste ronde meegelopen. Er zijn al 
aanmeldingen voor de nachtelijke uren 
van de volgende loop in mei 2012, 
omdat de zee van lichtjes vanuit de 
kaarsenceremonie veel indruk maakte. 
Er was in de nacht meer stilte voor 
bezinning en gesprekken. Ook heeft 
de Kruiskerk naar buiten getoond 
betrokken te zijn bij de samenleving, 
wij spraken met andere lopers over 
onze deelname. 
Tot slot: er is veel te leren uit deze 
activiteit. Als “doener” heb ik weer 
ontdekt dat we op kunnen gaan in het 
regelen en te weinig echte aandacht 
voor elkaar hebben. Het meedoen aan 
de loop heeft bij een aantal mensen 
meer gevoelens los gemaakt dan we 
konden vermoeden. Ook gaf iemand 
aan teleurgesteld te zijn in de support 
van de groep daarbij. Er blijkt toch 
een drempel om elkaar hierover aan 
te spreken. Al met al een ervaring die 
vraagt om voortzetting: hartelijk dank 
aan alle lopers, meevoelenden en 
meedenkers. 

Marijke Labohm

Diakonie

Samen aan tafel 
op donderdag 27 januari 2011
Fleurig gedekte tafels, drankjes en 
zoutjes en een hartelijk welkom: een 
mooie ambiance om 26 gasten te 
ontvangen. Op het menu stonden 
erwtensoep en brood. Marijke 
Labohm verwelkomde ons namens 
de diaconie. We noemden onze 
namen en leerden zo weer een 
aantal onbekenden kennen. Al 
gauw ontstonden er geanimeerde 
gesprekken.
De erwtensoep, de diverse broodsoor-
ten en het beleg smaakten heerlijk.
Na de maaltijd vertelde ds. Wim 
Janssen ons het verhaal van Noach, 
zoals dat gestalte heeft gekregen in de 
verhalen van de zwarte gemeenschap 
in het Zuiden van de Verenigde Staten.
Met een dankwoord aan de 
voorbereidingsgroep werd de avond 
afgesloten. 

Lien Dreef

Tieners halen € 1.032 op voor 
Oikocredit
In de 40-dagentijd zijn we bezig 
geweest met een leuke actie voor 
Oikocredit.

Oikocredit strijdt tegen armoede door 
leningen te verstrekken aan groepen 
mensen in ontwikkelingslanden. Met 
(micro-)krediet kunnen zij een beter 
bestaan opbouwen, bijvoorbeeld door 
een bedrijf op te zetten. 
Wij kregen ook een microkrediet van 

Vorming & toerusting

Juli
Wo 06 13.00 uur   Hermitage Amsterdam; vertrek halte ‘Onderuit’ lijn 51
Wo 13 14.30 uur   Bijbelse tuin in Hoofddorp
wo 20 14.00 uur   Rondleiding door Augustinuskerk en Kruiskerk
wo 27 10.00 uur   Catharijneconvent Utrecht; verzamelen Titus 
    Brandsmakerk

Augustus
Wo 03 13.00 uur   Wandeling Kloosterpad Egmond
wo  10 08.30-20.00 uur  Oecumenische busreis naar Twente
wo 17 10.00-16.00 uur  Bezoek aan de zusters kanunnikessen van het Heilig  
    Graf te Maarssen
wo  24 14.00-16.00 uur  Bibliobeeld o.l.v. Marijke Labohm in de Kruiskerk
di  30 15.00-19.00 uur  Deense kunst in kerken onder leiding van Gabe en Inge  
    Wierda. Daarna Deense maaltijd in de Titus 
    Brandsmakerk. 

Verdere informatie volgt via flyers en in Kruispuntjes. 

€ 5 en hiermee zijn we allemaal aan 
de slag gegaan. 
We hebben auto’s gewassen, cakes 
en koekjes gebakken, paaseitjes 
verkocht, schilderijen gemaakt en 
kettingen en armbanden geregen 
en verkocht. Bovendien is een 
aantal vragen over de klok van de 
Bankraskerk beantwoord, waardoor 
we nog meer geld uit de wijkkas 
konden verdienen voor het goede 
doel. Zo hebben wij uit de wijkkas 
€ 135 gekregen. Wij hebben genoten 
van de actie.

Dankzij alle gemeenteleden die volop 
van ons gekocht hebben, is er in 
totaal maar liefst € 1.032 opgehaald. 

Wij willen de gemeenteleden heel 
erg bedanken. Zonder u was het niet 
mogelijk geweest. 

Thijs, Kurt, Martijn, Marten, Emma, 
Linde, Marinus, Rozemarijn, Pascal, 
Diko, Ilse, Eefje, Semaria en Lydian

PS: door omstandigheden is dit artikel 
pas na de inleverdatum van kopij voor 
Present nummer 5 in handen van de 
redactie gekomen; vandaar deze late 
plaatsing.
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Paaskerk
Pinksteren
Het was een indrukwekkende 
Pinksterdienst, waarin de zeventienjarige 
Lorenza van den Berg belijdenis deed 
en gedoopt werd. Zo concreet als het 
maar kan, kregen we voor ogen hoe de 
Heilige Geest mensen aanraakt en in 
beweging zet. Met Lorenza zijn we blij 
over dit mooie gebeuren.

Het is Pinksteren geweest, maar we 
laten het toch niet achter ons. Zondag 
aan zondag, en dag aan dag, leven 
we als gemeente in die verwachting: 
dat de God van Israël, de Heer van de 
kerk, zélf komt en ons aanblaast. Ons 
aanvuurt. Als dat niet zo zou zijn, dan 
waren we… nergens. We bestaan als 
gemeente door hem. Het schip vaart 
alleen als het de wind in de zeilen 
heeft. Daar hopen we op!
Op zaterdag 18 juni is in de Thamerkerk 

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marianne Bogaard,
Erasmuslaan 32, 1185 BH Amstelveen,
tel. 4416036,  
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marco Visser,
Amsterdamseweg 219, 1182 GW
Amstelveen, tel. 6 405546
dsvisser@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480,
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Ilse Meester, tel. 6410264,
ilsemeester@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Rina Ran, tel. 6461370,
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Einte Bonstra, tel. 0297-520803,
eintebonstra@paaskerk-amstelveen.nl
wijkkas Paaskerk 39.23.14.525 
t.n.v. wijkkas Protestantse 
Paaskerkgemeente, Amstelveen
wijkkas Dorpskerk 38.23.06.848 t.n.v. 
wijkkas Dorpskerk, Amstelveen
inleveren kopij Present
present@paaskerk-amstelveen.nl

in Uithoorn door ds. Bogaard het 
huwelijk ingezegend van Joost Matthijs 
Horlings en Frida Chirode. Zij wonen in 
de wijk Waardhuizen. Wij wensen hen 
van harte alle goeds toe. Veel geluk! 
Dat ook zij iets van die wind in de zeilen 
mogen ervaren.

En nu gaan we de zomerperiode 
tegemoet. Wij zullen als gemeenten 
in Amstelveen-Zuid weer gezamenlijk 
onze erediensten vieren in de komende 
weken, te beginnen op 24 juli in de 
Handwegkerk. We hopen op mooie, 
geconcentreerde, vreugdevolle en 
geestrijke diensten! 
En, we hopen op een mooie zonnige 
zomer, na een aantal erg drukke 
maanden waarin ingrijpende dingen 
gebeurden voor heel de gemeente. Dat 
er nu ook iets van de sabbat zichtbaar 
en voelbaar mag worden in de kerk!

Laatste
Nu is dit het laatste wijkbericht van 
mijn hand. Als u dit leest, is inmiddels 
mijn afscheid op 2 en 3 juli geweest. 
Ik kijk terug op een bewogen tijd hier 
in  Amstelveen. Dat was het ook voor 
ons persoonlijk, we hebben het hier 
heel góed gehad. We zijn als tweetal 
gekomen, nu gaan we met z’n zessen 
verder… 

Als ik straks op 11 september aan de 
Protestantse Gemeente te Heemskerk 
verbonden word, zal ik er zeker aan 
terugdenken hoe ik op 11 september 
2005 in de Dorpskerk bevestigd werd 
in het ambt van predikant. Ik kon 
toen nog niet weten hoe ingewikkeld 
de tijd hier ook zou worden. Het 
vergaderen, het overleggen, de 
strijd, uiteindelijk de sluiting van de 
Dorpskerk. Als gemeente op weg 
gaan –ik kan niet ontkennen dat het 
ook zwaar is geweest. Tegelijkertijd 
zijn er, juist in deze situatie, dingen 
gebeurd die anders misschien niet 
gebeurd waren en die ik ook niet had 
willen missen. Er gebéurde iets in de 
Dorpskerkgemeente! Mensen gingen 
plannen maken, zochten elkaar op, 
kwamen in beweging, hadden veel zin 
om er iets van te maken. Het heeft 
niet het gehoopte resultaat gehad, 
en dat is ongelofelijk zonde. Maar dat 
maakt de mooie momenten die er 
waren, niet minder mooi. Ik heb in die 
tijd wel eens voorzichtig in de Zuid/
Wester geschreven: ‘Het lijkt de Geest 
van Pinksteren wel…’ 
En daar blijf ik bij. 

Het afscheid is dus geweest. In de 
maand juli ben ik overigens wel nog 
beschikbaar voor u in noodsituaties. 
Neemt u dan gerust contact met mij 
op. In de tussentijd had ik graag velen 
van u nog een keer bezocht. Daarvoor 
is helaas niet meer genoeg tijd 
geweest. 
Vanaf deze plaats groet ik u allen 
hartelijk. Ik ben dankbaar voor de goede 
ontmoetingen. En voor de steun die ik 
heb mogen ervaren, want ik heb me 

als predikant in de gemeente gedragen 
gevoeld. Ik wens u alle goeds: voor 
de gemeente, en voor een ieder van u 
persoonlijk. De woorden van de Bijbel 
zeggen ons zegen aan, en die zeg ik 
graag verder: de Heer zegene u.

Marco Visser

Vanuit de kerkenraad

Afscheid
De afgelopen tijd stond voor de 
Dorpskerkgemeente in het teken van 
afscheid nemen. 
Van het gebouw... Het bericht dat 
de kerk aan een tandarts is verkocht 
kwam hard aan. En niet alleen bij 
Dorpskerkers. Het doet pijn en het kost 
tijd om dat een plek te geven. De trouw 
aan hen die vóór ons kwamen doet 
ons omkijken en heimwee hebben naar 
voorbije tijd. 
De moed om naar de toekomst te 
kijken zullen we vinden, om ook hen die 
na ons komen een verhaal en een plek 
te geven. We koesteren het verhaal om 
het door te geven en daarom kunnen 
we niet bij de pakken neer gaan zitten. 
Afscheid hebben wij ook genomen 
van onze predikant Marco Visser. Wij 
zijn als gemeente dankbaar dat hij in 
de afgelopen jaren onze voorganger 
mocht zijn. Enthousiast, motiverend, 
integer maar boven alles gedreven 
om die vreemde verhalen uit de Bijbel 
aan ons te vertellen en uit te leggen. 
Wij zullen hem enorm missen maar 
wensen hem en zijn gezin natuurlijk 
alle goeds in Heemskerk! Wij kijken 
terug op een mooie avond en 
afscheidsdienst.

De wijkkas van de Dorpskerk
Nu de Dorpskerkgemeente bij de 
Paaskerk is ingetrokken hebben wij 
ook de financiën van beide gemeenten 
samengebracht. Alle in- en uitkomsten 
gaan nu via de wijkkas van de Paaskerk. 
Omdat de Dorpskerkers nog een 
behoorlijk bedrag in kas hadden, 
hebben wij deze als volgt besteed. 
Allereerst wordt de kanselbijbel 
gerestaureerd. Deze Statenbijbel, 
daterend uit 1663, is inhoudelijk nog 
geheel in tact wat op zich al heel 
bijzonder is. De leren kaft en het 
papier vroegen om een professionele 
restauratie zodat de Bijbel straks weer 
in de Paaskerk kan komen te liggen. Dit 
zal waarschijnlijk in oktober zijn. 
Vervolgens hebben wij een bedrag 
geschonken aan de Stichting Derde 
Wereld Hulp. Van de gift worden 

IJtje Meijer-Dokter
21 juni 1921 – 2 mei 2011

Een sterke vrouw was ze. Staande 
midden in de kring van haar gezin. En 
ook midden in de gemeente. Die haar 
leven steeds weer oppakte, dwars 
door alle tegenslag heen. Toen ze stierf, 
vonden de kinderen een gedicht dat ze 
bewaard had: ‘Legpuzzel’. We lazen het: 
over het raadsel dat het bestaan soms 
is, over de puzzel van het leven waar je 
nooit klaar mee bent. Maar daarnaast 
was er het woord uit Psalm 119: Gods 
Woord is een lamp voor mijn voet en 
een licht op mijn pad. Dat had haar 
steeds gedragen, kracht gegeven: dat 
lichtende woord.
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zonnecollectoren aangeschaft om 
een huis waar zestig gehandicapte 
kinderen wonen, van stroom te 
voorzien. Doordat Sjaak en Marrie 
Versluis nauw bij dit project in 
Vijayawada, India, betrokken zijn, 
zijn wij hier als gemeente al enkele 
jaren mee bekend. Tenslotte hebben 
wij een bedrag meegenomen 
naar de wijkkas van de Paaskerk. 
Dit kan deels aangewend worden 
voor betere geluidsapparatuur of 
misschien een lift. 

Afscheid ambtsdragers
In de kerkenraadsvergadering 
van juni namen wij afscheid van 
de diakenen Evy Deru en Lineke 
de Ruyter en ook van Einte 
Bonstra die ook scriba van de 
Dorpskerkgemeente was. Ook 
een aantal ouderlingen namen 
afscheid van de kerkenraad omdat 
hun ambtstermijn voorbij was. Lida 
van den Broek is ouderling voor het 
Zonnehuis, Marieke van Wieren en 
Thijs Visser (afscheid in september) 
zijn ouderling-kerkrentmeester. 
Allen hebben zij zich vele, vele 
jaren voor de kerk ingezet. Dank 
daarvoor namens ons allen. Ook 
de partners danken wij voor het 
afstaan van zoveel gezamenlijke 
tijd. In de zondagse dienst van 18 
september zullen zij officieel hun 
ambt neerleggen. 

Ilse Meester en Alice Stronkhorst 

Rommelmarkt
De Rommelmarktcommissie is 
van start gegaan. Dit jaar zal de 
rommelmarkt voor de 38ste keer 
worden gehouden. Dit jaar op 

zaterdag 24 september
van 10.00 tot 16.00 uur

Om van de rommelmarkt ook dit 
jaar weer een succes te maken 
hebben we de hulp van veel mensen 
nodig. Daarom hierbij een oproep 
aan iedereen die het leuk vindt om 
mee te helpen. Op woensdag en 
donderdag kunnen we hulp gebruiken 
bij het uitzoeken van de spullen en 
het inrichten van de kramen. Wilt u 
op zaterdag twee uurtjes een kraam 
bemannen? Meldt u aan! 
Vraagt u het ook eens aan familie, 
kinderen, kleinkinderen. Iedereen die 
het goede doel wil steunen is welkom!
Bruikbare spullen voor de verkoop kunt 
u inleveren op woensdag 21 september 
van 11.00 tot 21.00 uur. 
En niet vergeten: spaart u ook dit jaar 
Douwe Egberts punten voor cadeaus 
voor het rad van avontuur? Inleveren 
kan in de speciale bus bij de bar in het 
benedenhuis! 

Op woensdag 17 augustus om 
19.30-20.30 uur in de Paaskerk is er 
een informatiebijeenkomst over de 
rommelmarkt!
Heeft u eerder vragen aarzel dan niet 
om contact op te nemen met Jan van 
Schaik tel. 0297-582408 of Roeltje 
Mentink tel. 020-4537148. Of mail naar 
rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl.

De rommelmarktcommissie

Bij de diensten
De muziek die de cantorij tijdens de 
dienst van Pinksteren ten gehore 
bracht, was de laatste vocale 
kerkmuzikale bijdrage aan onze 
erediensten vóór de vakantieperiode. 
Voor na die periode is intussen een 
mooi nieuw programma samengesteld, 
dat betrekking heeft zowel op de 
diensten met de cantorij –vanaf 
2 oktober– als op de cantatediensten 
vanaf 18 september.
In de vakantieperiode gaan 
verschillende, de gemeente niet 
onbekende, gastpredikanten voor. Ik 
hoop zelf nog voor te gaan op 10 juli 
en daarna weer vanaf 14 augustus. Het 

heilig avondmaal wordt bediend op 
zondag 31 juli.

De viering van het avondmaal
De kerkenraad heeft onlangs de nieuwe 
wijze van vieren van het avondmaal 
geëvalueerd. Gezien de reacties vanuit 
de gemeente heeft de kerkenraad 
besloten het lopend ontvangen van 
brood en wijn te continueren. De 
‘doorstroming’ van degenen die 
zich opstellen om brood en wijn te 
ontvangen blijkt nog voor verbetering 
vatbaar; daar wordt aan gewerkt. 
Daar matses niet de meest ideale 
‘broodsubstantie’ blijken te vormen, zal 
binnenkort worden overgegaan tot het 

gebruik van (grote, gebroken) hosties. 
Het lopend vieren van het avondmaal 
kan met zich meebrengen dat er 
minder gelegenheid tot concentratie 
op Christus en zijn heil wordt ervaren 
dan wanneer men rustig aan tafel 
zit of in een kring staat. Van onze 
rooms-katholieke broeders en zusters 
kunnen we in dat geval leren het 
‘concentratiemoment’ te verleggen 
tot het ogenblik waarop we naar onze 
zitplaats zijn teruggekeerd. De stille 
devotie die in een katholieke viering 
wordt verbonden aan het moment 
van terugkeer tot de zitplaats, wordt 
door niet weinigen als een kostbaar 
geschenk ervaren.

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok,  
tel. 6442570, h.stok10@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

Zomerse ontmoetingen

Ook dit jaar gaan de Handwegkerk, Dorpskerk 
en Paaskerk in de stille zomermaanden weer 
een verrassende middag en een ochtend 
organiseren.
Voor iedereen die de zomer zonder kerkelijke 
activiteiten lang vindt duren bieden we twee 
“Zomerse ontmoetingen” aan en bent u van 
harte welkom op:

Woensdagmiddag 3 augustus in de 
Handwegkerk, aanvang 14.30 uur

Na ontvangst met een kopje koffie of thee 
en meditatief moment zal ds. P. de Bres u 
iets laten zien en vertellen over romaanse, 
kerkelijke bouwkunst.

Woensdagochtend 24 augustus in de 
Paaskerk, aanvang 10.30 uur

Na ontvangst met een kopje koffie of thee en 
een meditatief moment zal Mevr. N. de Bres 
een fotopresentatie geven over heemparken. 
De ochtend wordt afgesloten met een lunch.

Heeft u belangstelling voor één of meerdere 
van deze ontmoetingsmomenten dan kunt u 
zich aanmelden via de formulieren die in de 
kerken liggen of telefonisch bij: Mw. R. Mentink 
tel. 4537148 of Mw. F. Ran tel. 6454039 
(Paaskerk) en Mw. M. Valkier tel 6473753 
(Handwegkerk)

Paaskerk, Augustinuspark 1, 
1185 CN Amstelveen
Handwegkerk, Handweg 117, 
1185 DC Amstelveen
Aanmelden kan tot 1 week voor de 
ontmoetingsdagen van uw keuze.

Johanna Freesen-Korthof   11 november 1921 - 10 mei 2011

In de kring van degenen die in de loop van haar leven haar vrienden en 
vriendinnen waren geworden hebben wij afscheid genomen van Johanna 
Freesen. Het tekstgedeelte dat zijzelf had uitgekozen ter overweging in de dienst 
van Woord en gebed was Hebreeën 10:19-24, een oproep tot geloof, hoop en 
liefde in het licht van de zelfovergave van Christus, de Hogepriester van het 
nieuwe verbond. De trits geloof, hoop en liefde was ook kenmerkend voor het 
leven van Jo Freesen. Vanuit haar geloof zette zij zich onder andere in voor haar 
wijkgemeente, bijvoorbeeld als ouderling-kerkvoogd. Haar liefde werd onder 
meer zichtbaar in de wijze waarop zij “de verpersoonlijking was van de goede 
buur”, zoals een van haar vrienden het noemde. Haar hoop was dat zij volgend 
op haar sterven geborgen zou zijn bij God, of – om in de taal van de schrijver 
van de Hebreeënbrief te blijven – dat zij deel zou krijgen aan de toekomstige en 
blijvende stad. Wij mogen vertrouwen dat zij die jarenlang makelaar is geweest 
in onroerend goed, om Christus’ wil deelgenoot is geworden van dit onroerende 
goed in de meest eigenlijke betekenis van het woord. Moge voor wie haar 
liefhadden haar gedachtenis een bron van inspiratie blijven.
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PJR

‘De aarde is van jou en mij!
Dat een dominee ook een 
uitstekende verhalenverteller kan 
zijn, heeft ds. Sieb Lanser laten zien 
en horen op de 15e Kinderzondag. 
In afwisseling van zang, gesprek en 
beweging met de kinderen vertelde 
hij hoe bijzonder die Schepping is 
en dat wij allemaal heel zuinig op 
die aarde, met alles er op en er aan, 
moeten zijn. 
‘Eerst zit alles door elkaar, alles 
donker leeg en naar.
Maar kijk eens wat God doet?
Hij zet alles op zijn plaats en maakt 
alles goed!’

Prachtige platen van elke scheppings-
dag, gemaakt door de kinderdienst-
leiding, lieten zien wat er op iedere 
dag aan moois bij kwam. God die 
zorgt voor een veilig dak boven de 
aarde met wolken en zon overdag en 
maan en sterren ’s nachts. 
‘Wat mogen we blij zijn met een dak 
boven ons hoofd. Stel je eens voor. 
Je zit te eten zonder dak boven je 
hoofd en er vliegt een duif over die 
een poep op je patat laat vallen. Brrr, 
moet je toch niet aan denken’. Ds. 
Sieb had de lachers op zijn hand.
‘En wat een lawaai moet het zijn 
geweest toen alle dieren op de aarde 
hun eigen geluid lieten horen. Maak 

maar eens een geluid van een dier’. 
De kerk leek het op dat moment 
wel een dierentuin. De mensen die 
langs de kerk liepen moeten toch 
wel verbaasd gekeken hebben bij het 
horen van al die dierengeluiden uit 
de Handwegkerk.
‘En toen kwamen de mensen. 
Allemaal verschillende mensen met 
een naam. Zwaai maar eens naar 
iedereen en roep je naam’ stelde ds. 
Sieb voor. En weer stond de kerk op 
z’n kop.

Met de mooie pianomuziek van Nico 
Hovius, Eline met haar dwarsfluit, 
Jelle met zijn gitaar en prachtige 
zang van Marije en Esther, kwam dat 
oude Scheppingsverhaal uit Genesis 
opnieuw tot leven. Om God te 
bedanken voor al dat moois klonk er 
een applaus.

De extra Spaarpotcollecte door 
kinderen na afloop van de dienst 
heeft het mooie bedrag van 
€ 252,05 opgebracht. Binnenkort 
krijgen 33 kinderen in een 
kindertehuis van Stichting Derde 
Wereld Hulp in India een nieuwe 
pyjama en dat hebben ze hard nodig.

Inke Otting

Een vrolijke Kinderzondag
zondag 22 mei in de Handwegkerk

Ruth
De zomerbijbelkring rond het 
bijbelboek Ruth komt opnieuw 
bijeen op dinsdagmiddag 12 juli 
en 9 augustus in de Pelgrimskerk. 
Aanvang: 14.00 uur. Welkom!

Reces
Ik wens u allen een verfrissende 
zomerperiode toe. Ik hoop zelf
enkele weken weg te zijn. De 
precieze data worden bekend-
gemaakt op het zondagse 
liturgieblad. Indien vervanging 
nodig is, kunt u bij mijn afwezigheid 
contact opnemen met mevrouw 
Kruijswijk (tel. 6427703), met de 
heer Stok (tel. 6442570) of met 
koster Sicco Doolaard (tel. 6424995).

Ds. Harmen U. de Vries

Ruben
Hij is 16 jaar, doet de HAVO-
opleiding en moet 15 uur 
maatschappelijke stage lopen en... 
hij koos voor de kerk.
Ruben heeft al twee keer bij de 
maaltijd, op de eerste vrijdag van de 
maand, geholpen van vier tot acht 
uur. Vrolijk komt hij binnen: ‘Wat kan 
ik doen? Mag ik de kerk zien, wat is 
het eigenlijk voor kerk?’ Vol vragen 
en belangstelling. De handen uit de 
mouwen steken kan hij ook!
‘Zo Ruben’, zeg ik. ‘Je hebt een 
Bijbelse naam, hoe kwam je erop 
voor een stageplek in de kerk 
te kiezen?’ ‘Nou, op vakantie 
gaan we met mijn vader ook 
altijd kerken bezichtigen in Frankrijk 
en Italië. Toen dacht ik: hoe zien de 

kerken in Nederland er eigenlijk 
uit en wat doen ze daar zondags 
en door de week? Wist ik niks 
van.’ Ruben verleende hand- en 
spandiensten, bedacht een toetje: 
Vlaflip en maakte er vervolgens 
34 klaar. Aan de maaltijd luisterde 
hij zorgvuldig naar de verhalen 
van de mensen. Kortom, we zien 
hem graag terug en dat beloofde 
hij, in september of oktober! Allen 
klapten luid voor hem en riepen: 
‘Tot ziens! Wij kijken naar je uit!’

Namens de medewerkers van 
Kannen en Kruiken  
en Kostje geKocht, 

Wil Kruijswijk

Pastorpraat
Het zomerprogramma draait. U 
heeft toch wel zo’n gele folder? Af 
te halen in de kerk, of als u belt, 
dan sturen we hem op. Geef u 
op daar waar het gevraagd wordt! 
Er is weer van alles, bekijk ook 
de agenda in dit blad.
Het Gebedenboek ligt er elke 
zondag ook voor u. Maak er eens 
gebruik van!
Er zijn veel zieken. Elke zondag 
in de gebeden denken wij aan 
hen. Soms mogen we ze weer 
verwelkomen in de dienst. Fijn! 
Veel mensen proberen ook 
regelmatig bezoekjes te doen, 
bravo! 

Namens werkgroep Pastoraat, 
Wil Kruijswijk

Agenda 

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

juli
do  07  10.00 uur Bezoek nieuwe synagoge   

 Liberaal Joodse Gemeente 
di  12 14.00 uur Ruth
do  14  20.00 uur Het Woord spreekt.   

 Goede Herder 
di  26  19.00 uur Zingen maakt blij.   

 Nieuwe liederen   
 instuderen

augustus
vr  05  17.00 uur  Zomerkoninkjes.   

 Zomermaaltijd
di  09  09.30 uur Toen wij naar Rotterdam    

 vertrokken..., excursie
di  09 14.00 uur Ruth
wo 10  20.00 uur Rome in de Middeleeuw-
   en, dia’s in de Augustinus
di  16  09.30 uur Kerk op IJburg,  bezoek 
   aan nieuwe wijkgemeente 
wo 17  20.00 uur Engelenburcht en Vaticaan,
   dia’s in  Augustinus
wo 24  20.00 uur Sint Pieter en Sixtijnse    

 kapel, dia’s in Augustinus
do 25  15.00 uur Kring Otter Knoll
wo 31  10.00 uur Petrus en ik, expositie   

 in Bijbels Museum

september
vr  02  18.00 uur Kostje geKocht
do  08  20.00 uur Het Woord spreekt. 
   Goede Herder 

Zie de folder van het zomerprogramma voor 
meer informatie.
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In de afgelopen maanden 
hebben vier (buitenkerkelijke) 
scholieren hun Maatschappelijke 
Stage gedaan bij verschillende 
activiteiten in onze Protestantse 
Gemeente. Laura, Rosalie, Saska 
en Ruben hadden zich via de 
website Stagerage aangemeld 
voor de activiteitenstage ‘Een 
bezoekje maakt vrolijk!’.

Na een ontmoetingsuurtje bij de 
PJR zijn ze aan de slag gegaan 
met hun stageopdracht van 15 uur. 
Wat ze allemaal hebben 
gedaan? Diverse bezoekjes 
bij ouderen en daar een 
kast helpen opruimen of 
gewoon gezellig kletsen 
over van alles. Assisteren bij 
in Kannen en Kruiken in de 
Pelgrimskerk, verzorgen van 
de voorjaarsattenties in de 
Kruiskerk, maar ook aan het 
werk bij de jaarlijkse Kledingactie 
en activiteiten bij de PJR. Met 
veel enthousiasme hebben ze 
hun stageopdracht uitgevoerd. 
Een paar reacties: 
‘Heel spannend om contact 
teleggen met mensen die je niet 
kent, maar heel leuk.’

‘Ik heb veel levensverhalen 
gehoord. Wat een verhalen zeg!’
‘Leuk om met oudere mensen 
om te gaan.’
‘Ik zal mijn bezoekadres nooit 
vergeten!’

Iedereen kijkt terug op een 
stage die ontzettend leuk en 
gezellig was. De vraag aan hen 
was ‘Zou je andere scholieren 
aanraden om deze stage te 
doen?’ Hun antwoord was 
‘Zeker, het is een hele ervaring! 
Echt een aanrader! En dat het 
bij de kerk was dat merkte je 
eigenlijk niet zo.’

Het was niet alleen een eerste 
ervaring voor de scholieren maar 
ook voor ons. Een lijstje met 
verbeterpunten moet er voor 
zorgen dat de uitvoering van 
de MaS het volgend schooljaar 
helemaal probleemloos gaat 
verlopen. Maatschappelijke 
Stage is een aanrader, niet 
alleen voor de scholieren maar 
ook voor de kerk!

Inke Otting

Maatschappelijke Stage 
in de kerk? Een aanrader!

Overdragen en inwerken

Bedankt  
Ruben, Saska, 

Rosalie en Laura!

‘Lukt het met de overdracht?’, die 
vraag krijgen Inke Otting en ik de 
laatste tijd vaak. Zij vertelt alle 
ins en outs van het jeugdwerk in 
Amstelveen-Buitenveldert dat ik van 
haar ga overnemen. 
Sinds 1 mei werk ik 8 uur per week 
voor de Protestantse Gemeente in 
Amstelveen-Buitenveldert. Vanaf 
1 augustus wordt dat uitgebreid 
naar 19 uur. Op dit moment ben ik 
jeugdwerker in Purmerend en daar 
wil ik het seizoen graag afmaken. 
Twee jaar geleden maakte ik de 
overstap van het onderwijs – ik gaf 
maatschappijleer op een middelbare 
school in Alkmaar – naar het kerkelijk 
jeugdwerk. En ik heb geen spijt 
gehad. Natuurlijk is het wel eens 
lastig: hoe vertaal je een eeuwenoude 
boodschap voor kinderen en jongeren 
van nu? De kerk is vaak iets wat ver 
van hen af staat. Maar er is ook veel 
moois te zien. In de kerk ontdekken 
jongeren een plek om na te denken 
over vragen waar ze in hun dagelijks 
leven niet aan toe komen. 
Het mooie aan kerkelijk jeugdwerk is 
de afwisseling. Het ene moment voer 
je een gesprek met jongeren over de 
vraag of je moet geloven wat er in de 
Bijbel staat, even later kook je voor 25 
mensen soep, om de dag erna een 
viering te houden over luisteren naar 
Gods stem. Het is werk dat ik met 
heel veel plezier doe.

De afgelopen weken heb ik al 
mogen ruiken aan het jeugdwerk 
in de gemeente. Het begon gelijk 
goed, met een kinderzondag in de 
Handwegkerk en een tienerdienst 
in de Kruiskerk. Het begint al te 
kriebelen, ik kijk ernaar uit om voluit 
aan de slag te kunnen. 
En met die overdracht… dat gaat 
helemaal goed. Mocht je het niet 
geloven, we hebben een paar foto’s 
gemaakt om het te bewijzen.

Wil je me bereiken, dan kan dat via het 
emailadres en telefoonnummer van 
de PJR pjr-amstelveen@hetnet.nl, 020-
6437596. Of mail naar d.keus@jop.nl. 

Tot snel!
Dorien Keus

Naam: Dorien Keus

Gehuwd met: Ronald van Steden

Woonplaats: Amstelveen (sinds 23 mei jl!) 

0pleiding: Culturele antropologie en 
 lerarenopleiding Maatschappijleer

Werk:  Jeugdwerker bij JOP

Houdt van: Lezen, volleybal, gezellig kletsen

Lievelingseten:  Soep
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We begonnen op 2 juni om 9.00 uur 
met de viering van Hemelvaart in de 
Titus Brandsmakerk, voorgegaan door 
Tom Buitendijk O. Carm. en Renger 
Prent, om vervolgens op weg te 
gaan. Na een lunchstop vlak voor de 
grens, was de eerste halte Heimbach; 
daar bezochten we de kerk van het 
Trappistenklooster van Mariawald. Het 
is de enige abdij van de Cisterciënzers 
van de Strikte Observantie zoals de 
Trappisten zich nu noemen. Een 
eenvoudige romaanse eenbeukige 
kerk. We proefden de sfeer van het 
gezelschap voor het eerst tijdens het 
diner, waar mensen van verschillende 
gezindten met elkaar in gesprek 

raakten. Terwijl de zon onderging 
zetten diverse mensen het gesprek 
aan de Rijnoever voort, onder het 
genot van een Duits biertje. De eerste 
nacht was voor niet iedereen de beste 
nacht. Je eigen bed is meestal toch 
beter. Toch verscheen iedereen fris om 
8.00 uur aan het uitgebreide ontbijt. 
Op de tweede dag bezochten we de 
Cisterciënzer abdij van Himmerod, 
875 jaar oud. Een op romaanse leest 
geschoeide basiliek, herbouwd in 
1952-1960 in een neobarokstijl. Een 
geweldig mooi orgel in de zijbeuk. 
Helaas zongen de monniken het 
middaggebed in besloten kring, zodat 
we dat niet konden meemaken. We 
lunchten in het kloosterrestaurant 
om gevoed en gesterkt naar de 
Benedictijnerabdij van Maria Laach 
te gaan. De kerk is een romaanse 
basiliek in kruisvorm met forse torens 
en een aantrekkelijk atrium (voorhof). 
De fraaie gebrandschilderde ramen 
zijn modern. Dit bedevaartsoord is 
toeristisch druk. Na een uitgebreid 
bezoek aan kerk en kloosterwinkel 
zochten we de rust van Andernach 
weer op.

De dag erna bezochten we meerdere 
kloosterkerken. Allereerst het 
franciscanenklooster te Bornhofen met 
zeer mooi smeedwerk. Vervolgens de 
prachtige vroeggotische voormalige 
Karmelietenkerk in Boppard, met 
een zuiver gotisch koor en oude 
fresco’s en houtsnijwerk. Hoogtepunt 
was wel het Hildegardklooster van 
de benedictinessen bij Eibingen. 
Hier heerste een serene rust. Een 
tuin vol rozen langs de entree. Vele 

Daar sta je dan. Met z’n tweeën 

tussen grotendeels onbekende 

mensen. Niet iedereen had de 

voorbereidingsavonden mee kunnen 

maken. Wel was het uitgangspunt 

duidelijk: we zouden iedere dag twee 

of drie kloosterkerken, basilieken of 

domkerken gaan bezoeken.

Rondreis langs (klooster)
kerken in Duitsland
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wandschilderingen uit het leven van 
St. Hildegard gaven een speciale 
betekenis aan dit bedevaartsoord. 
De ‘Abteiladen’ was gevuld met vele 
geestelijke en wereldlijke producten. 
De zuster ’wijnmaker’ verstond haar 
vak!
Na de nacht te hebben doorgebracht in 
het grappige hotel van vergane glorie 
te Wiesbaden vierden we zondag de 
Eucharistie in de mooi gerestaureerde 
Karmelkerk van Mainz. Daarna 
bezochten we de mooie Mainzer 
Dom. In de middag gingen we naar de 
parochiekerk van Eibingen die –hoewel 
toegewijd aan Johannes de Doper– 
vervuld is van de heilige Hildegard. In 
een prachtige schrijn wordt hier haar 
gebeente bewaard, op een steenworp 
afstand van het Hildegardklooster.
Het kon niet op! De volgende dag 
bezochten we in de ochtend de 
Missionaire Benedictijnen van de St. 

Jacobsberg en in de middag die van 
Münsterschwarzach. Anselm Grün 
is wel de meest bekende monnik 
van deze abdij. Al zijn boeken –en 
dat zijn er vele– lagen er te koop. De 
gebouwen zijn betrekkelijk nieuw, 
maar zeer aantrekkelijk door hun 
ligging en hun fraai gestileerd interieur. 
’s Avonds vertrokken we naar het 
liefelijke Schlüsselfeld voor ons laatste 
onderkomen. Tot laat in de avond 
genoten we van het warme weer en 
de voortreffelijke (rode!) wijn. 
Op de dag voor onze terugkeer naar 
Nederland bezochten we Bamberg. 
Een zeer oude universiteitsstad. 
Zeker meer dan 1000 jaar oud. De 
bisschopszetel is de Dom, gewijd aan 
“St. Peter en St. Georg”. Gebouwd 
in 1012 in gotiek, gerestaureerd in 
1828-1837 in romaanse stijl. De kerk 
herbergt het praal graf van Hendrik II 
en zijn gemalin Kunigunde, als ook het 
beroemdste ruiterstandbeeld uit de 
middeleeuwen, de zgn. “Bambergse 
Reiter”.  We vierden het slot van 
deze kloosterreis met een stijlvolle 
en sobere viering in de barokke 
kloosterkerk van de Karmelieten. Van 
dit voormalige Cistercienzerklooster 
–sinds 1589 een Karmelietenklooster– 
is de kruisgang zeer beroemd vanwege 
de bijzondere kapitelen met bijbelse en 
fabelachtige voorstellingen. 
Voor de één was de schoonheid van 
kerken en kloosters het belangrijkste 
van deze reis. Een ander was meer 
geïnteresseerd in gesprekken met 
reisgenoten. Contact met iedereen 
was wel een draad door de gehele 
reis. Gesprekken van zeer serieuze 
aard werden afgewisseld door grappen 

en plaagstoten. Het meest stichtend 
vond ik de zondagse viering in de 
Karmelietenkerk in Mainz. Met een 
communie in een kring rondom het 
altaar. De rondleiding door een Duitse 
Kar-meliet in het ‘Nederlands’ was 
bijzonder. Ook het bezoek aan de Dom 
van Mainz was alleszins de moeite 
waard. Kortom, deze reiservaring 
neem ik graag mee naar een volgende 
reis, waarbij ook het kloosterleven 
best meegenomen kan worden. Of 
het Duitsland moet zijn, weet ik niet. 
Frankrijk en Engeland hebben ook 
mooie kerken en kloosters.

Ton Vonk
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Jij verzorgt de website en de 
wekelijkse nieuwsbrief. Hoe ben je 
daar in gerold?
‘Dat heeft te maken met mijn 
voormalige werk op het Hermann 
Wesselink College (HWC). Naast
docent wiskunde was ik ook 
stafmedewerker ICT. Ik was eind-
verantwoordelijk voor de automati-
sering van de schooladministratie èn 
webmaster van de schoolwebsite. 
Op een dag kwam oud-collega Hans 
Reijenga bij me binnenvallen. Hij zei: 
Ik hoor dat je binnenkort stopt met 
werken op het HWC, dan kun je mooi 
de website doen van Protestants 
Amstelveen-Buitenveldert. Nee 
zeggen ligt niet in mijn aard, bovendien 
kreeg ik vrije tijd, een mooie tijd om 
iets voor de kerk te doen.’
‘Ik heb wel een kritische kanttekening 
bij de website. In navolging van 
Present vind ik het nu ook tijd worden 
voor één website voor geheel 
Protestants Amstelveen-Buitenveldert. 
Met daarbinnen natuurlijk ruimte voor 

de eigen wijkgemeente. Samen met 
de webmasters van de wijkgemeenten 
wil ik proberen één mooie centrale 
website te bouwen, zowel wat inhoud 
als vormgeving betreft. Een brug te 
ver? Het lijkt mij de moeite waard 
om daar eens met elkaar over na te 
denken. Een idee voor na de vakantie.’
 
In juni ga je op de fiets naar Rome. 
Vertel! 
‘Ja, en dat nu voor de tweede keer! 
Een collega op school vertelde 
enthousiaste verhalen over zijn 
fietstocht naar Rome en na het lezen 
van zijn reisverslag stond mijn besluit 
vast: dat wil ik ook. En als je dan dat 
voornemen maar voldoende vaak in je 
omgeving rondbazuint, dan is er geen 
(fiets)weg meer terug. Fietsen heb ik 
altijd leuk gevonden en vakanties zijn 
dan ook voor mij fietsvakanties. Maar 
fietsen naar Rome is andere koek. 
Vijfentwintig dagen achter elkaar op de 
fiets, elke dag zo’n honderd kilometer 
en dan… ben je in Rome! Een 
behoorlijke fysieke inspanning.
Mijn drang om fysiek te presteren 
heeft te maken met een ingrijpende 
gebeurtenis in mijn leven. Begin 2003 
kreeg ik een acute hartstilstand. Door 
tijdig ingrijpen met een bypassoperatie 
heb ik het er –met alle geluk van de 
wereld– levend van afgebracht. Na 
die tijd heb ik voortdurend de neiging, 
op het pathologische af, om mijn 

fysieke grenzen op te zoeken. En een 
fietstocht naar Rome leent zich daar 
uitstekend voor.’

Samen fietsen naar Rome
‘Toen ik vorig jaar met mijn 
fietsplannen naar buiten kwam, 
reageerde het thuisfront nogal 
afhoudend. Ik zou alleen gaan, daar 
had ik me op ingesteld. Op een 
gegeven moment zei mijn dochter 
Carin tegen me: ik ga met je mee, 
op de fiets en dan kan ik je ook mooi 
in de gaten houden! Dat was ook 
een beetje eigenbelang. Want haar 
Italiaanse vriend, die ze had ontmoet 
tijdens haar studietijd in Bologna, wilde 
ons in Rome opwachten. Fantastisch 
toch om samen met je dochter naar 
Rome te fietsen! Voor de achterblijvers 
was het een veilig idee dat we samen 
zouden gaan. Direct nadat Carin 
haar studie eind mei had afgerond, 
stapten we begin juni op een zonnige 
zondagmorgen op de fiets met elk 
18 kilo bagage, het avontuur tegemoet. 
Na drie-en-een-halve week en met 
ruim 2400 kilometer op de teller, 
kwamen we fietsend(!) op het piazza 
San Pietro aan, onder het toeziend oog 
van de Paus.’

En nu dit jaar opnieuw?
‘Ja en nu alleen. Ik wil het heel graag 
opnieuw beleven, genieten, maar 
ook afzien. Bovendien is fietsen een 

manier om je hoofd vrij te maken, om je 
vrij te voelen, geheel teruggeworpen te 
zijn op jezelf.’ 
 
Langs grote rivieren
‘Ik volg dit jaar weer de Reitsma Route 
door Duitsland en via Oostenrijk naar 
Italië. Je fietst langs de grote rivieren 
van Europa: de Rijn en de Donau, in 
Oostenrijk langs de woest stromende 
Inn en in Italië door het dal van de 
Adige, langs de Po en tenslotte volg je 
de Tiber tot in hartje Rome. En dan ook 
nog klimmen en dalen. Om te wennen 
allereerst de Swäbische Alb in Duitsland 
over. Voorbij de Bodensee zie je dan 
de indrukwekkende Alpen opdoemen. 
De moed zinkt je in de schoenen. 
Twee ontzagwekkende Alpenpassen 
moet je over om naar Italië te kunnen 
afdalen. Voor mij letterlijk en figuurlijk 
het hoogtepunt van de fietstocht. En als 
toetje ook nog de venijnige Apennijnen 
over. Onbeschrijflijk mooi in het voorjaar, 
de mooiste tijd om het te doen.
Dit jaar dus alleen. Mijn dochter is vorig 
jaar in Rome achtergebleven. Ze woont 
en werkt daar sinds die tijd. Lees maar 
eens De Magie van Rome van Andrea 
Vreede en je begrijpt waarom! En zij 
wacht mij op, kan het nog mooier?’

Vakantie komt van het Latijnse 
vacare, dat leegmaken betekent ‘en 
ruimte maken voor’, vult Cor direct aan. 
Hoe ontvang je betekenis, hoe wordt 
jouw leven zinvol?
‘Na die crisis in 2003 brak een periode 
aan waarin boosheid en dankbaarheid 
elkaar afwisselden. Een moeilijke, 
verwarrende periode, ook voor mijn 
vrouw en kinderen. Ik sloot mij af 

voor mijn omgeving, keerde mij naar 
binnen, piekerde over waarom mij dit 
moest overkomen. Angst en twijfel 
voerden de boventoon met daarbij 
ook nog een obsessieve fixatie op 
het lichamelijk functioneren. En nu 
probeer ik langzamerhand daarvan los 
te komen, mij van binnen vrij te maken, 
waardoor er weer ruimte ontstaat, voor 
de mensen van wie ik houd, voor het 
leven, en voor God.’

Sta je open voor het avontuur van de 
ontmoeting?
‘Ja, maar voor dat avontuur heb ik wel 
een gangmaker nodig, iemand die voor 
mij de deur op een kiertje zet, mij een 
duwtje in de rug geeft. Ik geef mij er 
niet zomaar aan over.’

Dus je dochter maakte vorig jaar de 
contacten?
Ja, ik ben daarin duidelijk terughoud-
ender en zie er altijd als een berg 
tegenop. Maar als iemand anders de 
eerste stap zet, dan hobbel ik wel mee.’

Laat je de dingen tijdens je 
fietstocht gebeuren? 
‘De fietstocht is een aaneenschakeling 
van verwachte en onverwachte 
gebeurtenissen. Ik denk te weten 
wat mij te wachten staat. Alles heb 
ik tot in de puntjes voorbereid, de 
regie strak in handen. De fietstocht 
heb ik helemaal in mijn hoofd zitten, 
ik heb ‘m al tien keer in mijn dromen 
uitgereden en ik ken bijna alle 
dagetappes van buiten. De terugreis 
per trein is al geboekt. Toch kun je 
niet alles voorzien. Lukt het niet met 
die honderd kilometer op een dag, 
dan maar niet. Het fietsschema is zo 
weer aangepast. Met materiaalpech 
wordt het improviseren. En is het 
slecht weer, dan maar geen tentje 
opzetten. Er is altijd wel een hotelletje 
te vinden. Koken doe ik niet, ik zoek 
een restaurantje. Natuurlijk is er ook 
het avontuur, elke dag weer, dat fiets 
ik tegemoet.’

Janet Parlevliet

Voor de tweede keer in zijn leven fietst 

Cor van der Pijl naar Rome. Cor? U kent 

geen Cor! Hij is dan ook de onzichtbare 

man achter de website van Protestants 

Amstelveen-Buitenveldert, de man van de 

nieuwsbrief. Momenteel ver uit Amstelveens 

zicht, want hij fietst naar Rome. 

Het avontuur tegemoet
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Wo/ 13-7
Bezoek Bijbelse beeldentuin, Hoofddorp
Om 13.30 uur vertrek per auto vanaf het 
Titus Brandsmaplein. De tuin achter de St. 
Johannes de Doper kerk herbergt Bijbelse 
planten en veel sprekende beelden van de 
kunstenaar Karel Gomes. We bezoeken 
de boekwinkel ‘het Kruispunt’ en drinken 
koffie in de buurt. Vooraf opgeven

Wo/ 20-07
Op ontdekkingstocht in de kerk
Om 14.00 uur start de eerste rondleiding 
in de Kruiskerk. Daarna per fiets of 
auto naar de H. Augustinuskerk aan de 
Kalfjeslaan voor de tweede rondleiding. In 
beide kerken is veel te zien dat voor een 
oppervlakkige blik verborgen blijft.

Di/ 26-07
Zingen maakt je blij
Iedereen die van zingen houdt, is welkom. 
O.l.v. Nelly Versteeg zingen we liederen uit 
de bundel Tussentijds en nog onbekende 
liederen uit het Liedboek. Van 19.00 - 
20.00 uur in de Pelgrimskerk.

Wo/ 27-07
Catharijneconvent, Utrecht
Vertrek om 10.00 uur vanaf het Titus 
Brandsmaplein. Er zijn twee exposities: 
schilderijen met Bijbelse thema’s die 
tot nog toe lagen opgeslagen. En: de 

inventaris van de St. Paulusabdij van 
Oosterhout die door de monniken is 
verlaten vanwege verhuizing. 

Wo/ 03-08
Wandeling “Het kloosterpad”, Egmond
Vertrek om 13.00 uur vanaf het kerkplein 
van de Titus Brandsmakerk. Een wande-ling 
door het Noord Hollandse landschap. Soms 
klauteren en klimmen over hekjes! Daarna 
bezoek aan de abdij(boek)winkel. Om 17.00 
uur vieren we Vespers met de monniken in 
de abdijkerk. Vooraf opgeven

Wo/ 10, 17, 24-08 
Drie dia-avonden over Rome
Een boeiend verhaal met prachtige 
beelden ondersteund, door oud pastoor 
Th. Klawer. Welkom vanaf 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur, in de pastorie van de 
Augustinusparochie.

Di/ 09-08
Dagexcursie Rotterdam
Om 9.30 verzamelen in de hal van Station 
Zuid. We starten met een bezoek aan de 
Pauluskerk. Vervolgens gaan we naar een 
concert in de Laurenskerk. Een stukje 
varen en ergens iets gebruiken. Vooraf 
opgeven bij Wil Kruijswijk, tel. 6477703 of 
Irene Hillers, tel. 6428243.

Wo/ 10-08
Dagtocht –in de planning–
We hopen op deze dag de kerken 
van de Karmelkloosters van Almelo 
en Zenderen, de Plechelmusbasiliek 
te Oldenzaal en de Stiftskerk van het 
adellijke stift Weerselo te bezoeken. 
Vertrek ± 8.30 uur per bus vanaf het 
Titus Brandsmaplein. Terug ± 20.00 uur. 
Kosten € 50. Vooraf opgeven

Wo/ 17-08
Klooster van de Kanunnikessen van het 
Heilige Graf, Maarssen
Om 9.00 uur vertrek per auto vanaf het 
Titus Brandsmaplein. Het programma in 
het klooster duurt van 10.00-16.00 uur. 
We doen mee met één van de vieringen. 
Omstreeks 17.00 zijn we terug. Kosten 
€ 22,50. Vooraf opgeven

Wo/ 24-08
Bibliobeeld
We gaan schilderen aan de hand van 
een lied of (bijbel)tekst naar keuze (zelf 
meebrengen). Van 14.00-16.00uur, o.l.v. 
Marijke Labohm in de Kruiskerk.

Di/ 30-08
Kunst en cultuur in Deense kerken
Een inleiding over kunst en cultuur in 
Deense kerken, door Gabe en Inge 
Wierda. Daarna eten we een Deense 
maaltijd. Van 15.00 - 19.00 uur in 
de Ontmoetingsruimte van de Titus 
Brandsmakerk. Vooraf opgeven

Wo/ 31-08
“Petrus en ik” in het Bijbels Museum 
Vertrek om 10.00 uur, halte lijn 5 Van 
Boshuizenstraat, naar de Herengracht. 
Toegang € 8. Met museumkaart gratis. 
Opgave bij pastor Phil Kint, tel. 6420843.

� Voor deze activiteiten vooraf opgeven bij: 
Tom Buitendijk O. Carm., tel. 6416301, 
tom.buitendijk@hetnet.nl 
ds. Sieb Lanser, tel. 4534540,  
s.lanser@planet.nl 
Renger Prent, tel. 6439418,  
rjprent@kpnplanet.nl

www.protestantsamstelveen.nl
Wilt u ook een wekelijkse nieuwsbrief? 

Stuur een mail naar: info@protestantsamstelveen.nl

Zomerprogramma 
Dit zomerprogramma dat de kerken 
in Amstelveen Noord en Buiten-
veldert u aanbieden is voor alle 
gemeenteleden en parochianen in 
Amstelland bedoeld. Uw gasten 
zijn natuurlijk ook welkom.


