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Uur van de Waarheid
Het Palestijnse Kairos-document in
Nederland. Conferentie VU op
15 en 16 september
Ghandi zei: ‘Een religie die geen oog
heeft voor de concrete vragen van
het leven, en geen bijdrage levert
die op te lossen, is geen religie.’
Goede theologie is van betekenis
voor mensen in hun dagelijks leven,
en gaat over hoe zijzelf temidden van
die dagelijkse dingen zich verhouden
tot het koninkrijk van God. Niet als iets
van daar en later, maar van hier en nu.
Theologie in Palestina gaat dus over
de dagelijkse realiteit van checkpoints,
bezetting, tekort aan water, ervaring
van zinloosheid en geweld. En
in Nederland? Daar gaat deze
conferentie over: wat is onze rol en
verantwoordelijkheid in het conflict?
Hoe zit het met recht, onrecht en
uitsluiting in onze eigen samenleving,

en wat doen we daarmee in kerken en
theologie?
Het Palestijnse Kairos-document
werd in 2009 uitgebracht door
Palestijnse christenen. Het is een
schreeuw om recht vanuit het hart
van het Palestijnse lijden. Voor
Palestijnen is het ‘Kairos’, Grieks
voor ‘het beslissende moment’: van
een vredesproces is al jaren geen
sprake meer. Onrecht tekent het
leven van Palestijnen. Palestijnse
christenen spreken zich daarom uit
tegen de Israëlische bezetting die de
menselijkheid van zowel Israëliërs
als Palestijnen aantast. Zij roepen
op tot een oplossing die maakt dat
beide volken in vrijheid en veiligheid
kunnen leven. Zij roepen christenen
wereldwijd op tot kritische bezinning
op hun eigen theologie.
Die kritische bezinning is ook
in Nederland nodig. Hoe bepalen
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onze Nederlandse geschiedenis,
cultuur en theologie onze houdingen
en denkbeelden? Dragen deze bij
aan vrede en recht, of niet? Vandaar
dat Stichting Kairos Palestina
Nederland in samenwerking met de
VU op donderdag 15 en vrijdag 16
september de conferentie ‘Uur van de
Waarheid’ organiseert. De conferentie
wil een aanzet zijn tot hernieuwde
bezinning op sociale gerechtigheid in
onze samenleving.
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Alles is liefde. Talloze films en liedjes gaan
hierover. In deze Present zal geen stoet
heterofielen, homofielen, pedofielen,
gerontofielen, necrofielen, bibliofielen,
francofielen en wat voor ‘fielen’ je nog
meer hebt, de revue passeren. Wel vindt u
beschouwingen over uiteenlopende vormen
van liefde. Harmen de Vries neemt ons in zijn
hoofdartikel mee naar het bijbelse spreken
over liefde en wijst ons op valkuilen waarin
we kunnen stappen. Liefde van en voor God
kan niet worden losgezien van naastenliefde.
Het interview met Aalt Rouwenhorst laat daar
iets van zien. Juist zo kan het hele leven een
lofzang op Gods liefde worden. Naastenliefde
impliceert ook luisteren naar een schreeuw
om recht, zoals die uit het Palestijnse Kairosdocument tot ons komt. Maar kun je wel
van je medemens houden als je niet van
jezelf houdt? Die vraag bespreekt Piet de
Bres in zijn column. Hein Koningen schrijft
in zijn bijdrage heel persoonlijk over weer
een andere vorm van liefde, namelijk voor
de natuur. Liefde voor de Bijbel dreef Marco
Visser in zijn werk; die liefde neemt hij mee
naar Heemskerk. En dan hebben we het
nog niet eens gehad over al het werk dat
in de Protestantse Gemeente AmstelveenBuitenveldert wordt gedaan uit liefde voor
de Heer en zijn kerk. We lezen erover in de
wijkberichten en de vaste rubrieken. Ik hoop
dat u ‘Presentofiel ‘ wordt, een liefhebber
van dit kerkblad. U krijgt van de redactie
een free hug, zoals op de voorpagina, een
welgemeende knuffel.
Namens de redactie,
Sieb Lanser
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kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert
Handwegkerk
Handweg 117
020 - 6450909
Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826
Paaskerk
Augustinuspark 1
020 - 6415168
Pauluskerk
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471
Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995
De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
Vreugdehof
De Klencke 111
Kapel VUmc
De Boelelaan
Zorgcentrum Groenelaan
De Helpende Hand
Ziekenhuis Amstelland
Laan v.d. Helende Meesters

Zo/ 11-09

Zo/ 18-09

Zo/ 25-09

Zo/ 02-10

Zo/ 09-10

1e collecte: Diaconie, Stg Exodus
2e collecte: Kerk, landelijk missionair
werk en kerkgroei

1e collecte: Diaconie,
landelijk vredeswerk
2e collecte: Kerk, wijkwerk

1e collecte: Diaconie, ondersteuning
uitgeprocedeerde asioelzoekers
2e collecte: Kerk, landelijk jongerenwerk

1e collecte: Diaconie,
stg De Spreekbuis
2e collecte: Kerk, Kerk en Israël

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, in- en externe
communicatie van onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerfvan der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. P.R. Van Ankeren, Zwaag
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Van Vuuren
18.30 uur: ds. A. Van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. W. Janssen
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: drs. J. Meinders
(cantatedienst)

Handwegkerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerfvan der Molen
Paaskerk
10.00 uur: dr G. Manenschijn
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Van Vuuren
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn,
Nieuw-Lekkerland
Pelgrimskerk
(In Goede Herderkerk) 10.30 uur:
oecumenische viering

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.W. Van der Linden,
Erm (doopdienst)
19.00 uur: Cantatedienst. Liturg:
ds. P. Masmeijer
Paaskerk
10.00 uur: ds. A.A. Van den BergeGeudeke
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.F. Binnendijk,
Capelle a/d/ IJssel
18.30 uur: ds. A. Van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. De Vries

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
(ZWO-dienst)
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst.
Zie Handwegkerk.
15.30 uur: klassieke dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Van Vuuren
18.30 uur: ds. A. Van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. P.J. Versteeg

De Buitenhof
10.30 uur: ds. J.A. Verkerk
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. De Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. C. Sloots
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Van den BergeGeudeke

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. Van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Van den BergeGeudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: majoors J. Terlouw
en B. de Vries (Leger des Heils)
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De Buitenhof
10.30 uur: ds. R.J. Van Zwieten
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: majoor E. Klarenbeek
(Leger des Heils)
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. Van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A. Sneep
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

Uitgelicht
Troost – reageer voor 1 oktober
Troost wordt het thema voor Present in
november. Graag nodigen wij onze lezers uit om
te reageren op dit thema. Hoe zoekt u troost,
hoe vindt u troost, hoe troost u een ander?
Wilt u daarover schrijven of vertellen?
Met naam of zonder naam?
Stuur uw reactie naar j.parlevliet@ziggo.nl of
bel met Janet Parlevliet 020-8890432.

Zo/ 18-09

Cantatedienst in de Pelgrimskerk
Cantate Ich elender Mensch, wer wird mich
erlösen [BWV 48]
Johann Sebastian Bach [1685-1750]
vocaal ensemble Linguae atque Cordis,
solisten en instrumentalisten
Aanvang: 10.00 uur

Zo/ 2-10

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

Cantatedienst in de Pelgrimskerk
Psalmbewerkingen van Willem Vogel [1920-2010]
cantorij Pelgrimskerk met orgel
Aanvang: 10.00 uur

Zo/ 2-10

Muzikale Exodus in de Handwegkerk
Nieuwe kerkmuziek van eigen bodem rondom
de verhalen uit de eerste drie hoofdstukken
van Exodus.
Aanvang: 10.00 uur

5

jaargang 2 | nummer 7

De liefde en
haar valkuilen
Over de liefde is veel gezegd
en geschreven. Dat zij bijbels gezien
de meest wezenlijke trek van Gods
karakter vormt en dat zij de kern van
Jezus’ ethiek uitmaakt, hoef ik hier
niet breed uit te meten. Ik beperk me
tot enkele punten uit de praktijk van
het leven waarop de christelijke liefde
blijkt te kunnen ontsporen.
Liefde en onvoorwaardelijkheid
Het meest wezenlijke kenmerk van
de liefde is haar onvoorwaardelijkheid.
Als we met Miskotte ervan uitgaan dat
het grondpatroon van de menselijke
liefde te vinden is in de liefde van
God, dan moet onvoorwaardelijkheid
inderdaad hoog in het vaandel van de
christelijke ethiek staan. Dat God in de
onstuitbare drang zijn mensen aan zijn
hart te drukken ons liefhad “toen wij
nog zondaren waren” (Rom. 5:8) en
“goddelozen” rechtvaardig verklaart
(Rom. 4:5), doet ons beseffen wat
onvoorwaardelijkheid betekent. Jezus’
omgang met hoeren en tollenaars
maakt die onvoorwaardelijkheid
zichtbaar voor onze ogen; de
uitwerking van zijn onvoorwaardelijke
acceptatie op het leven van een

Zacheüs (Luc. 19:8) maakt duidelijk
hoeveel krachtiger het effect van
onvoorwaardelijkheid kan zijn dan van
het opgeheven vingertje.
Christenen weten dat zij geroepen
zijn tot liefde. Maar op het punt van
de onvoorwaardelijkheid wint een
burgerlijke ethiek het dikwijls van de
goddelijke. Wat anders is en buiten
ons ‘natuurlijke’ gezichtsveld valt,
heten wij liever niet welkom in onze
kring, of dat ‘andere’ nu wordt bepaald
door afkomst, religieuze nestgeur,
geslacht of geaardheid. De bittere
ervaring in een kring van christenen
welkom geheten te worden, maar
vervolgens uitgesloten te worden
omdat de acceptatie begrensd blijkt te
zijn, is mij persoonlijk niet onbekend;
liefde en liefdeloosheid blijken
zomaar in elkaar te kunnen overgaan,
wanneer de onvoorwaardelijkheid
uit het zicht verdwijnt. Het kruis van
Christus als het ultieme teken van
Gods onvoorwaardelijke inzet voor
ons roept ons op tot het vormen van
een gemeenschap waarin niemand op
voorhand uitgesloten wordt.

Liefde en duidelijkheid
Wie de onvoorwaardelijkheid van
de liefde serieus neemt, loopt
gemakkelijk in een andere valkuil: die
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van de nietszeggende vervlakking.
Een gemeenschap waar ieder
onvoorwaardelijk welkom is, loopt het
risico te worden tot een gemeenschap
van zachte onbelijndheid. Waar
niet alleen veel kan en mag, maar
waar ook het ‘grote verhaal’ heeft
afgedaan ten gunste van onze eigen
verhalen en waar het schip van
de kerk dientengevolge koersloos
voortdobbert.
Het evangelie leert ons dat
onvoorwaardelijkheid en duidelijkheid
elkaar niet hoeven uit te sluiten.
Jezus schroomt niet degenen die bij
Hem geborgenheid vinden de weg te
wijzen en op milde toon op te roepen
tot omkeer (Joh. 5:14; 8:11). Deze
zelfde ‘lieve Jezus’ blijkt ongemeen
fel te kunnen uitvaren tegen diegenen
die in hun religieuze hoogmoed zich
Gods keurtroepen wanen, maar
de ontferming uit het oog verloren
hebben (Mat. 23:15-36). En ook Paulus
neemt geen blad voor de mond; hij
trekt van leer als de kerninhoud van
het evangelie in zijn ogen in gevaar
komt (Gal. 1:6vv). Blijkbaar zijn er
in de liefdesgemeenschap van de
volgelingen van Jezus ondergrenzen,
zowel in de ethiek als in de leer. Op
beide terreinen blijkt de ondergrens
met liefde te maken te hebben.

Enerzijds de liefde voor God en voor
de naaste, die van ons een bepaalde
levensheiliging en compassie vraagt.
Anderzijds de liefde van God, die ons
zo ondubbelzinnig getoond is in het
kruis van Christus, dat elke poging van
onze kant daar iets aan af te doen of
aan toe te voegen als een aantasting
van Christus’ liefdesovergave
beschouwd wordt (Gal. 2:21). De
gemeenschap rondom Jezus leeft ten
volle uit de verzoening die haar van
Godswege in Christus geschonken is.
Zij maakt als antwoord daarop Gods
liefde zichtbaar door toewijding aan
Hem en bewogenheid met de naaste.

Liefde en loslaten
Er is nog een derde punt waarop
de christelijke liefde kan ontsporen.
En dat is het punt waarop de liefde
van weldadige gave tot dwingend
keurslijf wordt. Het kan hier gaan om
de liefde van een moeder voor haar
kind, maar ook om de liefde tussen
twee geliefden. De liefde die gegeven
wordt is zo dominant aanwezig dat de
ontvanger daarvan ‘doodgeknuffeld’
wordt, zich op de hielen gezeten weet
of onvoldoende ruimte ervaart om
zich te ontplooien en zijn of haar eigen
leven te leiden. Goedbedoelde liefde
slaat hier om in haar tegendeel.
Kenmerkend voor de liefde zoals we
tegenkomen in de Bijbel is dat God zijn
schepselen (zie het paradijsverhaal)
en zijn volk niet als marionetten aan
zich bindt, maar hen de vrijheid geeft
eigen wegen te gaan. Hij geeft aan
welke wegen tot heil van zijn mensen
zullen dienen, maar dwingt hen niet
deze te bewandelen. Liefde laat vrij.

De vader uit de gelijkenis van de
verloren zoon is van deze vrijlatende
liefde het toonbeeld. Wanneer zijn zoon
met het riskante plan komt de erfenis
vroegtijdig op te eisen en de wereld
in te trekken, wordt diens verzoek
ingewilligd (Luc. 15:12). De vader houdt
zijn zoon niet tegen maar laat hem
gaan. Wanneer de zoon na verloop
van tijd berooid de stoute schoenen
aantrekt en huiswaarts keert, staat de
vader op de uitkijk. Zijn vrijlatende liefde
blijkt geen onverschilligheid te zijn
geweest. De zoon is opnieuw welkom,
onvoorwaardelijk. Hij blijkt van zijn
fouten te hebben geleerd.
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Waar liefde verstikt,
groeien mensen
uiteen, met niet zelden
desastreuze gevolgen
voor hun onderlinge
verhouding. Waar
mensen elkaar in liefde
vrijlaten en aanvaarden,
is ruimte om te groeien
en verder te komen,
zelfs door de diepte
heen. Het is deze
liefde waartoe wij
geroepen zijn.
Harmen U. de Vries
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uit de algemene kerkenraad

college van kerkrentmeesters

Gemeentebijeenkomst juni
De jaarlijkse gemeentebijeenkomst
was dit jaar voor het eerst in de
Paaskerk. Op deze vergadering ging
de gemeente akkoord met het
vaststellen van de jaarstukken.
Voor de pauze waren er twee boeiende
presentaties: Inke Otting vertelde over
het theaterweekend van de jeugd
eerder dit jaar in de Paaskerk, en liet
de bijbehorende beelden zien. Peter
van Leeuwen presenteerde de plannen
voor een nieuw kerkelijk centrum in de
Westwijk, in samenwerking met Ons
Tweede Thuis. Het gaat er dan nu toch
echt komen. Over beide activiteiten is
al eerder in Present verslag
gedaan, maar een echte
presentatie werkt toch veel
aanstekelijker.

AK vergadering 27 juni
Dit was laatste
vergadering van het
seizoen 2010-2011, met
nog een flinke agenda.
De AK ging akkoord met
de intentieovereenkomst
inzake nieuwbouw in de
Westwijk. Zoals het er
nu naar uitziet kan de

nieuwbouw in 2013 betrokken worden.
Present heeft er een jaar opzitten. In
het algemeen was de AK tevreden
met dit blad. Een aandachtspunt is de
bijzondere nummers. Met Pasen was
er een nummer voor zowel de gewone
abonnees als voor de leden die wel staan
ingeschreven, maar die niet bijdragen.
Deze combinatie is niet zo goed bevallen.
Een volgende keer is eerder aan een
apart nummer te denken.
Het langst werd gesproken over de
opvolging van dominee Visser. De
vacature is ontstaan op een moment
dat net de discussie was gestart over
de predikantsformatie. U heeft daar
in Present over kunnen lezen in een
bijdrage vanuit het CvK. Dat moment
maakt het lastig om meteen groen licht
te geven voor een gewone opvolging.
Maar de AK beseft terdege dat er veel
werk in Zuid voortvloeit uit de sluiting
van de Dorpskerk, de voorgenomen
fusie van de drie wijkgemeenten
en de toekomstige sluiting van de
Handwegkerk. Bovendien, een nieuw
kerkelijk centrum in Westwijk heeft ook
menskracht nodig.
Dat alles leverde de volgende, unaniem
genomen besluiten op:
• dit najaar dient de discussie over de
predikantsformatie tot een conclusie
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Ga je mee...
naar Westwijk
te komen, die door de hele gemeente
gedragen wordt: daartoe wordt een
gemeentevergadering belegd;
• het beroepingswerk om de ontstane
vacature te vervullen kan, als daartoe
besloten wordt, in december van start
gaan;
• gelet op de grote hoeveelheid werk
die er nu is wordt zo snel mogelijk een
interimpredikant voor circa 1,5 jaar
aangesteld;
• voor het kerkelijk centrum in Westwijk
wordt een kwartiermaker gezocht die
een plan maakt over wat daar allemaal,
en in samenwerking met wie, ter hand
genomen kan gaan worden.
Tenslotte sprak de AK nog kort over het
idee dat bij een kleiner aantal wijken ook
een andere verhouding AK-wijken past.
Besloten werd eerst te kijken hoe dat in
vergelijkbare gemeenten geregeld is.
Inmiddels is Amstelveen-Buitenveldert
uitgenodigd om in september over dit
onderwerp een inleiding te houden op
een studiedag van het Beraad grote
steden.
En zo zijn we dan al bij het komende
seizoen aangeland waarin weer heel
wat te gebeuren staat.
Melis Melissen, voorzitter

Kom kijken in de Jasmijnlaan
in Westwijk Zuidoost. Ik ben er
gisteren langs gefietst. Het is aan
de rand van een nieuwbouwwijk
naast het Zonnehuis tegenover de
eindhalte van lijn 51. Eerlijk gezegd
is er nog helemaal niets. Het is een
braakliggend terrein met wat gras.
Maar er gaat wel iets komen. In
de vorige Present heeft Peter van
Leeuwen al verteld wat de plannen
zijn: een kerkzaal in een gebouw dat
we samen met Ons Tweede Thuis
gaan neerzetten. En er is een tekening
gepresenteerd. In de zomer zijn in
dat project een paar stappen gezet op
weg naar de bouwfase.
Op 20 juli zijn tijdens een feestelijke
bijeenkomst de handtekeningen gezet
onder een intentieovereenkomst
tussen Ons Tweede Thuis en het
College van Kerkrentmeesters namens
onze kerkgemeenschap. Samen met
Jan Bossenbroek, de voorzitter van
het College, heb ik de overeenkomst
ondertekend. Daarmee is onze intentie
bekrachtigd om via gezamenlijke bouw
en bijbehorende samenwerking midden
in de samenleving te staan. Ons Tweede
Thuis wil daar een woon- en dagcentrum
realiseren voor mensen met een matig
tot ernstige verstandelijke handicap. En

wij als kerk een ruimte
om het evangelie te
vieren en dit op allerlei
wijze uit te dragen. Een
prachtige combinatie,
waar we van beide
kanten veel in zien.
Na de ondertekening
memoreerde Peter
van Leeuwen
van de kerkelijke
bouwcommissie
dat de kerk van
de samenwerking
meer verwacht
dan kosteneffectief
bouwen en samen
een gebouw delen. Algemeen directeur
van Ons Tweede Thuis, de heer A. van
Leeuwen, vulde daarop aan dat hij in
de samenwerking met een levende,
actieve kerk goede mogelijkheden ziet
voor zijn streven om zijn cliënten in de
samenleving te integreren.
Eerder, op 23 juni hebben de
bestuurders van de drie kerkenraden in
Amstelveen-Zuid al duidelijk gemaakt
dat zij zich vol zullen inzetten voor de
nieuwbouwplannen en de activiteiten
in Westwijk. Dit deden ze door een
intentieverklaring te ondertekenen.
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En ondertussen gaan de ontwikkelingen verder. Tussen Ons
Tweede Thuis en de kerk moeten
allerlei zaken worden geregeld. En
zo gaan de bouwplannen concretere
vormen aannemen. Daarmee gaat
een oude wens in vervulling. Bij
elke uitbreiding in het zuiden van
Amstelveen is er immers nagedacht
of de kerk daar ook haar plaats zou
moeten hebben. Nu gaat het er van
komen. Ga over een paar maanden
maar eens kijken.
Kees Elfferich, secretaris
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college van diakenen

zwo

Noodhulp bij rampen
Regelmatig krijgen we als College
van Diakenen de vraag of en hoe wij
inspelen op acute noodsituaties en
rampen. Recent: tijdens de hongersnood
in de Hoorn van Afrika, na de tsunami
in Japan en de aardbeving in Haïti. Het
lijkt goed om ons beleid daarover in dit
stuk toe te lichten. Globaal zijn er twee
dingen over te zeggen.
Kerk in Actie
Kerk in Actie is de diaconale
organisatie van onze landelijke PKN.
Met een eigen gironummer: 456.
Iedereen kan daar geld op storten
voor rampen en noodsituaties. Kerk
in Actie is ook gelieerd aan het
bekendere gironummer 555 van de
samenwerkende hulporganisaties.
Het maakt meestal niet uit naar welk
nummer u een bijdrage voor noodhulp
overmaakt. Wanneer u geld naar Kerk
in Actie overmaakt, weet u dat er vanuit
ons kerkgenootschap toezicht is op de
besteding van uw bijdrage. Natuurlijk
doen andere hulporganisaties dat ook.
Op drie manieren draagt het College
van Diakenen bij aan giro 456.
Zo gaat een flink deel van de
inkomsten van het College van
Diakenen naar het gironummer.
Een deel brengt de organisatie zelf

aan ons in rekening via het diaconale
quotum. Dit is een bedrag, gebaseerd
op ons ledenaantal. Jaarlijks dragen
we op die manier bij aan Kerk in Actie.
De laatste jaren voor een bedrag van
ongeveer 9.500,-. Daarnaast zijn er
de zogenaamde afdrachtcollectes.
Sommige collecteopbrengsten zijn
bestemd voor Kerk in Actie. Zij zijn
dan onze tussenpersoon naar het
uiteindelijke doel toe. Dit doen we
samen met andere PKN-gemeenten.
Zo steunen we met elkaar op dezelfde
zondag in het hele land een bepaald
doel. Voor de noodhulp is vooral het
diaconale quotum van belang. Het
quotum dat wij afstaan, besteedt Kerk
in Actie onder andere aan noodhulp.
Wanneer u ons College jaarlijks steunt,
doet u dus eigenlijk al een beetje aan
noodhulp voor grote rampen.

Helpen waar geen helper is
Als College hebben wij de missie
‘helpen waar geen helper is’. Wij doen
wel aan noodhulp, maar juist niet voor
die doelen waar al veel aandacht voor is.
Wij ondersteunen individuen en kleine
organisaties in onze eigen regio en in
ontwikkelingslanden. De organisaties
die wij steunen, krijgen geen aandacht
via nationale televisieacties of bekende
gironummers. Want daarvoor zijn
vaak al veel andere helpers te vinden.
De mensen en organisaties die we
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helpen, zijn persoonlijk bij ons bekend
en hebben maar weinig, of soms geen
andere helpers.
Soms is onze betrokkenheid bij een
grote ramp zo groot, dat we met elkaar
de behoefte voelen om “iets te doen”.
Wat we dan als kerk doen, is allereerst
bidden voor de nood van de wereld,
vaak in het Kyrie-gebed. Dat is wat wij
werkelijk toe te voegen hebben aan
andere hulporganisaties: ons gebed.
Daarnaast komt het voor, dat een
wijkkerkenraad een derde collecte
inlast ten bate van noodhulp. Voor
Haïti is dit bijvoorbeeld gebeurd in
enkele wijkgemeenten. Wanneer dit
voorkomt, dragen wij zorg voor de
afdracht van de opbrengst naar Kerk in
Actie of naar giro 555.

De ziel van de Andes lijdt
Dit is de titel die de kunstenaar
Jaime Colån meegeeft aan de missie
zendingskalender 2012, waarvoor hij
de afbeeldingen heeft geschilderd.
Jaime Colån, die in 1956 werd
geboren in Lima, de hoofdstad van
Peru, draagt zijn moeders achternaam.
Hij heeft daarvoor gekozen omdat
zijn moeder hem en nog vijf andere
kinderen heeft opgevoed. Om geld
te verdienen werkte zijn moeder als
huishoudster bij een rijke familie.
Jaime is kunstenaar geworden
dankzij een Canadese missie-zuster.
Deze zuster zag dat hij kon tekenen
en zij zorgde ervoor dat hij naar de

kunstacademie kon. Na de academie
ging hij werken bij het aartsbisdom
Lima. Hij maakte audiovisuele producties, die werden gebruikt in de
kerkelijke basisgemeenschappen voor
het jeugd- en het gaarkeukenwerk, en
de commissie voor de mensenrechten
(N.B. In de negentiger jaren heeft de
kerkelijke gemeente Amstelveen/
Buitenveldert met de zgn. pannetjesactie geld ingezameld voor de
gaarkeukens in Lima).
Jaime Colån wil in zijn schilderingen
tot uitdrukking brengen dat we meer
respect voor de natuur, het milieu en
de schepping moeten hebben. Ook de

Samenvattend…
Door ons College te steunen, doet u
al een beetje aan noodhulp voor grote
rampen, via het diaconale quotum dat
wij namens u overmaken. Steunt u
daarnaast vooral ook zelf de bekende
nummers 456 en 555, als deze
openstaan voor een specifiek doel!
Met uw bijdrage aan ons College
doet u daarnaast vooral aan noodhulp
voor rampen die weliswaar kleiner in
omvang, maar niet in belang zijn. Zo
helpt u ook, waar geen helper is.

eeuwenoude cultuur, die teruggaat op
die van de Inca’s wordt bedreigd. Hij
vraagt in het bijzonder aandacht voor
de mensen in Peru, met wie het niet
goed gaat. De kloof tussen arm en
rijk wordt steeds groter, mede door
de Peruaanse economie, die vooral
gericht is op grootschalige landbouw,
visserij en mijnbouw. Voor de kleine
boeren in de dorpen op de bergflanken
van de Andes of in het Amazonedal
is nauwelijks aandacht. Jaime Colån
ziet om hem heen dat de vrouwen de
grootste last van de armoede dragen.
Hij schildert graag vrouwen, die aan
het werk zijn, zij zorgen immers met
hun werk voor de toekomst van Peru.
Hij ziet Vincent van Gogh als zijn
grote voorbeeld. Vooral de armoede
in Van Gogh’s schilderijen heeft hem
geïnspireerd, maar ook de zon en zijn
kleurenpalet.
Colân zegt: “Peru verliest zijn
ziel. Daarom nemen mensen die
muziek maken een bijzondere
plaats in mijn werk in. In de oude
muziekinstrumenten klinkt immers de
ziel van de Andes”.
Het is die ziel, die ook in de missie
zendingskalender 2012 tot uitdrukking
komt. In de verschillende kerken zal in
september de missie zendingskalender
te koop zijn voor 8 euro.
Nel Velthorst, Centrale ZWO

Geert-Jaap Welsing
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Liefde voor de natuur
Wanneer mij wordt gevraagd naar mijn liefde voor de natuur moet
ik altijd even nadenken. Ja, natuurlijk heb ik de natuur lief, maar ik sta daar
nooit zo bewust bij stil. Die liefde is voor mij zo vanzelfsprekend dat ik
gewoon niet anders gewend ben. Liefde ergens voor hebben, zodanig dat
het een passie is, is bijzonder. Heel persoonlijk ook. Dit verhaal is dan ook
een heel persoonlijk verhaal.
Vanaf mijn jongste herinneringen
speelt natuur een belangrijke rol in mijn
leven. Vooral planten, ze hebben mij
altijd sterk gefascineerd. Het ontwaken
van belangstelling voor natuur kan
zeker ook te maken hebben met
liefdevolle ouders. Er cirkelt in onze
familie een kleine, wat onscherpe foto
waarop ik als dreumes van 3-4 jaar aan
de hand van mijn vader in het ongeveer
even oude heempark De Braak
wandel. Mijn vader was hovenier bij de
gemeentelijke plantsoenendienst. Toen
grootvader Koningen door onteigening
in verband met de aanleg van Het
Bosplan (het latere Amsterdamse
Bos) in 1937 moest stoppen met zijn
kwekerij aan de Nieuwe Kalfjeslaan
kwam mijn vader in dienst van de
Gemeente. Vol trots vertelde hij
altijd over zijn werk, de gewassen
en werkzaamheden op grootvaders
kwekerij. Evenzo over het werken bij
Plantsoenen. Het boeide me als jongen
mateloos. Mijn lieve moeder sprak over
“Eerbied voor het Leven”, geïnspireerd
door de woorden van de grote Albert

Schweitzer. Later, als je volwassen
bent, besef je hoe belangrijk ouders
(kunnen) zijn bij het opwekken en
stimuleren van diepgaande interesses.
Nu trof ik het ook buitengewoon met
Herman, de boezemvriend in mijn
jeugd. We kenden elkaar al wel op
de lagere school maar we werden
boezemnatuurvrienden toen ik op
een dag, ‘s morgens voor schooltijd
terugkerend uit Bosplan, door hem
gewezen werd op een mol die voor zijn
ouderlijk huis de straat overstak. Die
mol knoopte ons aan elkaar.
Herman groeide op in een gezin waar
natuur en artisticiteit een warm bad
vormden. Zijn vader was een begaafd
tekenaar-schilder en natuurkenner. Hij
wist in mijn ogen alles van planten en
dieren. Hij bouwde in zijn tuin een kas
voor tropische planten, een volière
voor kleine exotische vogels en ín
en tegen zijn woonhuis terraria voor
de meest fantastische en exotische
hagedissen. We werden er als jongens
ingezogen en lieten ons er volledig in
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onderdompelen. We fietsten vanaf
ons 14e-15e jaar naar Zuid-Limburg
en de Belgische Ardennen om er te
kamperen, op avontuur te gaan. We
kwamen terug met hazelwormen,
ringslangen, hagedissen,
geelbuikvuurpadjes en allerlei soorten
bijzondere planten. We waren onze
eigen jeugdbond voor natuurstudie,
genoten het volste vertrouwen van
onze ouders en mochten van alles
ondernemen.
Mijn jeugd was een tijd van
grote eenvoud, ingetogenheid en
bescheidenheid. Ik heb ze ervaren als
gouden jaren vol avontuur en natuur.

Chinezen, zendingspredikanten en
missionarissen. Zo divers.
Op de enige wekelijkse vrije dag –
zondag – trok ik erop uit, de natuur in.
Per vlerkprauw (een groot roeischip,
redactie) de kust langs. Met een
Papoea als gids door de mangroven
of het oerwoud in. Nieuw-Guinea,
toen nog zeer dun bevolkt met zijn
nog vrijwel gave natuur, maakte
grote indruk op me. Eén van de
rijkste ecosystemen ter wereld met
buitengewone verscheidenheid en
rijkheid. Ik dronk het alles in, m’n dorst
was niet te lessen.
Na m’n militaire diensttijd was ik
zo gelukkig bij de Amstelveense

plantsoenendienst te kunnen werken.
In het bijzonder in de heemparken,
met wilde planten en dieren. Openbaar
groen voor burgers maken en beheren.
Onder de bezielende leiding van
begaafde mensen heb ik er veertig jaar
gewerkt. Buitengewoon boeiend werk,
ik kon me er helemaal in kwijt.
Tegelijkertijd ontving ik als een
geschenk uit Gods hand mijn
fantastische vrouw Erna. En met
haar vier heerlijke jongens. Samen
beleefden we tijdens vakanties de rijke
natuur van Europa, van Noorwegen tot
Andalusië. Meer ingetogen dan in de
tropen, maar even boeiend en rijk.

Het belèven van natuur heb ik altijd
bewust en van nabij gedaan. Mij
altijd bewust van het bijzondere,
de schoonheid, de grootsheid.
Ik beleef het als schepping van
God, als resultaat van een van
zijn grootse daden. En als een
geschenk aan ons, denkende
mensen. Altijd ook is Hij mij daarin
nabij. Het is mijn geloofsbelijdenis.
Daarin beleef ik Hem, geloof ik in
Hem. Voel ik Hem in al mijn vezels.
Dan ben ik stil, heb ik in grote
verwondering, eerbied en respect:
Liefde voor de Natuur.
Hein Koningen

Tijdens mijn militaire dienstplicht
ging ik naar voormalig Nederlands
Nieuw-Guinea. Heenreis per schip via
Curaçao, Panamakanaal, Hawaii. Een
zeereis van ongeveer veertig dagen
langs exotische oorden naar de andere
kant van de wereld. Wie kreeg zo’n
kans in die tijd? Het was uniek. Ik zag
groeiende zoutkristallen op mijn mouw,
dolfijnen, haaien, vliegende vissen
en oneindige oceanen met tropische
zonsondergangen. Ik keek rond in een
voor mij volkomen nieuwe natuur:
tropische regenwouden, palmstranden,
mangrovebossen, koraalbanken
vol grote, kleurige zeesterren en
schelpen. En dan de mensen, de
Papoea’s, militairen, bestuurders,
Indo’s, idealistische onderwijzers,
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Leven als lofzang

hij er aan toe: ‘nee zeggen kan ik niet
zo goed.’ Vind je dat moeilijk, wil ik
weten. Aalt denkt even na: ‘Ik denk
dat het te maken heeft met wat je
van huis uit hebt meegekregen. Het
zit min of meer in mijn genen. Ik ben
lid geweest van die ‘ouderwetse’
jongelingsvereniging. Driftig maakten
wij inleidingen over Kerk, Staat
en Maatschappij. En zo leerde je
verantwoordelijkheid te dragen voor
de kerk en de maatschappij. Dus als er
een beroep op je gedaan werd, zei je
geen nee.’

is werken met en voor mensen
en dat is altijd fijn omdat je er veel
voor terugkrijgt. Hij vertelt over de
Kleding Aktie. Over mevrouw Bakker,
een Hongaarse die, na de eerste
Wereldoorlog als kind naar Nederland
kwam en hier is gebleven. Na de
Russische invasie in Hongarije (1956)
richtte zij een stichting op om kleding
naar Hongarije te sturen. Hier lag zijn
hart. ‘Dit was geen bestuurlijk werk,
zoals bij de kerkenraad, maar concrete
hulpverlening. Contact met mensen
die gebruikte kleding kwamen
brengen, verzoeken van families of
predikanten uit Hongarije om kleding;
en dan het uitzoeken, verpakken
en opsturen.’ En opeens zie ik Aalt
weer lopen met zijn steekwagentje
vol grote dozen, op weg naar het
Postkantoor. Met een vrolijke grijns
vertelt Aalt over een Somaliër, die
met regelmaat langskwam en altijd
naar ‘chique’ kleren vroeg. ‘Voor hem
bewaarden wij dus onze mooiste
kostuums.’

Chique kleding

Verdieping

Wat heb je nu het plezierigste
gevonden van al je vrijwilligerswerk,
wil ik graag weten. Hij denkt een
poosje na en zegt dan: ‘Ik heb het
allemaal met plezier gedaan. Het

Op mijn vraag of dit werk hem ook
iets gegeven heeft antwoordt hij:
‘Voldoening. Maar ook, en niet in
het minst geestelijke verdieping.
Toen ik kerkenraadsvoorzitter was

Op 29 april ontving Aalt Rouwenhorst uit handen van burgemeester
Jan van Zanen een Koninklijke onderscheiding: lid in de orde van Oranje
Nassau. Hij kreeg het lintje voor het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft
gedaan. Dat is niet alleen een hele eer en blijk van grote waardering voor al
zijn vrijwilligerswerk, maar het vertelt ook dat hij met dit werk met kop en
schouders boven vele anderen uitstak. Want een lintje krijg je niet zomaar.
In het kader van een themanummer van Present over ‘Liefde’, met een
knipoog naar ‘naastenliefde’, bel ik Aalt of ik hem mag interviewen.
Geen neezegger
Op mijn vraag naar wat voor vrijwilligerswerk Aalt heeft gedaan, volgt een hele
lijst. ‘Toen de kinderen op de Roelof
Venemaschool zaten werd ik gevraagd
voor het schoolbestuur. Verder ben
ik secretaris en voorzitter van de
Protestants Christelijke Ouderen Bond
geweest. Ik heb kerkenwerk gedaan
en heb jarenlang de kledingactie voor
Hongarije geleid.’ Een indrukwekkende
opsomming. Waarom heeft hij dit
allemaal gedaan? ‘Ach’, lacht Aalt, ‘het
komt vanzelf op je af. Wij woonden
pas twee weken in Amstelveen toen
wij bezoek van een ouderling kregen.
Toen ik vertelde dat wij uit Den Haag
kwamen en dat ik bij het ministerie
van onderwijs had gewerkt, zei hij
direct: wij zoeken nog een secretaris
voor de schoolvereniging.’ En voegt
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begon ik de vergaderingen met een
Bijbelmeditatie. Ik volgde het rooster
van het NBG. Vaak, als ik zo’n tekst
voor het eerst las, zei mij dat niet veel.
Ik mediteerde er dan over. Liet het een
nacht liggen. Mediteerde nogmaals en
opeens schreef ik dan achter elkaar
een heel verhaal op. Ja, geestelijke
verdieping.’

Kerkdier
Ten slotte: wat was, bij alles wat hij
heeft verteld, zijn diepste motivatie?
Aalt: ‘Ik ben een kerkdier. Als ouderling
kwam ik vaak bij mensen die zeiden:
wij hebben niets aan de kerkdienst.
Aan wie ligt dat, vroeg ik dan? Wat
is je intentie als je naar de kerk gaat?
Haal je er wat of breng je er wat? Ik
breng mijzelf. Om God te ontmoeten.
Ik kom bij Hem en ervaar zijn
majesteit, zijn grootheid, liefde. Dat is
toch geweldig? Je kunt dat nauwelijks
in woorden vangen; je kunt er wel van
zingen. Ja, ook zingen kan vals klinken,
als jij zelf vol vragen en twijfel zit.
Maar wanneer een mens zich gelovig
aan God toevertrouwt, dan klinkt zijn
zingen prachtig, dan groeit het uit tot
een lofzang.
Tijdens een kerkdienst kunnen je
gedachten soms vanzelf wegzweven,
dan glijdt de preek langs je heen. Maar
tot slot krijg je altijd de zegen. Dat vind
ik het mooiste van alles.

Naam:

Aalt Rouwenhorst

Burgerlijke gehuwd,
staat:
een zoon en een dochter

Als ik overlijd – heb ik tegen mijn
kinderen gezegd – dan moet de dienst
over de lofzang gaan.’
Piet de Bres
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Werk:

administratief
medewerker
geweest bij de VU

Kerk:

Kruiskerk
(oorspronkelijk
Pauluskerk)

Passie:

klassieke muziek,
orgelmuziek en vooral:
zelf zingen
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column

Je naaste
liefhebben als
jezelf?

“Een typisch vrome verpakking van egoïsme”, zei mijn gesprekpartner.
Het gesprek ging over maatschappelijke veranderingen, over verharding en

individualisering. Ik was het niet met hem eens. Hij raakte er wat nijdig om.

Piet de Bres

Landelijk krijgt zondag 6 november een

“Vrome verpakking van egoïsme”, zei hij en slenterde naar de bar.
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Zomerdiensten, –ontmoetingen en
–gasten vulden onze zomerweken. We
gaan nu nazomeren en pakken ons
werk weer vrolijk op.

de mens die je bent, met zijn sterke
en zwakke kanten? Ja, soms hebben
we daar wat hulp bij nodig. Gelukkig
zijn er psychologen en therapeutische
groepen. Accepteer jezelf als de mens
die je bent. Ontdek dat je bijzondere
kanten hebt. Nee, je bent niet volmaakt,
dat is niemand. Maar je bent wel
een mens van waarde, een mens die
zichzelf mag liefhebben. Dat is heel iets
anders dan egoïsme. Houd van jezelf,
accepteer jezelf; dan sta je positiever
in de wereld, kun je oprecht van je
medemensen houden en ervaar je de
mooie en goede kanten van het leven.

gewoon een oneliner”. Heb je naaste lief als jezelf, was mijn antwoord.

meeleven, vertaalde zij dat als: ik ben
een grote zondares.
Een aardige vrouw, maar een vrouw
die niet van zichzelf hield, die niet had
geleerd zichzelf te waarderen.
Hier interesseert mij de vraag: als je
niet van jezelf houdt, hoe kun je dan van
je medemens houden? Heb je naaste
lief als jezelf, zegt de Bijbel. Maar is de
opdracht God en je naaste lief te hebben
niet ingebed in Gods liefde? God heeft
ons eerst liefgehad. Niet omdat wij van
die geweldige mensen zijn. God heeft
ons lief omdat liefde zijn wezen vormt.
Wij mogen ons door God geaccepteerd
weten als zijn geliefd kind. Maar mag
je dan ook jezelf niet accepteren als

Liefde is geboden

Wat ligt er voor ons? De gemeentezondag staat in de steigers. Het thema
liefde komt op de agenda voor de
komende maanden. Voor de kerk in
Amstelveen Zuid is veel te doen. Van
woorden, intenties en voornemens gaan
we nu naar daden. Fusie, eenwording,
verbouw (Paaskerk), samen onder het
dak van de Paaskerk en samen de
nieuwbouw (kerk in Westwijk) inhoud
en vorm geven. Het komt er op aan om
de liefde waar te maken. Op alle wegen
te schrijven in Amstelveen Zuid. Er is
veel te doen voor ons allen, waarbij we
uitgenodigd worden om mateloos lief
te hebben. Tot en met onze vijanden.
Zie de gospel voor kinderen ‘als je geen
liefde hebt voor elkaar’.
We gaan drukke, betekenisvolle en
mogelijk ook emotionele maanden
tegemoet.

“Wat zegt die kerk van jou dan wel, dominee”, zei hij snerend. “Geen preek,

Het liet mij niet los.
Ik dacht terug aan die jonge vrouw. Ik
was bij haar op kennismakingsbezoek.
Opeens zei ze: “Elke avond bid ik of
God mijn zonden vergeeft”. Zij was
enig kind. Haar vader had graag een
zoon gehad, om hem in de zaak op
te volgen. Hij was erg teleurgesteld
geweest en had haar, een meisje,
nooit echt geaccepteerd. Dat begrijpen
alleen jongens, zei hij tegen haar. Dat
kan jij niet, dat is mannenwerk. Wat
is dat nou weer iets doms, wat je
gedaan hebt. Langzaam groeide een
minderwaardigheidscomplex: er was
iets mis met haar, zij deugde niet.
Toen zij als volwassene kerkelijk ging

Handwegkerk
thema mee: ‘Christen zijn op je werk’.
Zie ook: www.christenzijnopjewerk.nl.
Geen idee nog of dat thema in onze
kerken in Amstelveen-Buitenveldert
aankomt, maar het lijkt me wel een
thema van belang. Op mijn werk
meld ik wel eens aan de collega’s
op maandag dat we een goede
samenkomst in de kerk hadden. Of
dat ik wat eerder weg moet vanwege
een kerktreffen of soms drie avonden
achter elkaar iets met de kerk heb.
“Je hebt het er maar druk mee”, wordt
me soms toegevoegd. Toch zijn er
ook momenten waarop er inhoudelijk
gesproken wordt over godsdienst
en aangelegenheden die daarmee
samenhangen. Het ligt soms ook
voor de hand als je werkzaam bent
in het personeelswerk binnen een
bedrijf. Ik stuit met enige regelmaat op
zeer uiteenlopende kwesties waarbij
mijn christen zijn zich laat voelen. De
medewerker die zich meldt met de
boodschap van zijn leidinggevende
dat men niks met hem kan en dat die
boodschap totaal onverwacht kwam.
Geven we de medewerkers van
islamitische huize gelegenheid tot

17

gebed (kan er bij in de koffiekamer…).
Hoe staat het er voor met het
integriteitsbeleid?
De relatie geloof en werk is, vermoed
ik, voor velen een gebied met grote
en kleine dilemma’s. Misschien geven
we aan dit thema in ons onderlinge
gesprek veel te weinig aandacht.
Voor nu: veel liefs,
Gerben Drost
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. Protestantse
Gemeente Amstelveen Buitenveldert,
Inzake Wijkkas Handwegkerk
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
willekekoops@hetnet.nl
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Een brief
Recent hadden we een dienst waarbij
enkele kinderen overstapten van
nevendienst naar jongerendienst.
Tijdens die viering waarin brieven op
allerlei manier aan bod kwamen, werd
ook een brief aan de wijkgemeente
voorgelezen. Hierna de tekst:
Jullie zijn warme en zorgzame
mensen, die oog hebben voor elkaars
lief en leed. Houd die betrokkenheid
in stand, maar vergeet niet om ook
buiten je eigen kring te kijken. Heb
oog voor nieuwkomers, mensen aan
de rand, toevallige voorbijgangers en
thuisblijvers. Bedenk hoe je straks –
of misschien nu al – kerk wilt zijn in
Westwijk, en geef het geloof handen
en voeten je eigen buurt.
Zouden er meer gemeenten zijn
waar mensen vóór de dienst al met
elkaar koffie drinken? Jullie zijn beslist
gezellig! Vlak voor de dienst worden
de laatste nieuwtjes nog uitgewisseld.
Er wordt georganiseerd en geregeld.
Maar hebben jullie in al die drukte
wel tijd om te luisteren? Kunnen
jullie tussen dit gezellige rumoer de
fluistering van God wel horen? Blijf
zoeken naar de juiste balans.
Jullie gemeente is als een boeket
bloemen. Een mooi, veelkleurig boeket,
met een grote verscheidenheid aan
manieren van geloven. Blijf elkaar
bevragen op wat je gelooft en waarom.
En versterk het contact tussen jong en
oud, want jullie kunnen van elkaar leren.
De afgelopen jaren zijn jullie vol
geestdrift bezig geweest met de vraag
hoe jullie je zelf als gemeente kunnen

vernieuwen. Jullie voelden dat het
mogelijk was, dat er écht iets nieuws
zou beginnen. Dat lopende vuurtje,
brandt het nog? Of moet het een
beetje worden aangewakkerd?

Gemeentezondag: liefde
In het vorige nummer van ‘Present’
vroeg ik om reacties op het thema
van de gemeentezondag op
18 september. Wat zijn uw associaties
bij het thema liefde, welke ervaringen
komen bij u boven? Gaan uw
gedachten onwillekeurig naar een ver
verleden, naar uw ouderlijk huis of
school, naar een boek of toneelstuk,
een lied of een gedicht? Wat is uw
eerste inval? Ik kreeg de afgelopen
periode enkele reacties en als u
snel bent (voor 14 september) kunt
u me wellicht nog een bouwsteen
voor de dienst aan de hand doen.
We verwelkomen die zondag vier
nieuwe diakenen: Selma van Ee,
Niek Melis, Truus van Noord en Janny
Saathof. Na de dienst hebben we
eerst koffie met taart en een kleine
‘markt’ (inventarisatie van gaven),
vervolgens een programma dat
een veelkleurige uitwerking van het
thema liefde behelst. U kunt met
elkaar over het thema in gesprek
gaan aan de hand van een verhaal
of foto’s, maar er valt ook te zingen,
te bloemschikken of te wandelen
als was u een Emmaüsganger. Hans
Wesdorp vertelt over Alpe d’Huez,
zijn fietservaringen en meer. Er is
een programma voor de jongeren
en voor de kinderen. Om 13.15 uur
sluiten we het programma af met
een gezamenlijke lunch; we delen
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met elkaar wat we van huis hebben
meegenomen.

Muzikaal project: Exodus
Gert Jan Slump en ik schreven
een zestal liedjes in de kantlijn van
de eerste drie hoofdstukken van
Exodus. In diverse gremia hebben
we de verhalen over Mozes, over
zijn geboorte, vlucht, herderschap
en roeping gelezen. Vervolgens zijn
de liedteksten op muziek gezet door
Marcel den Dulk. Op zondag 2 oktober
luisteren we naar de ouverture van
Exodus, wordt Mozes verhaald en
bezongen. Een klein ensemble zingt
enkele gedeelten uit dit muziekproject,
voor andere gedeelten zoeken we
mensen die de liederen twee keer
willen oefenen. Data: zondag
18 september, aansluitend aan de
dienst: 11.30-12.30 en zaterdagochtend
1 oktober 10.00-11.00

Bericht van de penningmeester

De dienst op het water

De tenaamstelling van de girorekening van de wijkkas van de
Handwegkerk is veranderd in
Protestantse Gemeente Amstelveen
Buitenveldert inzake Wijkkas
Handwegkerk. Dit in verband met
fiscale aftrekbaarheid van giften.
U wordt verzocht deze nieuwe naam,
eventueel in afgekorte vorm (Prot
Gem Aveen//Buitenveldert inz Wijkkas
Handweg) in het vervolg te gebruiken
bij overschrijvingen. Het gironummer
is ongewijzigd 93.08.330.

Eindelijk was het dan zover: de dienst
op het water voor de 12+dienst van
de Handwegkerk. Met twee nieuwe
jongeren erbij: Niels en Jelle. We
begonnen met naar de plek te rijden
waar we op de boot stapten: De Zotte
Wilg. Daar stapten we op een ponton,
een soort vlot, en begonnen we met
varen onder leiding van Arthur. Ook de
begeleiders Gert Jan, Anko en Anne
Marie waren mee. We gingen varen
op de Westeinderplas. Het eerste
kwartiertje was gewoon een beetje
sfeer proeven. Gezellig kletsen en een
aanlegplek zoeken voor de dienst.

Peter van Leeuwen

De dienst begon met praten over het
thema: water. Daarna las Anko een
gedicht voor over water. Toen gingen
we kijken welke Bijbelverhalen er
waren over water, en wat voor liedjes
er waren over water. Toen volgde
er een gebed. Daarna praatten we
nog even verder over water. En toen
was de dienst klaar en mochten we
zwemmen. Dat deden onze dappere
helden niet allemaal. Maar wel de
nieuwkomers en de vader van een van
hen. Niels, Jelle, en zijn vader Gert Jan
waren de helden. Anne Marie deelde
een heerlijke lunch uit, klaargemaakt
door haar man Hans. En daarna voeren
we naar een toilet voor een plaspauze.
Toen was de dienst voorbij. Ik hoop
dat er nog veel van deze 12+diensten
mogen komen.
Jelle Slump

Studieverlof
Over een missionaire cursus die ik
het afgelopen seizoen volgde en
de missionaire bezinning middels
zelfstudie schreef ik een verslag.
Mocht u geïnteresseerd zijn in die
notitie, dan kunt u zich bij mij melden
voor een exemplaar van het verslag.
Een telefoontje is voldoende.
G.J. de Bruin
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Kruiskerk
Uit de kerkenraad
In de KR-vergadering van 20 juni is
het eindrapport van de commissie
gastvrije/ missionaire gemeente
besproken. Wat bedoelen we als
Kruiskerk met ‘missionair’? Niet
opdringerig evangeliseren, zoals bleek
in de gemeentebijeenkomst over dit
onderwerp. De commissie verwoordt
de missionaire ambitie als volgt: “We
willen gastvrij en in contact met de
buurt(en) zijn, omdat we boodschap
aan onze naasten hebben en hopen
dat het Evangelie een kans krijgt
gehoord en verstaan te worden als

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser,
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen,
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Erik Schouten,
tel. 6839070, schouten@awvn.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

nieuwe levensoriëntatie.”
Een gemeente is niet van de één
op andere dag missionair. Dat mag
organisch groeien, in aansluiting
op wat er al is, in kleine stapjes.
De commissie heeft 26 mogelijke
activiteiten voor de korte en
middellange termijn geformuleerd.
We willen daarbij echter niet de fout
maken door te veel (half) te doen, dus
we hebben prioriteiten gesteld en
een planning gemaakt. In september
beginnen we met bekende activiteiten
die we inkleuren met het thema
gastvrij/missionair: themadiensten,
voor- en nabesprekingen,
cantatediensten, en dergelijke. Daar
komen na verloop van tijd nieuwe
activiteiten bij, ook initiatieven speciaal
gericht op de buurt, zoals een cursus.
Overigens gebeurt ook nu al het
nodige: op 9 juni kwamen op initiatief
van welzijnsorganisatie Cardanus en
onze wijkgemeente twintig mensen
van maatschappelijke organisaties en
actieve bewoners bij elkaar in de kerk
om plannen te smeden voor Elsrijk.
We zoeken nog een geschikte vorm
om u kennis van het rapport ‘gastvrij/
missionair’ te laten nemen. Voor
geïnteresseerden is het rapport al op
de website te vinden.
Veel aandacht kreeg ook de
kerkmuziek. Zondag 17 juli namen
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we afscheid van onze cantor-organist
Frits Heil. Na de zegen bespeelde
Frits het orgel, wat hem een staande
ovatie opleverde. Vervolgens zongen
oud-koorleden een afscheidslied en
haalde Anna Uiterwijk persoonlijke
herinneringen op. Ds. Sieb Lanser
sprak welgemeende dankwoorden en
bood twee cadeaus aan namens de
kerkenraad: een jaar GastVriendschap
van het Orgelpark in Amsterdam
en het bekroonde boek De Bijbel
cultureel. Ten slotte sprak Frits een
dankwoord. Ik was met vakantie, maar
hoorde dat het een mooi afscheid
was. Hopelijk kunnen we ook in de
toekomst van Frits’ muziek in de kerk
genieten! Eind juni waren de leden
van Bankraskerkkoor, Kruiskerkcantorij
en het interimkoor al bedankt met
een korte toespraak en bloemen voor
ieder. Dat had met Pinksteren moeten
gebeuren, maar niemand heeft
daaraan gedacht.
In de kerkenraadsvergadering van
juni is de procedure vastgesteld
voor de benoeming van een nieuwe
cantor-organist. De commissie
bestaat uit ds. Mirjam Buitenwerf,
Aart Appelhof, Han Jongeneel en
Henk van der Meulen. Daarnaast
is een commissie van advies
gevormd, bestaande uit professionele
kerkmusici. Sollicitanten worden

uitgenodigd te komen proefspelen
en –dirigeren. Daarvoor wordt een
tijdelijk koor gevormd, dat vanaf half
september werk instudeert voor de
proefrepetitie met de sollicitanten in
het weekend van 21 t/m 23 oktober.
Oude en nieuwe zangers zijn welkom.
Verder is besloten tot een uitgebreide
opknapbeurt van het orgel.
Het zomerprogramma werd weer
erg gewaardeerd. Nu staan we aan
het begin van een nieuw seizoen,
te beginnen met de viering van het
60-jarig jubileum van de Kruiskerk. De
commissie, bestaande uit Anthony
Melissen, Joke Hartman, Lida
Ruitinga, Lamkje Sminia en Magda
Snoeck Henkemans, heeft voor een
aantrekkelijk programma gezorgd (zie
hierna). We hopen op een mooi feest
met elkaar en met onze buren.
Erik Schouten

Bij de diensten
Op zondag 11 september is Mirjam
Buitenwerf de voorganger. De
hoofdlezing is Matteüs 18: 21-35. Het
leesrooster start ook een alternatief
spoor, allereerst voor vier zondagen
uit het boek Rechters, vandaag
Rechters 17:1 - 18:10. Waarschijnlijk
zal Mirjam een andere keuze maken,
want allereerst is het feest (zestigjarig
bestaan!) en we beginnen met het
thema ‘gastvrij’. Voortaan is er één
keer per maand een themadienst met
nabespreking (behalve op

11 september wegens het jubileum)
Op 18 september staat Wim Janssen
op het rooster. Hopelijk is hij dan
hersteld na zijn operatie. De lezing
volgens het leesrooster is: Matteüs
20: 1-16; het alternatief: Rechters 18:
11-31.
Op 25 september gaat Mirjam
Buitenwerf ons weer voor, met als
lezing Matteüs 21: 23-32; alternatief:
Rechters 19: 1-15. Een laagdrempelige
viering, met extra aandacht voor de
tieners in ons midden. We vieren de
Maaltijd van de Heer.
Zondag 2 oktober is ds. Jaap van
der Linden onze voorganger in een
doopdienst (zie bericht hierna). Renger
Prent, die aanvankelijk op het rooster
stond, was zo vriendelijk zijn beurt af
te staan; hij zal later dit seizoen weer
bij ons voorgaan. De lezing volgens
het leesrooster is dan Matteüs 21:
33-43; alternatief: Rechters 19: 16-30
en 21: 25.
Op 9 oktober gaat een andere goede
bekende voor: Jaap Doolaard. De lezing
is Matteüs 22: 1-14. Het leesrooster
start met een alternatief spoor, namelijk
uit de eerste brief van Paulus aan de
gemeente in Tessalonica; vandaag is dat
1 Tess. 1: 1-10.

Doopaanvraag
Doop voor hun kind is aangevraagd
door Jikkemine en Mario Meeuwse
(Ruisvoorn-laan 18, Aalsmeer) voor
hun zoon Michiel Marinus Johannes,
geboren 20 april 2011. Michiel is het
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broertje van Pieter, die we vorig jaar
mei in de Kruiskerk hebben gedoopt.
Wegens ziekte en operaties van
Michiels oma wordt de doop voorlopig
uitgesteld.
Monique en Richard van der Linden
(De Surmontstraat 35, Amstelveen)
vragen de doop aan voor hun dochter
Florine Mirjam Monique, geboren
15 juni 2011. De opa van Florine,
Richards vader, is predikant van de
PKN in Sleen. Bovendien heeft Jaap
van der Linden banden met de kerk in
Amstelveen, als zoon van ds. W. Van
der Linden, vroeger predikant in de
Pauluskerk. Hij zal op 2 oktober in de
doopdienst voorgaan. Ook zijn andere
zoon, broer van Richard, Joost en
diens vrouw Marjet hebben gevraagd
of hun zoon Friso Hans, geb. 30 mei
2011, tegelijkertijd in de Kruiskerk kan
worden gedoopt. Zij wonen zelf in
Amsterdam en kerken meestal in de
Dominicuskerk.

Pastoraat
Met de komst van Mirjam Buitenwerf
is het predikantencorps weer op
sterkte. De pastorale adressen
worden nu tussen beide predikanten
verdeeld: pastorale zorg voor wijk 3 (het
grondgebied van de voormalige Nieuwe
Kruiskerkgemeente) berust bij Sieb
Lanser en voor wijk 5 (het grondgebied
van de voormalige Bankraskerk) bij
Mirjam Buitenwerf. Voor wijk 5 een
kleine correctie: de pastorale zorg
voor de wijk Elsrijk komt geheel voor
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Activiteiten
Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld.

September
di

13

20.00 uur

di
wo

27 19.30 uur
28 10.00 uur

wo

28 20.00 uur

Gespreksgroep voor 25 plus, locatie: Paula Rose en Erik
Schouten, Van der Ghiessenstraat 43.
Film Des Hommes et des Dieux
Ouderen rond de Schrift. Inleider: Paul Koopman. Titus
Brandsmakerk
Lectio Divina. Inleiders: Han Jongeneel en Saskia de
Jong.

Oktober
20.00 uur

do

14.00 uur

ma 10

20.00 uur

do

20.00 uur

13

Sieb Lanser

60 jaar Kruiskerk

ma 3
6

vijfjaarlijkse studieverlof van drie
maanden, zij het dat ik die 13 weken
in kleine porties opneem, over
een langere periode, te weten tot
maart 2013. Dat heeft te maken met
‘het hart’ van het studieverlof, de
cursus Contextueel Pastoraat die ik
ga volgen. Daardoor zal ik ook iets
minder voorgaan dan gebruikelijk.

Bijbelavond rond de Tien Geboden. Inleider: Ambro
Bakker. Augustinuskerk
Franciscus van Assisie. Inleider: Renger Prent. Titus
Brandsmakerk
Bijbelavond rond de Tien Geboden. Inleider: Ambro
Bakker. Augustinuskerk.
Kring Vrouw en Geloof.

Zie ook het boekje van de Kleine Raad van Kerken Amstelveen-Noord/
Buitenveldert en Kruispuntjes

rekening van Sieb Lanser. De hele
wijkgemeente beslaat AmstelveenNoord, tussen de A9 en de grens met
Amsterdam-Buitenveldert. De adressen
ten oosten van de Beneluxbaan vallen
onder Mirjam Buitenwerf, de adressen
ten westen van de Beneluxbaan
onder Sieb Lanser. Ook voor de
‘buitenwijkers’ is de Beneluxbaan de
grens: gemeenteleden ten oosten
en ten zuiden hiervan (Groenelaan,
Waardhuizen, Middenhoven, Westwijk)
vallen onder Mirjam Buitenwerf; voor
gemeenteleden ten noorden van de

Beneluxbaan is Sieb Lanser de pastor.
Voor een pastoraal gesprek kan altijd
een beroep op de predikanten worden
gedaan.

Afwezigheid
Het zal u zijn opgevallen dat ik in deze
periode in het kerkdienstenrooster
ontbreek. Dat komt door vakantie
en studieverlof. Een eerder bericht
is achterhaald; mijn vakantie is nu
van 12 t/m 18 september en van 9
t/m 23 oktober. De tussenliggende
drie weken ben ik vrij vanwege mijn
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Tijdens het open Monumentenweekend, 10 en 11 september, wordt
aandacht besteed aan het 60-jarig
bestaan van de Kruiskerk. De kerk is
open tussen 12.00 en 16.30. Er is een
expositie ‘Kunst uit eigen kring’ en
een overzicht van de afgelopen 60 jaar
Kruiskerk. Verder: rondleiding langs
de pilaar-schilderingen, beklimmen
van de toren en korte muzikale
intermezzi (open podium). Op zondag
11 september om 11.45 uur een
koffieconcert, met Susanne Jaspers,
violiste in het concertgebouworkest,
en David Schlaffke organist: werken
van Rheinberger, Liszt, Telemann,
Mozart en Mendelssohn.
Toegang is gratis, collecte bij de
uitgang. De kerk is van 12 t/m 15
september ‘s middags open om de
exposities te bekijken (zie poster).

Kring Vrouw en Geloof in de
Kruiskerkgemeente
De groep van plusminus 20
vrouwen (van 20 tot 80+), van heel
verschillende geloofsachtergrond
of religieuze belangstelling,

kwam al ruim 25 jaar samen in de
Bankraskerk om in vertrouwen te
praten over zingeving, de grond van
ons geloven en twijfels. Overgegaan
naar de Kruiskerk, kwam er een
nieuwe toeloop van vrouwen.
Wij hebben veel gesproken en
nagedacht over gemeenschap en
thema’s als geloof, hoop en liefde.
In 2011/2012 is ons thema:
Ontmoeten. Wij nodigen vrouwen
uit de Kruiskerkgemeente, maar
ook Katholieke en Lutherse
vrouwen uit om mee te praten over
vrouw en geloof. Jong, student of
werkend: allen van harte welkom!
Ons jongste lid, Eva, heeft net een
baby gekregen. Zij komt geregeld
helemaal uit Friesland naar onze
kring! Er is dus ruimte voor alle
leeftijdsgroepen.
Welke bijdrage kunnen wij
leveren aan de discussie over het
vernieuwen van de gemeente?
We gaan het boekje van Bert
Kuipers gebruiken: Zondag gaan
we naar de kerk; over geloven,
vieren en ontmoeten (bestellen via
boekentafel Kruiskerk).
Daarnaast lezen we in de bijbel, via
close reading. Elke 2e donderdag van
de maand ben je van harte welkom!
Startdatum: 13 oktober 2011.
Plaats: Kruiskerk, Pauluszaal.
Tijd: 20.00 uur tot ong. 21.30 uur
Inlichtingen:
Meta Schoonheim, tel. 645 57 33,
m_schoonheim@hotmail.com;
M. Touw, tel. 645 60 31,
marijketouw@hotmail.com.

Tiny Weijtze-Kooistra
De negentig jaar wilde ze graag halen, maar de laatste
jaren waren er enkele ernstige ziekteperiodes. Toch
heeft ze het gehaald en met al haar dierbaren gevierd en
meteen afscheid genomen. Ze overleed één dag na haar
verjaardag. Vele jaren woonde ze in Elsrijk, de laatste jaren
in een aanleunwoning van Klaasje Zevenster, met haar
man Louis, en nog een kamer voor zorg in het huis. Zolang
dat kon waren ze nauw betrokken op de Bankraskerk.
Daarna waren er de diensten in de kapel van Klaasje
Zevenster. Daar hielden we ook de afscheidsviering,
waarna de crematie plaats vond bij crematorium Bouwens.
Met de zaligsprekingen uit Matteüs 5 en woorden van
Matteüs 11:28 – 30 voor vermoeide en belaste mensen
tekenden wij haar leven uit. Bovenaan de kaart staat: Mijn
schild ende betrouwen zij Gij o god mijn Heer! Op u zo wil
ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Deze woorden heeft
zij met zich meegedragen en deze woorden hebben haar
gedragen.

Ineke Govers-Baarschers
Na een val waarbij ze haar arm brak en haar schouder
ontwrichtte, was de weerstand gebroken. Tot dan toe
accepteerde zij zo goed mogelijk de gevolgen van
het ouder worden. Een ernstige vorm van doofheid
betekende een verdere beperking van de mogelijkheden
tot contact. Na een moeizaam verblijf in een zorgcentrum
in Duivendrecht, kreeg zij kort na het overlijden van haar
man een kamer in Klaasje Zevenster. Wat haar terug
bracht in haar eigen buurt en waar zij zich beter voelde
dan daarvoor. Bovenaan de kaart staat: Op vleugels van
de wind als een vlinder meegevoerd naar de achterkant
van de regenboog. Die tekst leidde ons naar het verhaal
van de verbondsluiting met Noach in Genesis 9. Daarmee
herdachten we haar bij de afscheidsviering in de aula van
de Nieuwe Ooster begraafplaats.
Renger Prent
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Paaskerk

Zij beleden op 4 september in het
midden van de gemeente hun geloof.
Al daarvoor waren zij regelmatig in de
diensten te vinden.
Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad
Rond de diensten
Na een paar rustige maanden,
waarin wij als Handweg-Dorps-en
Paaskerkgemeente zes gezamenlijke
diensten mochten vieren, vieren wij
na de zomer – en hopelijk in een
mooie nazomer – van harte verder.
Tegelijkertijd gaan wij een nieuw
seizoen in en dat markeren we met een
startzondag. Eerst is er op zondag 11

september echter nog een ‘gewone’
dienst waarin ds. Peter van Ankeren
voorgaat, een goede bekende in zowel
de Paas- als de Dorpskerk. Het is fijn
dat hij weer in ons midden is. Op deze
zelfde zondag zal ds. Marco Visser zijn
arbeid aanvangen in de Protestantse
Gemeente Heemskerk. Wij wensen
hem en zijn nieuwe gemeente een
goede, gezegende tijd samen!

Startzondag 18 september
website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marianne Bogaard,
Erasmuslaan 32, 1185 BH Amstelveen,
tel. 4416036,
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480,
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
Ilse Meester, tel. 6410264,
ilsemeester@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Rina Ran, tel. 6461370,
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
Einte Bonstra, tel. 0297-520803,
eintebonstra@paaskerk-amstelveen.nl
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inleveren kopij Present
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Op zondag 18 september is onze
startzondag. Tim Stronkhorst en Coen
op ’t Roodt nemen in de dienst afscheid
van de kinderdienst en gaan naar de
Paastieners. Ook is er een behoorlijk
aantal scheidende ambtdragers. Voor
de Dorpskerkgemeente zijn dat Einte
Bonstra en Lineke de Ruijter. Voor de
Paaskerkgemeente Lida van den Broek,
Evy Deru, Thijs Visser en Marieke van
Wieren. Wij danken hen voor hun inzet
en zorg binnen de kerk en in de tehuizen.
Na de dienst, waarin zowel de
Paaskerkcantorij als Anthem
meewerken, gaat het feest nog even
verder. Samen met de gemeente van
de Handwegkerk zijn er verschillende
activiteiten rond het landelijke
startzondagthema ‘Liefde’. Elkaar
ontmoeten bij een kop koffie en kijken
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hoe anderen actief zijn kan natuurlijk
ook! Houdt u dus vooral de eerste uren
van deze zondag vrij.
Het weekend daarop is de
rommelmarkt. De zondag erna, 25
september, gaat dr. Gerrit Manenschijn
voor. Door omstandigheden is dat dit
jaar geen oecumenische dienst. Er is
wel avondmaal. Op 2 oktober gaat een
andere bekende voor, ds. Ariane van
den Berge-Geudeke. En op 9 oktober
vieren wij in de Handwegkerk een
gezamenlijke ZWO-dienst waarin onze
dienst aan de wereld centraal staat en
waarin ikzelf hoop voor te gaan.

9 oktober klassieke viering
15.30 uur
’s Middags is er op deze zondag een
klassieke viering in de Paaskerk, die
om half vier begint. Deze viering is
ontstaan vanuit de gedachte in Zuid
dat we vanuit verschillende profielen
willen gaan vieren en zal een ingetogen
karakter hebben met nadruk op het
reformatorisch gedachtegoed. De
voorganger is momenteel nog niet
bekend.

Nieuwe gemeenteleden
Wij heten Marion van der Vliet en
Jelle Belgraver van harte welkom als
belijdende leden van onze gemeente.

Voorafgaand aan dit nummer
van Present hebben wij geen
kerkenraadsvergadering gehad,
omdat wij in de zomermaanden niet
vergaderen. Toch is er altijd iets te
melden.
Wij kijken terug op een mooi
afscheidsweekend van onze predikant
Marco Visser. Een feestelijke
zaterdagavond waarbij hij op allerlei
manieren is bedankt en toegesproken
met een lach maar ook met een traan.
Zondagmorgen was een mooie dienst
waarin hij de zegen mocht ontvangen
voor zijn verdere weg.
Zijn intrededienst in Heemskerk is
zondagmiddag 11 september. Als
gemeente proberen wij nu een nieuw
evenwicht te vinden en wij zullen daar
met elkaar de schouders onder zetten.

Nieuw adres Marco Visser:
Duitslandlaan 64, 1965 BH
Heemskerk. Telefoon: 0251-293002,
marcovisser64@kpnmail.nl

Cornelis Jan Vreeken
27 juni 2011 overleed Cor Vreeken, een week nadat hij 97 jaar was geworden. Op 1 juli
heeft de Dorpskerkgemeente afscheid genomen van deze markante man. Zijn leven
lang is hij vanuit de Katerstraat 25 naar de Dorpskerk gegaan. Daar is hij gedoopt, heeft
hij zijn geloof beleden en zich gedragen geweten door de woorden van de schriften,
de psalmen en de muziek. Hij wist zich in het bijzonder gesterkt door de woorden van
Psalm 68. Daaruit leefde hij en in dat vertrouwen stief hij. Zo staat het er: ‘Dag aan dag
draagt hij ons, die God is ons heil’.
Ome Cor, zoals hij door velen werd genoemd, was daarnaast vanaf zijn jonge jaren
lid van muziekvereniging Patrimonium en van het KLM Harmonie orkest. Als vader,
vriend, tuinman, dichter en “Dorpelwachter” laat hij goede herinneringen na. In
gedachten en gebed zijn we bij zijn nabestaanden.

Adrie van der Breggen-Hoogvliet
Deze zomer overleed na een ziekbed van een aantal maanden Adrie van der
Breggen-Hoogvliet. Adrie was een zeer betrokken en actief gemeentelid. Zij
zette zich onder andere in voor de Vrijheidsbrief, was contactpersoon van de
vrouwengespreksgroep en dacht mee over het geldwervingsbeleid. Toen zij niet meer
naar de kerk kon luisterde zij iedere zondag naar het bandje van de dienst en wist
zich met de Paaskerkgemeente verbonden. De vele tekenen van medeleven vanuit
de gemeenschap sterkten haar. In geloof heeft zij haar leven in de laatste maanden
overgegeven. Op 14 juli overleed zij, 75 jaar oud. Ds. Atmadja leidde de uitvaartdienst.
Onze gedachten en gebeden zijn bij Piet, Willy, Peter en verdere familie.

Pieter Roos
Op 25 juli ging van ons heen Pieter Roos. Nog geen jaar eerder namen wij met hem
afscheid van zijn vrouw Cootje. Beiden woonden de laatste jaren van hun leven in
huize Groenelaan. Thuis in de vrijzinnige traditie gaf hij op zijn eigen wijze vorm aan
het geloof, bewust en belezen. Hij werd 89 jaar. De begrafenis werd geleid door
pastor Dornseiffer van huize Groenelaan.

Jan Frank van den Berg
Op 13 augustus overleed Jan Frank van den Berg. Afkomstig uit Putten groeide hij
op in een ‘zware’ omgeving. Al jong verloor hij zijn vader bij een razzia en later ook
zijn moeder. In zijn verdere leven maakte hij nogal wat omzwervingen, waarbij hij
uiteindelijk in Nes aan de Amstel terechtkwam. Daar vond hij tot zijn eigen vreugde de
band met de kerk weer terug en kwam regelmatig naar de diensten. Hij werd 81 jaar
en werd begraven in Putten, na een eenvoudige uitvaartdienst waarin ik zelf mocht
voorgaan.
Ook de kinderen van de heer Roos en de heer van den Berg wensen wij veel sterkte.

25

jaargang 2 | nummer 7

Agenda

Bijbelkring: Doordenken over God

Twintigers en dertigers

Alle activiteiten vinden plaats in het benedenhuis van de Paaskerk.

Waarom geloven we wat we geloven?
Nadenken over het geloof is niet alleen
zinnig voor specialisten. Iedereen die
de God van Jezus beter leert kennen,
kan ontdekken hoe bevrijdend het
is om met Hem te leven. Dr. Benno
van den Toren zet in zijn boekje
Doordenken over God vanuit de bijbel
in heldere taal de hoofdpunten van
het geloof in God uiteen. Zoals Gods
zelfopenbaring in een multireligieuze
wereld. Een persoonlijke relatie met
God. Heeft God pijn? God is drie-enig.
Gods zorg voor ons. Zijn Allah en de
Vader van Jezus dezelfde God?

We willen van alles: carrière maken, tijd voor onze relatie en voor
vrienden, zorg voor ons gezin, persoonlijke groei… en we willen ook
iets met geloof. Elke maand komt een groep twintigers en dertigers
bij elkaar om in gesprek te gaan. We zoomen in op verschillende
onderwerpen: geloof en werk, geloof en samenleving, de Bijbel en je
eigen leven en de toekomst van de kerk
Iedereen in deze leeftijdsgroep is welkom om mee te praten. Op
22 september is de volgende bijeenkomst, in verband met de
rommelmarkt, voor één keer bij iemand thuis. Thema: hoe ga je om
met de verwachtingen van jezelf en van anderen. Wie wil je zijn?
De avond begint om 20.00 uur. Aanmelden kan bij ds. Marianne
Bogaard, dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl

September
di
do
di
do

13
15
27
29

14.30 uur
10.00 uur
14.30 uur
10.00 uur

Vrouwengespreksgroep
Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. G. Rietberg
Vrouwengespreksgroep
Bijbelkring Doordenken over God, Miep Habing

Oktober
ma
di
do

03 19.00 uur
11 14.30 uur
20 10.00 uur

Gebedskring
Vrouwengespreksgroep
Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. Atze v.d. Broek

Opvolging van ds. Visser
Eind mei hebben wij als voorzitters
van de kerkenraden in Zuid een voorstel gedaan aan de Algemene Kerkenraad over een nieuw te beroepen
predikant. Zoals ik al eerder schreef:
een nieuw te beroepen predikant is
niet langer een zaak van alleen de
Dorpskerkgemeente, maar – met het
oog op de naderende fusie – een zaak
voor héél Amstelveen Zuid. Met het
oog op alle ontwikkelingen in zuid
willen we graag een nieuwe fulltime
predikant beroepen.
We hebben hier met de Algemene
Kerkenraad en ook met de kerkrentmeesters over gesproken. Om
financiële redenen is een fulltime
formatieplaats op dit moment niet
mogelijk. Dit antwoord roept een
nieuwe vraag op: is het niet mogelijk een deel van ons vermogen aan
te spreken en dat te investeren in
bijvoorbeeld menskracht? Voor een

goede begeleiding van de huidige
situatie en de nieuwe plannen voor
Westwijk zijn professionele mensen
nodig.
Dit vraagstuk staat na de zomer
op de agenda van de Algemene
Kerkenraad en daardoor wordt pas
in het najaar duidelijk voor hoeveel
procent wij een nieuwe predikant
mogen beroepen.
Om de komende tijd te overbruggen
– want er is veel werk aan de
winkel – mogen wij een fulltime
interimpredikant aanstellen. Daartoe
hebben wij op het moment dat ik dit
schrijf, een eerste gesprek gehad.
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd
te hebben, maar schroom niet als u
vragen hierover hebt, om ons aan te
spreken.

Tijd:

donderdagochtend
van 10 tot 11.30 uur.
Data:
29 september; 27 oktober;
10 november; 8 december.
Begeleiding: Miep Habing tel. 647 3574.

Gebedsgroep
Wij komen als gebedsgroep tweewekelijks bij elkaar op maandagavond.
We zingen een paar liederen, lezen
een bijbelgedeelte en brengen
voor Gods aangezicht wat in onze
gemeente en in de wereld leeft. U
kunt namen en gebedsintenties aan
ons doorgeven. Natuurlijk mag u ook
met ons meebidden!
Data:

Tijd:

3 en 24 oktober, 14 en 28
november en 12 december
2011, 9 en 23 januari 2012.
van 19.00 - 20.30 uur.

Ilse Meester
Freja Slot-Koelbloed, tel: 645 5948
Mail: freja.slot@planet.nl

Beth Shalom
Het verpleeghuis Beth Shalom is de laatste weken negatief
in het nieuws. Jammer, hoewel ik een sterk vermoeden heb
dat de situatie in andere verpleeghuizen niet veel beter is.
Personeelsgebrek, waardoor te weinig aandacht aan de clienten
kan worden gegeven is immers schering en inslag?
Als ouderling van de Paaskerk voor het Zonnehuis ben ik ook op
bezoek geweest in Beth Shalom, dat immers op hetzelfde terrein
ligt. Een aantal van de cliënten daar is Protestant, dus lid van onze
gemeente. Als welkomstgroet en tegelijk Paasgroet hebben we bij
deze mensen bloembakjes gebracht. We werden heel vriendelijk
ontvangen door het personeel en prima geholpen bij het vinden van
de weg door een doolhof van gangen met gesloten deuren.
Ik zou dit stukje echter niet schrijven als iets me niet in het
bijzonder getroffen had: iedere deur heeft een kamernummer en
een naambordje. Dat is heel normaal. Maar bij het naambordje
hangt een foto achter glas. Daarop zie je een jonge vrouw met
een paar kinderen, of een man in de kracht van zijn leven. Zo’n
foto spreekt boekdelen. Zo’n benadering ook. Als we in een huis
met dementerende bewoners komen vergeten we zo gauw
wie deze mensen vroeger waren, en als we ze niet kennen van
vroeger weten we helemaal niet welke rol ze vroeger speelden
in de maatschappij, dat ze een gezin hebben gerund, kinderen
hebben opgevoed, dat ze hebben gelezen of gemusiceerd. Die
foto geeft mensen een stukje van hun waardigheid terug. Ook dit
is Beth Shalom!
Lida van den Broek
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Rommelmarkt
zaterdag 24 september van 10.00 tot 16.00 uur
De Rommelmarktcommissie is met haar werkzaamheden
begonnen. Op de vergadering van 17 augustus waren ook
gemeenteleden van de Dorpskerkgemeente. Daar zijn we blij
mee: er is namelijk geen leukere manier denkbaar om elkaar
beter te leren kennen dan door samen te ‘rommelmarkten’.
Dit jaar houden we voor de 38ste keer onze jaarlijkse
rommelmarkt op zaterdag 24 september van 10.00 tot
16.00 uur.

Hulp en DE-bonnen
Om van de rommelmarkt ook dit jaar weer een succes te
maken hebben we de hulp van veel mensen nodig. Daarom
een oproep aan iedereen die het leuk vindt om mee te
helpen. Op woensdag en donderdag om spullen uit te
zoeken voor de rommelmarkt en de kramen in te richten. Of
op zaterdag om twee uurtjes een kraam te bemannen. Meldt
u aan! Vraagt u het ook aan familie, kinderen, kleinkinderen.
Iedereen die het goede doel wil steunen is welkom!
Denkt u aan de Douwe Egbertsbonnen! Want met uw
bonnen kopen we leuke prijzen voor het rad van avontuur. Bij
de bar van de koster staat daarvoor een bus.

Bruikbare spullen voor de verkoop kunt u inleveren
op woensdag 21 september van 11.00 tot 21.00 uur.
Heeft u vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met:
Jan van Schaik tel. 0297-582408 of
Roeltje Mentink tel. 4537148.
Of mailen naar rommelmarkt@paaskerk-amstelveen.nl.
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Pelgrimskerk
Bij de diensten

Bijbelkring

Zondag 18 september vindt de
eerstvolgende cantatedienst plaats.
Uitgevoerd wordt cantate 48: ‘Ich,
elender Mensch, wer werd mich
erlösen?’ [Rom. 7:24]) van J.S. Bach.
De jaarlijkse vredesdienst vindt plaats
op 25 september en wordt gehouden
samen met de parochie van de Goede
Herder in de Goede Herderkerk
(aanvang 10.30 uur).
Aan de dienst van zondag 2 oktober
hoopt de cantorij haar medewerking
te verlenen. Er zullen onder andere
psalmen worden gezongen die
getoonzet zijn door Willem Vogel.

De zomerbijbelkring over het
bijbelboek Ruth komt voor het laatst
bijeen op dinsdag 13 september om
14.00 uur. We behandelen dan Ruth 4.
De winterbijbelkring komt dit seizoen
eenmaal per drie weken bijeen, op de
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur. We starten op 27 september. Het
buitengewoon interessante boek van
de profeet Ezechiël (met onder andere
zijn beschrijving van de ‘troonwagen’
van de HEER) zal deze winter centraal
staan. Deelnemers wordt gevraagd
voor de eerste keer de hoofdstukken
1, 2 en 3 (het laatste t/m vers 21) van
Ezechiël thuis door te lezen.

Hoe worden de doden opgewekt?
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

Onder deze titel verscheen in juni
een nieuw boek van ds. De Vries,
waarin hij de contouren van het
opstandingsbestaan zoals dat in
de Bijbel geschetst wordt, verkent:
wat is de aard van het leven dat
ons door de dood heen beloofd
wordt? Na afgelopen mei reeds
een inleiding te hebben gegeven
over de toekomstverwachting in het
Oude Testament en de zogenaamde
intertestamentaire literatuur, zal ds.
De Vries in september de inhoud
van zijn hele boek voor de gemeente
toelichten. Tevens zal er gelegenheid
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zijn tot het stellen van vragen.
Datum en tijd: woensdag
21 september, 14.30-16.30 uur.
Plaats: Pelgrimskerk.

Vijftig jaar Goede Herderparochie
In de tweede week van september
viert de Goede Herderparochie dat
zij 50 jaar bestaat en actief is in
Buitenveldert. Wij feliciteren haar van
harte! De Pelgrimskerk is gevraagd
in deze feestweek een bijdrage te
leveren in de vorm van een lezing over
het eigene van de reformatorische
traditie. Ds. Van Drimmelen zal deze
lezing verzorgen op dinsdagavond
13 september in de achterzaal van
de kerk van De Goede Herder.
Aanvangstijd: vermoedelijk 20.00 uur.

Correctie
In het vorige nummer van Present
kondigde ik aan dat bij de viering van
het heilig avondmaal voortaan hosties
zouden worden gebruikt. Een van de
lezers stoorde zich aan het gebruik van
dit woord, daar het welbeschouwd het
brood als offer kwalificeert. Hoewel
ik dat niet bedoelde, had ik inderdaad
beter het meer neutrale woord
‘ouwels’ kunnen gebruiken.
Ds. Harmen U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad

Bert van der Lichte

Er wordt gewerkt aan verbetering van onze
website. Het is de bedoeling de site actueler
en levendiger wordt.
• Mevrouw Ushi Janssen heeft gerapporteerd over haar kringen in Menno Simons en
Otter Knoll. Ze is de opvolgster van mevrouw
Alice van der Laan. Bij dit gesprek waren ook
Ans Dorsman en Irene Luiks aanwezig, die
de praktische dingen regelen in het Menno
Simonshuis en de Otter Knoll Stichting.
Mevrouw Janssen heeft de opleiding
van pastoraal werkster voltooid aan de
Hogeschool van Amsterdam, hoewel ze
van rooms-katholieken huize is. Ze bereidt
het kringenwerk voor aan de hand van het
boek “Ik zou zo graag een ketting rijgen” van
Howard Mc Ilveen en Kevin Kirkland. De
kringen bestaan uit acht tot tien mensen.
Het zijn hechte groepen en iedere groep
heeft een eigen dynamiek. Je kunt niet één
op één de thema’s behandelen, daar de
deelneemsters van Otter Knoll een meer
theoretisch kader hebben dan die van Menno
Simons. De deelnemers kunnen over het
algemeen op eigen kracht komen. Mevrouw
Janssen doet het werk met veel plezier en
haalt er inspiratie uit.
• De viering van een halve eeuw protestantisme in Buitenveldert zullen we koppelen
aan de opening van de Pelgrimskerk op
19 december 1963. We hebben dus nog de
tijd. Inmiddels komen allerlei interessante
gegevens over de begintijd binnen.
• Naar aanleiding van de bespreking van ons
moderamen met het Parochiebestuur van
de Goede Herder zijn de volgende punten
gepasseerd:
• Vanuit het Bisdom Haarlem wordt
aangedrongen op kerkgebouwenreductie.
Hoewel de Urbanus in Bovenkerk op
instorten schijnt te staan, mikt men toch

Bert van der Lichte overleed op 11 juli, in de leeftijd van 93 jaar. Aan
zijn overlijden ging een periode van verzorging vooraf in huize OtterKnoll, nadat hij eerder in zijn huis ten val was gekomen. Op de dag dat
hij in huize Otter-Knoll blijvend een nieuwe kamer zou betrekken, trad
zijn dood in. De heer Van der Lichte is jarenlang een zeer meelevend
lid van de Pelgrimskerkgemeente geweest. Hij volgde zijn opleiding
aan de kweekschool, maar dat was geen garantie voor het vinden
van een betrekking. Na omscholing werd hij accountant bij een grote
onderneming, waar hij tot zijn vreugde ook zijn kennis van het Duits en
het Frans kon inzetten. Later heeft hij menigeen geholpen bij het invullen
van het belastingformulier. Hij had een brede kennis van en een grote
belangstelling voor onder andere taal, geschiedenis en fiscaal recht. Zijn
grote passie was muziek – hij speelde graag orgel – en zingen. Dat laatste
heeft hij als lid van de cantorij tot kort voor zijn dood gedaan. In de dienst
voorafgaande aan zijn begrafenis heeft de cantorij hem op muzikale wijze
de laatste eer betoond. Wij wensen zijn dochter, die jarenlang haar vader
intensief heeft verzorgd en begeleid, en zijn zoon en schoondochter en
hun kinderen sterkte toe.

Annechien (Annie) Oosterveen
Op 19 juli overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding Annechien
(Annie) Oosterveen, in de leeftijd van bijna 76 jaar. Het leven van mevrouw
Oosterveen was niet altijd even gemakkelijk; zij verloor op jonge leeftijd
verscheidene geliefden. Hoewel haar wens om verpleegkundige te
worden door omstandigheden niet gerealiseerd kon worden, heeft zij een
aantal jaren met genoegen gewerkt op het kantoor van de GGD aan de
Nieuwe Achtergracht. Ze was niet getrouwd, maar beleefde veel plezier
aan de kinderen en kleinkinderen van haar zus. Annie Oosterveen wist
zich geborgen bij God. Zij is begraven te Zalk.

Henk Bossers
Eind juli kwam onverwacht een einde aan het leven van Henk Bossers.
Hij werd 85 jaar. Enkele weken voor zijn overlijden vertelde hij mij over
zijn indrukwekkende ervaringen als soldaat in ‘Nederlands Indië’. Eenmaal
terug in Nederland maakte hij op Sint-Philipsland de watersnoodramp van
1953 mee, waardoor hij onvervangbare bezittingen verloor. ‘Indië’ en de
watersnood hebben in negatieve zin een stempel op zijn geloof gedrukt.
Met zijn vrouw verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij leidinggevende
functies vervulde bij de PTT. Wij leven mee met zijn kinderen en
kleinkinderen, maar in het bijzonder met zijn vrouw, die voor de dagelijkse
zorg zeer van hem afhankelijk was.
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op ‘klassieke’ kerkgebouwen. Van
de zeven parochies wil men naar
vier locaties. De Goede Herder blijft
voorlopig nog intact, hoewel ook daar
het kerkbezoek terug is gelopen, van
150 naar 110 à 130.
• De Welzijnsmarkt, die op 1 oktober
in Vreugdehof zal worden gehouden,
krijgt ruime aandacht. Er zullen nog
wel kramen zijn, maar er wordt ook
gedacht aan meer presentaties. Er
zouden in de kerkzaal bijvoorbeeld
continu cd’s kunnen worden gedraaid.
Samen met de Goede Herder
willen we tot een goede invulling
komen en een gemeenschappelijke
kraam bemannen. Contactpersoon
voor de Pelgrimskerk is mevrouw
Kruijswijk, voor De Goede Herder
de heer Van Vliet, secretaris van
het Parochiebestuur. Ga ook eens
kijken! Onderzocht zal worden of
de oefening voor de cantatedienst
op 18 september in Vreugdehof kan
plaatsvinden.
• Mevrouw Hellema vraagt of de
gezamenlijke oudejaarsdienst in De
Buitenhof ’s middags zou kunnen
worden gehouden. In principe is dit
akkoord, maar de heer Stok vraagt
zich af of we dit jaar wel een dienst
moeten houden nu oudjaar op
zaterdag valt. De belangstelling voor
de dienst is namelijk zeer gering,
circa 15 kerkgangers. Besloten wordt
wel een dienst te houden. Nader
overleg volgt.
• Ds. Buitenwerf, ds. Lanser, en ds. De
Vries zullen nagaan of zij iets kunnen
doen voor Uilenstede.
• De visitatie vindt in november plaats.

Het gesprek met de kerkenraad is
tijdens de vergadering van
21 november. Daarnaast is er de
mogelijkheid voor gemeenteleden
de visitatoren te spreken. Nadere
mededelingen volgen.
Adri Lodder

Pastorpraat
Als u dit leest, is het zomerprogramma bijna ten einde. De
meeste activiteiten werden goed
bezocht. De opgave voor het bezoek
aan de Synagoge was zo groot dat
u, als u niet meer meekon, een
herkansing krijgt. We gaan het
jaarlijkse koren/theaterfestival
bijwonen in de grote zaal en er is
altijd plaats (900 zitplaatsen). Zie
verder het Winterprogramma.
Het bezoek aan Rotterdam en IJburg
was indrukwekkend en het zingen
met elkaar was een opkikker (zie
verslag prikbord) dus we gaan op
herhaling in de winter! Meedoen
betekent altijd iets meebeleven! Bij
de Zomermaaltijd, met het thema
Zomerkoninkjes, waren veel bijdragen,
leuk en spannend! Zie: Bij de
zomermaaltijd.
Petje af voor de kerkelijke gemeente
Amsterdam die in juni, tijdens de
Kerkennacht, vele kerken op zaterdagavond redelijk vol kreeg met zeer
zinnige presentaties! Inspirerend!
Bravo! (vraagje: waarom waren de
ballonnen zwart?)
De Goede Herderkerk (onze RK buren)
houdt een feestweek van 11 tot 18
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september. Het programma is bij de
kerken af te halen. Ds. De Vries draagt
ook zijn steentje bij.
De Thomaskerk (lijn 5, halte Prinses
Irenestraat) geeft het hele seizoen
weer (op de tweede en vierde
dinsdag) een gratis lunchconcert met
koffie vooraf vanaf 12.00 uur. Woon
eens bij!
Rond Valentijnsdag 14/02 2012 bent u
ook welkom, bericht volgt.

Elke woensdagmorgen om 09.00 uur Morgengebed in De
Goede Herder.
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur “Kannen en Kruiken”.
Eerste vrijdag van de maand tevens gezamenlijke maaltijd
“Kostje geKocht”.

do

08 20.00 uur

Op zaterdag 1 oktober wordt de
Welzijnsmarkt gehouden in de diverse
ruimtes in Vreugdehof aan De Klencke
111, van 10.00 tot 16.00 uur. De kerken
presenteren zich met onder andere
het nieuwe Winterprogramma! U komt
toch ook?

zo

11 - zo 18

Stel u op de hoogte van wat er zoal
in de wijk gebeurt. Meedoen is
betrokken zijn.
Zieken zijn er ook en enkelen liggen
nog in het ziekenhuis of worden
elders verzorgd. De namen en
adressen hangen op het prikbord.
Irene Hillers houdt het goed bij. Velen
sturen af en toe een kaartje. Dat doen
we ook vanuit Kannen en Kruiken op
vrijdag en wees overtuigd: het wordt
met grote dankbaarheid ontvangen!
(Dit moest ik doorgeven.)
Wij wensen u allen kracht, moed
en geduld toe en bovenal Gods
nabijheid.
Namens werkgroep Pastoraat,
Wil Kruijswijk

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

september

Houd de hoop levend – Plant een olijfboom
“Plant een olijfboom” is een Internationale actie om samen
met Palestijnse boeren de hoop op een goede toekomst
levend te houden. Deze actie werd op 19 en 26 juni 2011 in de
Pelgrimskerk gehouden. Vele gemeenteleden hebben blaadjes
gekocht om olijfbomen in Palestina te kunnen planten. De
aanplant van olijfbomen geeft de Palestijnen, levend in
armoede en onder bezetting, moed om in een vreedzame
oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict te blijven
geloven.
In totaal werd voor € 320 aan blaadjes verkocht. Dit betekent
dat er zestien nieuwe olijfbomen kunnen groeien in de
Palestijnse gebieden dankzij onze actie. De ZWO commissie
bedankt alle gulle gevers.

ma 12

20.00 uur

di
vr
zo

13
16
18

14.00 uur
10.15 uur
10.00 uur

wo
di
wo
wo

21
27
28
28

14.30 uur
14.00 uur
10.00 uur
14.30 uur

Het Woord spreekt. De Goede
Herder
Feestweek De Goede Herder.
Zie speciale folder.
Film: Des Hommes et des Dieux,
De Goede Herder
Ruth
Menno Simonskring
Dienst met Linguae atque Cordis,
Bach cantate
Boekbespreking ds. De Vries
Bijbelkring Ezechiël
Bijbelbezinning
Doopsgezind in Amsterdam

oktober

Nel Velthorst
Bij de zomermaaltijd
Er was eens een aardbei, een rijpe,
Hij lag op de schaal voor het grijpen
Pak hem niet te snel
En bedenk je dan wel:
Je moet er niet zo hard in knijpen!

za
zo

01 10.00 uur
02 10.00 uur

do

13

20.00 uur

vr
wo

14
19

10.15 uur
20.00 uur

Welzijnsmarkt in Vreugdehof
Dienst met cantorij, Psalmen van
Willem Vogel
Het Woord spreekt. De Goede
Herder
Menno Simonskring
Kerk en Synagoge, over Herodes
de Grote door ds. P. De Bres

Zie de folder van het zomerprogramma voor meer
informatie.
Eind september komt de nieuwe folder van het
winterprogramma uit. U kunt deze ophalen in de
Pelgrimskerk.

Ineke van Zweden-van Alkemade
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PJR

Afsluiting

Een nieuw seizoen
De vakantie is een periode van
uitrusten, van leuke dingen doen en
van reizen. Maar de vakantie is ook
bedoeld om even stil te staan, om
terug te kijken op wat er is gebeurd en
vooruit te kijken naar het (school-)jaar
dat voor ons ligt.
Er staat een hoop te gebeuren de
komende periode. In de wijkkerken
gaan alle kinder- en tienerdiensten
van start. Bovenwijks staat er ook
een hoop te gebeuren.

Tienerweekend
We starten met een vrolijk tienerweekend voor alle 12 tot 16-jarigen
uit de Amstelveense kerken. Dit keer
is het thema ‘helden’. Onder deze
noemer hebben we allerlei spellen
en opdrachten in petto. De crew is er
helemaal klaar voor. Reken op een té
gek weekend.
We vertrekken op zaterdag 24
september om 17.30 uur (let op:
de vertrektijd is gewijzigd!) vanaf
de Paaskerk. Zondag zijn we tegen
18.00 uur daar weer terug. De kosten
bedragen 15 euro per persoon. Wil
je mee, geef je dan snel op bij Anko
Verburg: fam_verburg@zonnet.nl of

bij de PJR: pjr-amstelveen@hetnet.
nl. Hier kun je ook terecht voor meer
informatie.

Provider
Het keuzecatecheseprogramma zit
weer vol met bijzondere activiteiten.
Sommige daarvan zijn “gouwe
ouwen”, zoals ThemafilmEten, de
Adventpakjesactie en het Theaterweekend. Er zijn ook nieuwe items,
zo gaan we komend jaar op bezoek
bij de zusters Augustinessen in
Hilversum. In de stille week lopen
we een labyrint en er is een blokje
verdieping ingebouwd.
Met Provider doe je dingen die je
anders nooit zou doen. Met Provider
bespreek je onderwerpen waar je het
niet vaak over hebt!
Alle tieners van 12-16 jaar krijgen
binnenkort een boekje in de bus.
Heb je er geen gekregen? Laat dat
dan even weten door te mailen naar
pjr-amstelveen@hetnet.nl.

Website
De informatie op de PJR-website
was verouderd en ook de vormgeving
kon wel een aanpassing gebruiken.
Steven Teeuw heeft daarom een
prachtige nieuwe website gebouwd.
Het adres is hetzelfde gebleven:
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www.pjramstelveen.nl. Hier lees je
alle informatie over activiteiten voor
kinderen, tieners en jongeren. De
website is helemaal up-to-date. Neem
een kijkje en laat je verrassen!

Nieuwe stuurgroep PJR
Sinds juni is er een nieuwe
stuurgroep voor de PJR. De PJR heeft
een prachtige doelstelling: ‘Kinderen,
tieners en jongeren zo toerusten
dat zij, op grond van een bijbelse
visie, in verbondenheid met God en
in navolging van Christus, keuzes
leren maken in hun persoonlijk leven,
binnen de kerk en in de samenleving’.
Prachtig, wij gaan deze doelstelling
in de praktijk handen en voeten
geven. Dit betekent met name dat
we visie op jeugdwerk ontwikkelen,
de wijkkerken ondersteunen en
bovenwijks activiteiten organiseren.
De stuurgroep bestaat uit: Antoinette
Kamsteeg (voorzitter), Ellen Teeuw
(secretaris), Edith van Amsterdam
(vertegenwoordiger Handwegkerk),
Marleen Jongeneel (vertegenwoordiger
Kruiskerk), Elly Merckel (financiën) en
Dorien Keus (jeugdwerker).
De vertegenwoordiging uit de
Paaskerk is nog vacant.

p van de PJR.
De nieuwe stuurgroe
van Amsterdam,
ith
Ed
,
V.l.n.r. Ellen Teeuw
Marleen Jongeneel
Antoinette Kamsteeg,
.
en (zittend) Dorien Keus
rckel.
Me
y
Ell
o:
fot
Niet op de

Bezoekadres: Handweg 19, Amstelveen
website: www.pjramstelveen.nl
mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
tel.: 643 75 96

Dorien Keus
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manier Openbaring, Ezechiël, verhalen
over Jozef en over Samuël behandeld.
Moet ik dáárover preken, dacht ik
soms eerst. Maar als ik mijn tanden
erin zet, gebeurt er iets. Soms ben
ik juist blij met een moeilijke tekst.
Je hebt dan iets om op te kauwen.
Teksten die de meeste weerstand
oproepen, daar komen de mooiste
preken uit. Met mensen heb je dat ook
wel eens. Mensen die heel lastig lijken
op het eerste gezicht, blijken juist heel
interessant te zijn.’

Dan staat er bijvoorbeeld: ‘Jezus
had medelijden’, maar dat is voor
mij een stuk oppervlakkiger dan
‘hij werd met innerlijke ontferming
bewogen’. De bijbel is geen boek voor
op je nachtkastje, een boek waar je
gemakkelijk toegang tot krijgt. Je laat
de tekst door je vingers gaan, kiest,
proeft en weegt de woorden. Het is
poëzie.’ Zijn handen en ogen vertellen
intussen mee. ‘Mensen van buitenaf
hebben een voorsprong. Zij hebben
door wat er in die verhalen gebeurt.
Doordat ze er niet mee opgegroeid
zijn, worden ze eerder verrast door
het vreemde en het mooie van die
teksten. Dat gevoel hebben wij niet
meer. Misschien zijn de dingen wel te
vanzelfsprekend voor ons geworden.
Maar ik vertrouw op de kracht van de
tekst. Ook wij kunnen steeds weer
gegrepen worden.’

We hielden sobere diensten, er waren
bijbel- en meeleeskringen. Ik ben aan
de slag gegaan met themadiensten.
Bijvoorbeeld over geld in een tijd van
economische crisis en schepping en
evolutie in het Darwinjaar.’
En dan slaakt hij een zucht. ‘Het
andere, dat zijn al die commissies en
taakgroepen over financiën, beleid en
kerksluiting. Ik zat overal in en fietste
maar heen en weer tussen al die
vergaderingen. De Dorpskerkgemeente
zei ‘nee’ tegen het besluit van het
centrale bestuur om de Dorpskerk te
sluiten. Stiekem ben ik best trots op
die kleine, oude gemeente, dat ze het
gevecht zijn aangegaan. Er ontstonden
veel leuke initiatieven, het was een
bruisende tijd. Die ervaring hebben we
met elkaar gedeeld.
De bestuurlijke sfeer in het geheel van
de gemeente heb ik als erg zakelijk
ervaren, alsof we een bedrijf aan het
runnen waren. Dat er iets van de
geest van de zondag uitstraalde naar
de rest van de week, heb ik gemist.
Misschien had ik er zelf ook meer om
moeten roepen. Zijn al die gesprekken
over de organisatie en over de
gebouwen geen vlucht voor de vraag
wat ons werkelijk raakt?’

Proeven en wegen

Passende plek

Het kan niet, maar het gebeurt

Concentratie

Marco gebruikt in de dienst vaak zijn
eigen vertaling. ‘Ik zit in een team van
vertalers die proberen zo dicht mogelijk
bij de Hebreeuwse en Griekse tekst
te blijven. Het moet natuurlijk ook
fatsoenlijk Nederlands zijn. De Nieuwe
Bijbelvertaling is heel hedendaags,
maar daarin verliezen de woorden naar
mijn ervaring vaak hun zeggingskracht.

Zes jaar is Marco Visser predikant
in Amstelveen geweest. ‘Wat ik
meeneem aan ervaringen is in de
eerste plaats de ontmoeting met
heel veel goede, lieve mensen; het
gedeelde gevoel van: hier gaat het
om! De Dorpskerkgemeente was
voor mij een passende plek, de
gemeente had zin in het inhoudelijke.

De gemeente in Heemskerk,
waar Marco Visser gaat werken,
is een kerk die op zoek wil naar
de wortels en die behoefte heeft
aan het geloofsgesprek. ‘Dat is
mij op het lijf geschreven. Het
is een middelgrote gemeente,
gematigd orthodox zoals wij vrijwel
allemaal hier. De gesprekken met

‘Laatst zaten we hier in de Paaskerk te
vergaderen en werd mijn oog getroffen
door een woord dat met pen op de
tafel stond geschreven, het leek wel
bijna een openbaring. Concentratie
stond er in kleine, priegelige letters.
Zo’n mooi woord. We verliezen ons
in honderd dingen, maar wat is echt
nodig? Als ik een kerk zou bouwen,

Vertrouwen op
de kracht van de tekst
Met afgrijzen kijkt ds. Marco Visser naar het knalrode zadeldekje op
mijn fiets, een gadget van onze landelijke kerk. ‘Zit je goed? PKN, geloof
– hoop – liefde’, staat erop. ‘Dat bedoel ik nou. Als de kerk zich met dit
soort franjes bezig houdt, waar blijven we dan?’ Een paar dagen na zijn
afscheidsdienst op 3 juli spreken we met elkaar in een verlaten Paaskerk
over zijn afscheid, maar vooral over zijn passie: de Bijbel.
‘De dienst was eigenlijk een heel
gewone dienst, maar dat was ook
mijn wens. We lazen wat op het
rooster stond. Toevallig was dat een
heel moeilijke tekst uit Mattheus 11,
waarin Jezus tekeer gaat tegen allerlei
dorpen. Ik ben gaan stoeien met
de tekst, en in die zin was het een
waardige afsluiting. Het is wat ik hier
zondag aan zondag heb gedaan: de
tekst uitleggen. De bijbel spreekt, dat
maakt de kerk tot kerk. Daar leef ik van
als predikant, dat is de bodem onder
mijn bestaan.’

Moeilijke tekst
‘Teksten uit de schrift worden in ons
gebruikelijke leesrooster vaak nogal
hapsnap behandeld. Ik ben meer
van de methode lectio continua. Dat
betekent: beginnen met lezen in een
bijbelboek, dat een aantal zondagen
volhouden en zien wat je tegenkomt.
De afgelopen zes jaar heb ik op die
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V.l.n.r.: Noortje, Marco Visser, Solveig, Ronja, Mirjam Visser-Fuchs en Merle

de beroepingscommissie waren
veelbelovend, maar het is natuurlijk
een spannende sprong in het diepe.’
Na de zomer vertrekt hij met zijn
vrouw Mirjam en hun vier kinderen
naar de kustplaats. Zijn vrouw heeft
haar baan als predikant (‘nee, we
wisselden geen preken uit, daarvoor
verschillen we te veel’) opgezegd om
meer tijd te hebben voor hun gezin.
Het is een hectische periode, met
waterpokken en verhuizen. Marco:
‘Het is soms een ongelofelijke chaos,
maar het loopt allemaal. Ik zeg thuis
wel eens wat ik ook in de kerk zeg: het
kan niet, maar het gebeurt toch.’
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zou het een rond gebouw zijn met in
het midden een tafel met daarop een
boek. De gemeente zit of staat er in
een kring omheen. In de Dorpskerk
vierden we het avondmaal in een kring
rond de tafel, dat is een voordeel van
een kleine gemeente. Je kijkt elkaar
aan. Het is een intense ervaring rond
die tafel met een boek en een brood
erop. Hoeveel ingewikkelder wil
je het maken? Dat is toch de kern,
samenkomen rond de bijbel?
En als we zelf zeggen ‘dit ís het’, als
wij daar zelf blij mee zijn, dan heeft
dat vast en zeker genoeg kracht om
mensen aan te spreken. Een bakker
legt zijn brood in de etalage omdat hij
ervan overtuigd is dat zijn brood lekker
is. Hij denkt toch ook niet: nou, dat
brood is het niet helemaal, laat ik er
maar een sinaasappel neerleggen.
Concentratie. Dat is wat ik de mensen
in Amstelveen-Buitenveldert toewens.
Van harte!’
Willeke Koops
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Meer agendapunten en actualiteiten op:
www.protestantsamstelveen.nl

Za/ 10-09 t/m 15-09

Woe/ 21-09

t/m 7-11

Feestelijk programma Kruiskerk
zaterdag en zondag
Open monumentendagen
12.00-16.30 exposities:
‘Kruiskerk 60 jaar’, ‘Kunst uit eigen kring’,
rondleidingen, toren beklimmen,
open podium

Spullen inleveren rommelmarkt
Paaskerk
Van 11.00 tot 21.00 uur kunt u bruikbare
spullen inleveren voor de verkoop.
Deze dag en ook donderdag 22-09 kunt u
helpen om deze spullen uit te zoeken en
de kramen in te richten. Aanmelden kan
bij Jan van Schaik tel. 0297-582408
of Roeltje Mentink tel. 4537148.
Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstelveen

Petrus en ik
Petrus staat voor veel: hij is volgeling
en poortwachter, visser en rots, vriend,
verloochenaar en heilige, maar ook maar
een mens. De tentoonstelling Petrus en
ik laat zien hoe deze thema’s verschillende
kunstenaars en wetenschappers
inspireerden. Tot en met 7 november
speelt Petrus een hoofdrol in het
Bijbels Museum en illustreert hij de
verwevenheid van zo’n bijbelse figuur met
onze cultuur van toen en nu.
Bijbelsmuseum, Herengracht 366-368,
Amsterdam
Zie ook www.bijbelsmuseum.nl

zondag
10.00-11.00: Kerkdienst
11.45-12.45: Koffieconcert
11.30-13.00: Spelletjes voor kinderen
maandag t/m donderdag
14.30-16.30: exposities: ‘Kruiskerk 60 jaar’,
‘Kunst uit eigen kring’,
Kerkcafé open.
De Kruiskerk heet u van harte welkom!
Van der Veerelaan 30a, Amstelveen
www.kruiskerk-amstelveen.nl

t/m 16-09
Glans en glorie, kunst van de Russischorthodoxe kerk
Met ruim 300 religieuze kunstobjecten
biedt deze tentoonstelling een overzicht
van de eeuwenoude mystieke en artistieke
tradities van de Russisch-orthodoxe Kerk.
Hermitage, Amstel 51, Amsterdam
Zie ook: www.hermitage.nl

Za/ 24-09
Rommelmarkt in de Paaskerk
Dit jaar houdt de Paaskerk voor de 38ste keer
de jaarlijkse rommelmarkt in de Paaskerk.
Van 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte
uitgenodigd om te komen struinen.
Vindt u het leuk om op deze dag,
gedurende twee uurtjes een kraam te
bemannen? Meldt u dan aan bij Jan
van Schaik tel. 0297-582408 of Roeltje
Mentink tel. 4537148
Paaskerk, Augustinuspark 1, Amstelveen

Wo/ 19-10
Lezing over Herodes ‘de Grote’
Op deze woensdag start in de Pelgrimskerk te Buitenveldert de maandelijkse
lezingenserie van de Werkgroep “Kerk
en Synagoge” weer. Deze eerste lezing
wordt gehouden door de voorzitter van
de Werkgroep Ds. Piet de Bres. Thema:
Het leven van koning Herodes.
Van harte welkom.
Aanvang: 20.00 uur
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560,
Amsterdam
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