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Elise Kant, projectmedewerker van 
Kerk in Actie, doet een oproep. 
‘Vijf jaar geleden stond ik op de 
kurkdroge grond van Wajir, een stad 
in het noorden van Kenia. Er was 

honger. Het vee ging massaal dood. 
In en om de vluchtelingenkampen 
rondom de stad moest je steeds 
over karkassen heen stappen. 
Vrouwen bouwden van oude 
lappen en takken ronde hutten. Er 
moet niet alleen noodhulp worden 
gegeven, er moet ook structurele 
verandering komen, betoogde ik 
toen samen met een collega in 
de kranten. En nu is de honger 
nog erger dan toen. Liggen er 
weer overal karkassen. Er is in de 
afgelopen jaren met man en macht 
door organisaties gewerkt aan 
verandering. Maar toch, tegen zulke 
droogte is niemand opgewassen.’
‘Als ik’, vervolgt Elise, ‘de reacties 
op het internet lees over deze 
enorme hongersnood, dan zinkt 
de moed me in de schoenen. 

Mensen schrijven: ‘We hebben al 
zo vaak gegeven en we hebben 
zelf al zoveel minder.’ Of: ‘Ja, als 
ze daar steeds oorlog voeren, dan 
krijg je dat.’ Wat ik bijna nergens 
lees, is een besef van respect voor 
de veerkracht van de mensen in 
deze gebieden. Wat ik niet lees, is 
enige kennis van het systeem dat ik 
daar in de praktijk zag: wie weinig 
heeft, geeft toch aan wie niets 
heeft. Solidariteit in praktijk op het 
scherpst van de snede. De mensen 
daar hebben weinig aan gepraat, 
aan vooronderstellingen die niet 
kloppen en analyses dat het hun 
eigen schuld is. Het enige wat nu 
helpt, is domweg helpen. Storten op 
giro 555. Bijdragen aan directe hulp 
nu en structurele hulp op de lange 
termijn.’

Op zondag 16 oktober is het 

Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit 

ingesteld door de VN om aandacht 

te vragen voor de voedselsituatie van 

miljoenen mensen op de wereld. Nog 

steeds lijden ongeveer één miljard, 

één op de zeven mensen, dagelijks 

honger. Dit jaar is aandacht hiervoor 

extra belangrijk, nu de Hoorn van 

Afrika wordt geteisterd door een 

enorme droogte.

Wereldvoedseldag

Voeding

Voeding is het thema van deze Present. 
Vreemd, over voedsel denk je nauwelijks 
na. Het is zo vanzelfsprekend voor ons. 
Pas als je geen voedsel hebt, als je honger 
hebt en de dagen zich aaneen rijgen, 
wordt voedsel een obsessie voor je. 
Meer dan één miljard mensen op onze aarde 
heeft honger. Kunt u tot één miljard tellen?
Op pagina twee confronteert Kerk in 
Actie ons met de Wereldvoedseldag op 
16 oktober, de ontstaansgeschiedenis en 
de noodzaak. Janet Parlevliet neemt ons 
mee naar twee verschillende projecten 
in Amstelveen: het diaconale project 
mee-eten-op afstand en: Voedselbank de 
schaamte voorbij. Die opmerking gemaakt 
door iemand die wekelijks voedselpakketten 
uitdeelt, is terecht. Maar moeten wij ons 
niet schamen, dat voedselpakketten nodig 
zijn in onze rijke maatschappij? 
Er is voedsel voor de maag, maar ook 
voedsel voor de ziel. Kun je, mag je, tussen 
die twee wel een scheiding maken? Lees 
het artikel van ds. Jaap Doolaard. 
Naast artikelen over voeding vindt u de 
vertrouwde artikelen van onze Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, en 
natuurlijk de wijkberichten. Verder een 
artikel waarin Cor Schaap zich voorstelt: 
welkom Cor. Tot slot: een verslag van de 
ouderentocht 2011. 
Wij wensen u veel leesplezier.

Ds. Piet de Bres
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Zo/ 16-10 

1e collecte: KiA, werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin en pastor 
R. van der Kruk
Kruiskerk
10.00 uur: dr. C. Constandse, Alphen 
a.d. Rijn
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Langerak, Achterberg
18.30 uur: ds. W.P. Emaus, Lekkerkerk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: mw O. van ‘t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs T.J. Oosterhuis

Zo/ 23-10 

1e collecte: Diaconie, stoelenproject 
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Elbers

De Buitenhof
10.30 uur: ds. P. Kerssies
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

 

Zo/ 30-10 

1e collecte: Diaconie, individuele 
ondersteuning 
2e collecte: Kerk, Hervorming: werk van 
de generale synode en bovenplaatselijk 
werk.

Handwegkerk
10.00 uur: ds. S. Zijlstra, Heemstede
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk: 
vanaf heden aanvang 10.30 uur
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Zo/ 06-11

1e collecte: Diaconie, diaconale 
bewustwording jongeren 
2e collecte: Kerk, Zending

Handwegkerk
10.00 uur: ds. P. Baane, Alphen 
a.d. Rijn
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, 
Waverveen
18.30 uur: ds. H. Schipaanboord, 
Waddinxveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.L. Schoch, 
Den Haag 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

 

Zo/ 13-11

1e collecte: KiA, landelijk diaconaat 
2e collecte: Kerk, in- en externe 
communicatie van onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Paaskerk.
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Breda.
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, Katwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries
 
De Buitenhof
10.30 uur: drs. J. Meinders
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Uitgelicht

Zo/ 16-10
Handwegkerk
Dienst van Schrift en Tafel met laagdrempelig 
karakter, samen met de mensen van ‘Ons 
Tweede Thuis’.

12 dagen naar Israël en de Palestijnse 
gebieden
Heeft u het lef om meer te willen zien dan de 
heilige en historische plaatsen? Dan is dit iets 
voor u! 
De ervaren reisleiders ds. Willemien Keuning 
en Riet Schelhaas hebben een interessant 
programma samengesteld. We kunnen de 
West Bank bezoeken omdat Meta Floor veel 
contacten heeft. Zij werkt bij Sabeel Jerusalem 
namens Kerk in Actie. U komt nu op plaatsen 
waar u met een Nederlands reisbureau nooit 
komt. Deze reis is voor iedereen toegankelijk.

12 april t/m 23 april 2012
Aantal deelnemers: ± 20
Kosten: 20 deelnemers € 1425; 
15 deelnemers € 1525 (o.b.v. 2p. kamer).

Meer informatie op 
www.vredeskerkdenhelder.nl en 
www.vriendenvansabeelnederland.nl
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Geef ons heden ons 
dagelijks brood

geen vraag. De enige voedsel - on - 
zekerheid is, dat je niet precies weet 
wat er allemaal over uitgegoten is en 
wat er in het eten wordt gedaan en zo. 

De armen zijn altijd bij jullie
Dat grote getal (één miljard) duidt wel 
de echt hongerenden aan, de mensen 
die niets hebben, geen geld en geen 
goed en volkomen afhankelijk zijn 
van wat ze van anderen krijgen. Zij 
zijn als de arme Lazarus die voor de 
poort van het huis van een rijke man 
ligt en hopelijk wat restjes krijgt uit 
het grote huis. Er zijn er ook nog heel 
wat die net genoeg hebben en zeker 
niet elke week naar de super kunnen. 
Dan zijn er ook nog die blij zijn met de 
voedselbank. Die wonen dan vooral 

bij ons, soms in de buurt. 
Over de oorzaken van het voedsel-
tekort valt veel te zeggen, maar dan 
moet je er wel verstand van hebben. 
Landbouweconomisch verstand. 
Ik heb wel gehoord of gelezen dat 
voedseltekort niet nodig is, dat er 
voldoende is en dat er mogelijkheden 
van voedselproductie zijn om alle 
miljarden op deze aarde te voeden. 
De verdeling is echter niet ideaal of 
er zijn plaatselijk of regionaal allerlei 
belemmeringen, zoals corruptie en 
slechte infrastructuren.
Jezus zei dat ook: God voedt de vogels 
en de bloemen. Hij weet dat wij 
voedsel nodig hebben en kleding en 
wat al niet, maar ook dat het zonder 
gerechtigheid niet kan. 

Voor landbouwkunde en voedsel-
voorziening had hij niet door geleerd, 
maar ik denk wel dat hij met zijn 
woorden het hart van de 
zaak raakt. Daar hoef je 
niet eens gelovig voor te 
zijn.

Aller ogen wachten: 
op U die voedsel geeft, 
altijd weer.
Gij opent uw hand en 
verzadigt uit uw overvloed 
alles wat leeft
Halleluja. Amen. 
(Maaltijdcanon naar 
Psalm 145)

ds. Jaap Doolaard

Bekende bijbelteksten die met eten te 
maken hebben zijn deze:
Daarom zeg ik jullie: maak je geen 
zorgen over jezelf en over wat je zult 
eten of drinken (Matt. 6,25). Geven 
jullie hen maar te eten… (Matt. 14,16).
Het zijn woorden van Jezus, gespro-
ken in een leefwereld waarvan wij 
ons haast geen voorstelling kunnen 
maken. Het leven was voor velen 
karig. Jezus had zelf ook niet veel, 
hij leidde een zwervend bestaan in 
zijn laatste jaren en leefde denk ik 
van wat hij kreeg. Er liep heel wat 
volk om hem heen dat hem van het 
nodige voorzien zal hebben. Zijn 
leerlingen waren vissers, dus die 
gingen af en toe misschien toch wat 
werken om in de kosten van het 
levens onderhoud van hun ‘groep’ 
te voorzien. Sommigen hadden vast 
een gezin, of een familie waarvoor 
gezorgd moest worden. 

Voor ons hebben die bijbelteksten 
over ‘zorgen maken’ meer van 
doen met wat komt, nadat we onze 
koelkasten hebben gevuld. Een 
baan, een vast inkomen, huisves-
ting, gezondheidszorg, pensioenen 
en dat soort zaken moeten wel op 
orde zijn. Dan hoeven we ons geen 
zorgen meer te maken. Dan kun-
nen we  nadenken over de ethische 
vragen en over hulp aan anderen 
en wat een eerlijke verdeling is. Als 
je niets hebt, kan dat niet: eerst 
komt het eten en dan de moraal. 
Jezus kritiseert dat en leert ons dat 
de prioriteit ligt bij Gods Koninkrijk 
en gerechtigheid. Maar de armen 
ontsnapten niet aan zijn aandacht. 
Integendeel.

Die met ons deelt als onder 
vrienden: gezegend uw Naam!
Die ons hier voedt met het licht van 
de liefde: gezegend uw Naam!
Die ons verzadigt met het visioen 
van vrede: gezegend uw Naam!
(Sytze de Vries)

Wereldvoedseldag
Sinds 1979 is het op 16 oktober 
 Wereldvoedseldag. Dat is natuurlijk 
een symbolische dag, een bezin-

ningsdag, een dag voor presentaties, 
acties en bijeen komsten. Dit jaar is 
het thema: voedselzekerheid. Dat is 
wat anders dan: maak je geen zorgen 
over wat je zult eten. Het aantal 
 hongerenden in de wereld is ruim 
1 miljard, ongeveer 16% van de 
 wereldbevolking. Een gigantisch 
getal natuurlijk. Ze wonen vooral in 
Afrika. Maar er is ook vooruitgang, 
zie de website African success.
Onlangs nog werden we aange-
spoord geld te geven voor de 
hongersnood in de Hoorn van Afrika. 
Het was zomer en er waren veel 
mensen op vakantie, dus de actie 
slaagde niet zo erg.

Iemand die vandaag honger lijdt, zal 
blij zijn met een maaltijd; morgen 
is weer een andere dag, dan zien 
we wel weer verder. Iedere dag 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
Maar dat is geen leven natuurlijk. 
Wij doen voor een weekje tegelijk 
boodschappen en rekenen erop, 
dat we dat volgende week weer 
kunnen doen, dat de schappen bij de 
super weer vol liggen en dat er op 
de markt ook keuze te over is, met 
groenten die soms ingevlogen zijn uit 
Afrika….! Voedselzekerheid is bij ons 

“Om het voedsel ons gegeven, 

om uw zorg voor heel ons leven,

willen wij U dank bewijzen, 

bidden wij uw Naam ten prijze:

Here, zegen deze spijze. Amen”

Ad den Besten

God voedt de vogels en de bloemen
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Toch is er tussentijds wel degelijk 
iets te melden. Het is een goede 
zaak te kunnen meedelen dat het 
– in korte tijd gelukt is – een interim-
predikant voor Amstelveen-Zuid te 

vinden. In goed 
voorbereidend 
overleg kon 
een deskundig 
iemand ‘van 
buiten’ worden 
aangetrokken 
en wel in de 
persoon van ds. 
mr. 
J.C. Schaap. 
Op 1 september 
is hij reeds met 
zijn werkzaam-
heden gestart. 

Ds. Schaap zal 
voor minimaal 

één jaar – tot 1 september 2012 
– het huidige predikantenteam in 
Zuid versterken, zodat overbelasting 
zoveel mogelijk wordt beperkt.
Op dit moment gebeurt er veel in 
kerkelijk Amstelveen en dan met 
name in het zuidelijk deel. ‘Aan de 
ene kant sluiten kerkgebouwen en 
worden wijkgemeenten samen-
gevoegd. Aan de andere kant gaan 
nieuwe wegen en deuren open. 
Zo willen wij samen groeien naar 
nieuwe vormen van kerk-zijn. De 
oude uitdrukking Ecclesia semper 
reformanda: een kerk moet zich 
voortdurend opnieuw vormgeven, 
blijft een uitdagende inspanning.’ 
Dit citaat komt uit een recente 
Nieuwsbrief die verspreid is in 
Amstelveen-Zuid.

Vanuit deze gedachte zal het 
zwaarte punt van de werkzaamheden 

van ds. Schaap liggen bij het proces 
van visieontwikkeling en gemeente-
opbouw. Vanuit zijn theologische 
deskundigheid zal ds. Schaap mee-
denken over de toekomstige situatie 
van onze Protestantse Gemeente in 
het zuidelijk deel. 
Dat is de beleidsmatige kant van 
de zaak. Maar er is zeker ook een 
pastorale kant: als mediator hoopt 
hij een bijdrage te mogen leveren 
aan het proces van heling waar 
mensen pijn aan kerksluiting in Zuid 
hebben opgelopen. Ds. Schaap 
die, zoals u hebt gezien, tevens 
jurist is, zal als procesbegeleider, 
mediator en predikant voor 75% 
in Zuid werkzaam zijn. Voor nadere 
bijzonderheden verwijzen wij naar de 
wijkberichten van Zuid.
Wij hopen dat ds. Cor Schaap een 
essentiële bijdrage aan de verdere 
opbouw van onze gemeente mag 
leveren. De algemene kerkenraad 
spreekt daarom de wens uit dat er 
een goede – en zeker niet in het 
laatst – een gezegende samen-
werking tot stand mag komen.

Hans Reijenga, 
scriba AK

uit de algemene kerkenraad nieuws uit amstelveen-zuid

Tussentijds

Op de datum waarop de AK deze bijdrage bij de redactie moet 

aanleveren is dit keer geen vergaderverslag beschikbaar. 

De algemene kerkenraad kwam pas op 26 september voor het 

eerst na het zomerreces bijeen. Zaken die in deze vergadering zijn 

besproken, leest u in het volgende nummer van Present. Geboren in Huizen. Middelbare 
scholen bezocht ik in Alkmaar en 
Hoogeveen. Theologie heb ik eerst 
gestudeerd in Utrecht, zowel aan de 
RijksUniversiteit als de  Katholieke 
 Hogeschool. Na het kandidaats 
vertrok ik in verband met ons huwe-
lijk naar Kampen, vanwaaruit ik aan 
middelbare scholen les ging geven 
in Hoogeveen en Nieuwleusen. Ook 
volgde ik colleges aan de Hoge-
school van de Gereformeerde  kerken. 
Het doctoraal examen deed ik met 
godsdienstfi losofi e als hoofdvak aan 
de RU, dogmatiek in Kampen, en 
Nieuwe Testament aan de KTHU. 
We verhuisden naar Groningen, waar 
ik de kerkelijke opleiding volgde. 
Ondertussen was ik  pastoraal  mede - 
   werker en later predikant  geworden 
van Niekerk en Lutjegast.
Een fi jne tijd in een gemeente die 
een vervelende periode wilde afslui-
ten en er positief tegenaan ging met 
de restauratie van een kerk en de 
nieuwbouw van een pastorie. 

Ons eerste kind werd daar geboren, 
de twee volgende kwamen in 
Curaçao ter wereld, waar ik predikant 
van Tamarijnkerk en Fortkerk was 
geworden. Geloven onder de tropen-
zon… verbonden aan de landskerk, 
integratie met de bij mijn komst 
opgeheven Gereformeerde Kerk. Veel 
reorganisatie en voorwerk voor de 
Restauratie van de Fortkerk.
Na bijna zes jaren weer terug naar 
Nederland: Voorschoten en Veur. De 
Oude Dorpskerk die wilde verjongen 
in experimenten van Open Kerk, 
kunstexposities etc. Betrokken bij 
Kind-op-Zondag publiceerde ik de 
Concordantie van kinderliederen. 
In Leiden kon ik ondertussen mijn 
oude wens van de Rechtenstudie 
realiseren; ik studeerde af op de 
verhouding tussen Kerk en Staat. 
In 1997 maakt ik zo de overstap naar 
het bedrijfsleven als bedrijfsjurist 
en adviseur. Na mijn scheiding 
trouwde ik in 2002 met Fokkelien 
Oosterwijk. Ondertussen schoven de 

werkzaamheden steeds verder de kant 
op van fi nancieel adviseur. Ik vond dat 
ik te veel van mijn wortels vandaan 
raakte en boog de werkzaamheden om 
naar mediation, coaching en advies. 
Nog weer later belde Ilse Meester 
over Amstelveen…. En de rest, ach 
dat weet u al. 
Graag zet ik mijn verschillende 
ervaringen en kennisvelden in als 
parttime interim predikant voor 
Protestants Amstelveen. 

Ds. Cor Schaap, 
predikant en mediator

Even voorstellen: 
ds. Cor Schaap

Maximaal 300 woorden om me voor te stellen… 5,2 per 

levensjaar (inderdaad ik ben 58). En dus trek ik wat hoofdlijnen 

(sorry, redactie het zijn geen 300 maar 359 woorden geworden).
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Overdreven? Begin dit jaar waren 
gemeenteleden uit Amstelveen een 
weekend in het koetshuis. Samen 
liepen ze naar de vieringen in het 
klooster en langzamerhand werd stilte 
voelbaar. Ze ontmoetten er zuster 
Christa, één van de twaalf zusters. 
Christa van Deventer is een bijzondere 
vrouw aan wie je direct merkt, dat ze 
ook het leven buiten het klooster kent. 
Wat bewoog haar om deel uit te maken 
van deze gemeenschap? 
Wanneer ik haar vraag of het klooster 
liefde op het eerste gezicht was, licht 
haar gezicht op: ‘Op een bezinnings-
dag had ik mijn eerste ervaring met 
hier. Ik was aangesproken, het had 
me geraakt. Ik ging naar huis met het 
woord loslaten. Ik dacht na over los-
laten en wilde daarover met de zusters 
in gesprek. Na enkele gesprekken zei 
ik: ja, ik sluit me aan. Langzamerhand 
ontstond er zoiets als verliefdheid. 
Dat kwam ook door de liturgie. Een 
gevoel dat ik heel sterk had bij Psalm 
63: God, mijn God naar u blijf ik zoeken, 
mijn ziel dorst van verlangen naar u. 

In mijn binnenste werd ik aangeraakt 
en mijn verlangen versterkt. Tegelij-
kertijd was ik rationeel genoeg om 
een jaar de tijd te nemen om allerlei 
dingen te regelen.’ 

Wat is dan dat ‘binnenste’?
‘Misschien toch de toenadering in 
dankbaarheid. Me getrokken voelen. 
Ik verlangde en dat verlangen draag 
je jaren met je mee. Na vier jaar 
werd ik in 2001 offi cieel opgenomen. 
Toen moest de gemeenschap van 
zusters ja tegen mij zeggen. Zij zaten 
met elkaar in een zaal en ik was in 
de kerk gaan zitten. Hoe ben ik ook 
al weer binnen gekomen, dacht ik en 
ik pakte Psalm 63 en bleef haken bij 
het laatste vers: Waart gij niet immer 
mijn hulp. Onder uwer vleugelen 
schaduw heb ik jubel gezongen. U 
zoekt mijn hart. U hangt het aan. Uw 
hand zal mij vast blijven houden1. 
Dat was een heel confronterende, 
positieve ervaring. Ik realiseerde me, 
dat het een omgekeerde beweging 
is. Ik verlangde, maar God heeft 

altijd naar mij verlangd. Beduusd 
kwam ik zo de kring van zusters 
binnen en het werd een ontroerend 
ontmoeten. Die wederkerigheid in 
liefde is geborgen in de Godsnaam: 
ik ben die is. Ik mag er zijn, maar 
zó mag ook de ander er-zijn. Dat is 
harde arbeid. Ik kan God niet voor 
mezelf claimen. Zijn liefde geldt voor 
ieder mens en dan moet ik ernaar 
handelen.’ 

Op welke manier staat uw 
gemeenschap in de wereld?
‘Vier keer per dag houden wij op 
vaste tijden onze gebedstijden. In 
ons gebed is altijd aanwezig wat 
er in de wereld of in familiekring 
gebeurt. Onze vieringen geven mij 
geestkracht om mijn werk te doen 
of houden me een spiegel voor. Een 
tekst als: God mijn God bij u verstilt 
mijn ziel, haalt me naar binnen als 
ik onrustig ben. Bidden is voor mij 
delen, uitzeggen. Het laatste wat ik 
kan doen, is het neerleggen bij God. 
Daardoor kan ik verbinding leggen 
tussen hemel en aarde, tussen 
God en mensen, geestkracht en 
menskracht. Dat is de zin van ons 
leven. Dat is de kracht van onze 
gemeenschap: samen bidden en 
vieren. Zingen versterkt het gebed, 
zingen resoneert in jezelf.

Delen en ontmoeten

Rijdend langs de Vecht verrijzen ter hoogte van Maarssen de muren van 

landgoed Doornburgh met daarnaast Priorij Emmaus. ‘Een groene oase in 

de randstand, een gordel van rust rond de priorij en de gastenverblijven. 

Een plaats waar je stil kunt worden en tot jezelf kunt komen.’ 

Zo staat het op de website. 

Zuster Christa van Deventer (*Utrecht, 1936)

De communiteit is een gastvrije 
gemeenschap, klein maar met een 
bijzondere aantrekkingskracht …
‘Wij hebben de gasten nodig. Als er 
geen gasten meer zouden zijn, zou dat 
funest zijn. Maar ervan leven kunnen 
we niet. 
Er komen hier individuele gasten, zoals 
vrouwen die de dagelijkse beslomme-
ringen achter zich willen laten, even de 
hectiek van het leven willen loslaten 
om zo tot rust te komen. De kracht van 
onze gemeenschap is het ritme. Voor 
de gasten blijkt dat ook een geweldige 
hulp om hun leven te ordenen. Het 
sterkst ervaren we dat met mensen 
met een burn-out: zij vinden rust in het 
ritme. Als je langzamerhand dat ritme 
kunt toelaten, kan dat helend werken.’ 

‘t Leven meeleven
‘Het verraste ons zeer dat onze 
gasten trouw alle gebedstijden met 
ons meemaakten. Ook al scheen 
de zon en zaten ze gezellig met 
elkaar op het terras. Heel vaak 
hoorden we: Ik ga anders weg dan 
ik gekomen ben. Het had hen dus 
iets gedaan. Wij vroegen ons af, hoe 
wij deze vrouwen de gelegenheid 
konden bieden om die ervaring te 
verdiepen. Zo ontstond gaandeweg 
de beweging van participanten. 
Vrouwen die in deeltijd het leven met 
ons meeleven. Met hen delen we 
het grote lief en leed en het charisma 
van het verrijzenisgeloof. In hun 
thuissituatie leven ze vanuit dezelfde 
spiritualiteit. In het weekend hebben 
we voornamelijk kerkelijke groepen 
die een stukje van ons leven 
meeleven.

Wij bieden een sfeer die uitnodigend 
werkt, onze aanwezigheid inspireert. 
Gelovigen aan de basis willen we 
houvast geven en inspireren. Daarvoor 
geven we bijvoorbeeld een cursus: 
levensverhaal en religieuze identiteit. 
Hij zit weer vol voor het komend jaar.  
Die wederkerigheid in liefde beleef 
ik in onze gasten en allen die om 
ons heen staan, zoals onze vaste 
kerkgangers en vrijwilligers. Mensen 
ontmoeten elkaar en delen. En in die 
ontmoeting kan liefde worden geboren 
en verrijkt.’ 

Zusters van de Verrijzenis
‘De verhalen van de vrouwen bij het 
graf van Jezus zijn ons heel dierbaar. 
Wij ervaren onszelf in die vrouwen. Het 
zijn de vrouwen die als eersten bij het 
lege graf kwamen en te horen kregen 
dat de Heer leeft. Ook wij mogen die 
boodschap van hoop levend houden 
in deze wereld. Onze orde staat 
voor gemeenschapsopbouw. In een 
gehavend instituut als de kerk is, is dat 
belangrijker dan ooit. Heel verdrietig 
vind ik het hoe mensen benaderd 
zijn door de kerk. Ik denk daarbij aan 
homoseksuelen, aan mensen die 
ambten willen vervullen als pastoraal 
werker, mensen die gescheiden zijn. 
De kerk wil bepaalde waarden overeind 
houden, maar het inzicht, de ruimte om 
er anders mee om te gaan, ontbreekt. 
Maar als je buiten die kerk gaat staan, 
kun je niet meer van binnenuit de 
dingen helpen veranderen.
De eerste christenen hadden ook 
meningsverschillen en vragen. 
Maar met elkaar probeerden ze een 
gemeenschap te stichten en bij elkaar 

te houden. Het is een uitdaging om 
in het hart van de kerk te werken en 
tegelijkertijd naar de grenzen te kijken 
en bereid te zijn ze te verleggen.’ 

Zie ook: www.priorijemmaus.nl

Janet Parlevliet 

1 Psalm 63 is in de katholieke bundel een 
beurtzang in een vertaling van Ida Gerhardt 
en Marie van der Zeyde
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Kort en bondig komt het er op neer dat 
het beheer van de goederen, middelen, 
(betaalde) medewerkers en de 
administratie aan ons is gedelegeerd. 
Verder heeft het CvK de zorg voor de 
geldwerving. Daarnaast is het CvK de 
fi nanciële adviseur van de Algemene 

Kerkenraad. 
Een eigen verantwoorde-
lijkheid heeft het CvK 
voor de jaarrekening 
en de begroting. 
De opstelling van 
deze documenten is 
vastgelegd en moet 
voldoen aan de regels 
die door de kerkelijke 
instanties zijn opgelegd, 
en de wettelijke regels 
die door accountants 
worden gehanteerd. 

Verantwoorde lijkheid dragen wij ook 
voor zorgvuldig beheer. Dit geldt voor 
gebouwen (onderhoud), maar ook 
voor het vermogen. Om te stellen 
dat het CvK het fi nanciële  geweten 
van de kerkelijke gemeenschap is, is 
wellicht wat zwaar gesteld, maar het 
komt er wel erg dicht bij.  Concreet 
vertaald komt het erop neer dat het 
CvK meedenkt over de  fi nanciële 
consequenties van het huidige en – 
het eventueel nieuwe – beleid. Zowel 
voor de korte als de lange termijn. 
Zo wordt waar het de predikanten-
formatie betreft een inschatting 
 gemaakt van de demografi sche 
ontwikkelingen binnen onze 
gemeen  schap en de te ver wachten 
ontwikkeling van de vrijwillige 
bijdragen. 
Een ander voorbeeld is dat bij 
nieuwbouw wordt gekeken naar de 
functie van het gebouw en hoe dit 
in de (verre) toekomst voor andere 
doeleinden kan worden aangewend. 
Dit betekent niet dat het CvK ‘op 
de centen’ zit. Het zijn namelijk niet 
onze centen, maar die van onze kerk-
gemeenschap. Het CvK draagt bij 
de AK ook wel eens ideeën aan die 
geld kosten. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor het initiatief om (samen met 
de Diaconie) te investeren in het 
jeugdwerk. Daar zit uiteindelijk de 
toekomst. 
Betekent dit dat ons vermogen (de 
bekende ‘miljoenen’) koste wat kost 
in de achterzak moet blijven? Nee, dat 
niet, maar wij rekenen wel de conse-
quenties door van de uitgaven. Onze 
(klein)kinderen moeten ook in staat 
zijn predikantplaatsen te fi nancieren. 
Daarbij is de vraag, tot welk tijdstip wij 
ons verantwoordelijk moeten voelen. 
Momenteel is dat 2025. 
Het vermogen dient ook een ander 
doel: met de rente- en huur-
opbrengst en de tekorten dekken. Op 
het moment dat ik dit artikel schrijf 
leggen wij de laatste hand aan de 
begroting 2012. Het eindresultaat is 
net als vorig jaar diep rood gekleurd. 
De opbrengsten uit de vrijwillige 
bijdragen, rente en verhuur schieten 
tekort om de lasten voor onder 
andere pastoraat en gebouwen te 
dekken. Hiervoor zal het vermogen 
worden aangesproken. Dit alles 
gebeurt binnen de kaders die de 
Algemene Kerkenraad heeft gesteld.

Jan W. Bossenbroek, voorzitter

college van kerkrentmeesters

De rol van de 
kerkrentmeesters 
in de kerkgemeenschap

Volgende maand wordt de 

begroting 2012 gepresenteerd en 

later in het jaar worden belangrijke 

financiële beslissingen genomen. 

Met het oog hierop een uiteenzetting 

over de rol, die het College van 

Kerkrentmeesters (CvK) speelt. 

Ik luister naar Daoud. Zijn land ligt vlak 
ten noorden van Bethlehem. Omdat 
daar, op Palestijns grondgebied, grote 
Joodse nederzettingen werden gebouwd 
wilde de Israëli zijn land afpakken. Zijn 
eigendomspapieren, meer dan honderd 
jaar oud, zouden niet in orde zijn. Daoud 
spande echter een rechtszaak aan. Toen 
wilde men zijn land kopen. Maar zegt 
Daoud: ‘het land is onze moeder en je 
moeder verkoop je toch niet’. Na fysieke 
bedreigingen, jarenlang procederen en 
€ 140.000 armer werd hij eindelijk door 
de rechtbank in het gelijk gesteld. 

Maar daarmee is het verhaal nog niet 
klaar. De Israëli weigeren hem water 
en elektriciteit te geven; ook kreeg hij 
een bouwverbod voor zijn land. Toch 
plaatste hij bij de ingang naar zijn land 
een bord met de tekst: ‘Wij weigerden 
vijanden te zijn’.
Luisterend naar Daoud komt de vraag 
boven: waar haalt hij de moed tot 
verzet vandaan? Geeft het Kairos 
document daar een antwoord op?
Het is onmogelijk de hele inhoud 
van het document hier ter sprake te 
geven. Daarom citeer ik alleen uit 

het hoofdstuk: Een woord van liefde. 
‘Liefde is het gebod dat Christus, onze 
Heer ons geeft en het omvat zowel 
vrienden als vijanden’. En: ‘Liefde 
is het aangezicht van God zien in 
iedere medemens. Ieder mens is mijn 
broeder en zuster’. 
Deze liefde, van Christus geleerd, 
herken ik in de manier waarop Daoud 
Nasser omgaat met zijn Israëlische 
buren, die het hem niet makkelijk 
maken. Ik vind hem dapper, maar 
vooral gelovig om, vasthoudend aan je 
rechten, te weigeren vijand te zijn.

Meer informatie op: 
www.kairospalestina.nl en 
www.henriveldhuis.nl 

Piet de Bres

Het verhaal van Daoud Nasser

 Wij weigeren vijanden te zijn. Aan het woord is Daoud Nasser, 

een Palestijnse boer, uit Bethlehem. Ik woon de conferentie over het 

‘Kairos document‘ aan de VU bij (15 en 16 september).

 Palestijnse christenen gaven het document in 2008 uit.

Dit artikel is het vervolg op het artikel “Uur van de waarheid” in het vorige nummer van Present.
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‘De mensen die hier komen zijn 
de schaamte voorbij,’ zegt Grea 
Twint. Zij is initiatiefnemer van 
de voedselbank. ‘Ik werkte als 
vrijwilliger bij VoedselBank Amsterdam 

(VBAmsterdam). Daar kregen zeven 
gezinnen uit Amstelveen ook een 
voedselpakket. In 2009 ben ik hier met 
een voedselbank gestart.’ Inmiddels 
telt de Voedselbank Amstelveen 
27 families met 32 kinderen. 

De kratten met voedsel krijgt Grea van 
de VBAmsterdam. Omdat die door de 
recessie niet dik gevuld zijn, komen er 
extra levensmiddelen bij van de C1000 
aan de Lindenlaan en in Waardhuizen. 
En dit keer ook van AH in Westwijk. 
‘Die belde maandag: mevrouw, we 
hebben wat staan voor u.’ Trots laat ze 
de foto zien met daarin zeven kratten 
met levensmiddelen. 
‘Op woensdag, onze uitgiftedag, 
krijgen ik van deze supermarkten 
artikelen die tot die dag houdbaar 
zijn. Het brood komt van de Joodse 
bakker Laromme in Buitenveldert. Ook 
houd ik acties bij supermarkten. Daar 
vraag ik aan mensen of ze iets willen 
aanschaffen voor de voedselbank. 
Dikwijls krijg ik de vraag terug: 
mevrouw, wat heeft u nodig? De 
mensen raken er dus al op ingespeeld.’ 

Nodig
‘Het Rode Kruisgebouw mag ik huren 
voor het symbolische bedrag van 

€ 1 per maand. Voor de pakketten 
moet ik eigenlijk € 3,50 per stuk 
per week betalen. Dat bedrag is 
voor de kosten die Amsterdam 
maakt. Daarbij moet je denken aan 
opslagruimte, gas, water, licht en 
de auto’s die rijden. Het voedsel is 
gratis. Die vergoeding kan ik nog 
steeds niet aan Amsterdam betalen. 
Daarom ben ik bang dat Voedselbank 
Amsterdam ons straks afschrijft.

Het zou een verademing zijn als 
Voedselbank Amstelveen voor deze 
maandelijkse kosten van € 15 per 
gezin een donateur kan vinden, dan 
ben ik van die zorg af en zijn de 
families zeker van hun wekelijkse 
voedselpakket. Maar – en zij wijst 
op haar medewerkers – we gaan 
gewoon door! We hebben ’t zo druk.’  
Het is inmiddels vier uur en 
de eerste mensen komen hun 
voedselpakketten ophalen. De 
vrijwilligers maken een praatje met 
hen en er is tijd voor een kopje 
koffi e. 

Coördinator: Grea Twint tel. 6458894
Rabobank: 15.56.73.998 
www.voedselbankamstelveen.nl

Voedselbank: 
de schaamte voorbij 

Een woensdagmiddag in het Rode Kruisgebouw op het Hueseplein. 

Zojuist is de bus met voedselpakketten voorgereden en uitgeladen. Binnen 

werken vier vrijwilligers om de kratten verder af te vullen. Uit een koelbox komt 

varkensvlees en kip. Op de tafels ligt heerlijk brood. Vandaag als extra: appels.

Voedselbank Amsterdam - Amstelveen
De voedselbank verzorgt in Amsterdam voor 
ruim 1000 huishoudens voedselpakketten 
als aanvulling op de dagelijkse voeding. 
Amstelveen valt daar niet onder maar krijgt 
wel voor 27 families met 32 kinderen toch 
voedselpakketten. Naast de pakketten wil de 
Voedselbank de zelfredzaamheid van mensen 
vergroten. Door het geven van cursussen, 
zoals kookles en de weg te wijzen naar en in 
de reguliere hulpverlening. Het gaat erom, dat 
mensen uit hun problemen komen en weer 
grip krijgen op hun leven. 

Procedure 
Via Amstelring of Vita komen de mensen bij 
Voedselbank Amstelveen. Eerst krijgen ze 
een intakegesprek. Om de drie maanden 
wordt bekeken of mensen nog steeds het 
voedselpakket nodig hebben. Het is en blijft 
acute noodhulp. 

Heel concreet: wanneer een gezin 
zonder kinderen minder dan € 175 
per maand te besteden heeft, komt 
het in aanmerking voor voedselhulp. 
De voedselbanken hanteren dezelfde 
norm. Vijftien gezinnen krijgen 

momenteel wekelijks boodschappen.
Bij de diaconie gaat het anders dan 
bij de voedselbank. Een vrijwilliger 
brengt wekelijks voor € 15 aan 
boodschappen. Als de ontvanger 
het op prijs stelt, doen vrijwilliger en 

ontvanger samen boodschappen.
Daarnaast geeft de diaconie 
persoonlijke aandacht. Zo wordt 
bekeken of aanvullende hulp nodig 
is. Dat kan bijvoorbeeld door aan-
vullende bijstand aan te boren. Of 
samen te komen tot een oplossing 
van achterliggende problemen. Het 
streven is, dat mensen door deze 
aanpak binnen drie jaar weer op 
eigen kracht verder kunnen.
 
De aanmeldingen voor het voedsel-
project komen binnen vanuit de 
wijkkerken, het maatschappelijk 
werk (Vita Welzijn, Amstelring, 
en voor Buitenveldert Puur Zuid), 
de GGZ en het Sociaal Steunpunt 
Amstelveen. 
Samenwerking met de voedselbank 
in Amstelveen bestaat op dit 
moment uit toetsing of iemand niet 
op beide lijsten staat.
 
Jaarlijks is er een tweetal collecten 
voor dit voedselproject. Ook giften 
voor het project zijn van harte 
welkom!

Het banknummer van de diaconie 
Amstelveen-Buitenveldert is: 
69.97.43.532 t.n.v. Diakonie 
Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert.

Diaconaal project: 
mee-eten-op-afstand 

Mee-eten-op afstand. Zo heet het voedselproject van de 

diaconie van de PKN-kerken in Amstelveen en Buitenveldert. Een 

project dat samen met de diaconie van Katholieke Parochies wordt 

gedaan. Doel is om mensen te helpen die nauwelijks rond komen 

van hun inkomen. 
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En in het begin is het inderdaad nog 
leuk om de afwas in het bad te doen, of 
een eenpitsmaaltijd te bereiden, net als 
op de camping. Maar die lol gaat er op 
de een of andere manier snel af. Ik zie 
me nog in de stromende regen om ons 
huizenblok heen naar de koelkast in de 
schuur lopen. Een van de kinderen wilde 
een bekertje melk. En bij terugkomst 
bedacht de andere dat hij heel graag 
worst op zijn brood wilde. Hup weer 
door de regen voor een plakje worst. 
Het gekke is dat je wel een huis hebt, 
maar het is geen thuis. Dit huis zijn we 
regelmatig ontvlucht. Gevlucht naar 
vrienden met een keuken. Ik ben heel 
blij deze periode achter de rug is. Maar 
de ervaring van hoe het is om vrienden 

te hebben houd ik graag vast. 
Nu richt ik met weer op koken in 
eigen keuken en speur ik het internet 
regelmatig af voor een nieuw recept. 
Tijdens een van mijn zoektochten 
kwam ik een leuk artikel tegen van 
Sigrid van Iersel die beschrijft hoe je 
koken kunt gebruiken om je creativiteit 
te stimuleren. En hoe gelukkig je 
van koken wordt. Daar kon ik mij 
de afgelopen periode niet zoveel bij 
voorstellen maar nu natuurlijk wel. 
Tijdens het koken wordt je creativiteit 
aangesproken, bijvoorbeeld wanneer 
je een eigen draai aan recepten geeft, 
of jezelf dwingt met ingrediënten van 
één kleur te koken. Je hoofd maak je 
leeg door te hakken en te snijden. Je 

prikkelt je zintuigen door te ruiken en 
te proeven. Door het eten van gekke 
combinaties voel je je gelukkiger 
en geïnspireerder. Zuurkool met 
karamelsaus? Ik weet niet of ik me daar 
wel aan wil wagen. In ieder geval levert 
alles wat nieuw is en het brein prikkelt 
het geluksgevoelverhogende stofje 
dopamine op. 

Koken is dus een mooie manier om 
lichaam én geest te prikkelen en te 
voeden. En daar heb ik gelukkig nu 
weer alle mogelijkheden voor. Nieuwe 
ervaringen, nieuwe keuken, creatief 
koken: wat ga ik me gelukkig voelen!

Yvonne Teitsma

column

Koken? 
Gelukkig!

Afgelopen voorjaar hebben we een kleine verbouwing gehad. Nou 

ja klein: we leefden zeven weken zonder keuken en zonder woonkamer. 

Met zijn vieren op de bovenverdieping en de schuur als keuken. We 

zagen er als een berg tegenop, maar de weervoorspellingen voor het 

voorjaar waren prachtig. 

Langer lopende projecten
Het College houdt zich al langere 
tijd bezig met een drietal grotere 
projecten, te weten: het voedselproject 
(waarover elders in deze Present 
meer), de individuele hulpverlening 
en, in samenwerking met de PJR, 
diaconale bewustwording onder 
jongeren en het aanbieden van 
maatschappelijke stages. Deze 
projecten zullen ook het komende jaar 
hun doorgang blijven vinden.

Voor wat betreft de individuele hulp-
verlening zal er voor de wijkkerken 
een handreiking ontwikkeld worden, 
met daarin concrete adviezen voor 
het signaleren van hulpvragen. Ook 
wordt er in een vergadering van de 
Algemene Kerkenraad bezonnen op dit 
onderwerp. 
Diakenen kunnen zelf inspiratie 
opdoen op de Landelijke Diaconale 
Dag op 19 november in Utrecht, 
waar het signaleren van hulpvragen 
één van de thema’s is. Ook in de 
basiscursus diaconaat die dit najaar in 
Amstelveen aangeboden wordt, komt 
dit aan de orde. 

Aanmelden voor zowel 19 november 
als de basiscursus kan overigens nog!
Met de PJR willen we de eerste 
ervaringen die met maatschappelijke 
stages zijn opgedaan, verder uit-
bouw en en professionaliseren. 
Wijkdiaconieën worden gevraagd 
om opnieuw ruimte te maken voor 
stageplekken. We hopen dat dit, net 
als afgelopen jaar, leidt tot verras-
sende ontmoetingen met rand- en 
buitenkerkelijke jongeren!
In het Provider programma zijn op nieuw 
enkele diaconale projecten  opgenomen. 
En ook met de 16-plussers willen we 
het belang van diaconaat gaan delen.

Werkplannen
Elke wijkdiaconie zal de komende 
tijd een werkplan vaststellen, waarin 
men vastlegt welke activiteiten in het 
komende seizoen zullen plaatsvinden. 
Het College zal een eigen beleidsplan 
schrijven, met daarin aandacht voor 
voor de langer lopende projecten en 
ook voor een speciaal project rondom 
huiselijk geweld en eenzaamheid van 
ouderen. Daarover hoort u de komende 
maanden meer.

Gebed
Met steeds minder mensen proberen 
we als diakenen zo veel mogelijk te 
helpen waar geen helper is. 
Diakenen en diaconaal medewerkers 
doen dit – net als vele andere actieve 
kerkleden – vrijwillig, belangeloos en 
naast andere verant woor delijkheden, 
zoals gezin en werk.
Eerder schreef ik, dat het 
mysterie van het gebed 
datgene is, wat wij als 
diaconie en kerk wezenlijk 
toevoegen. In deze 
bijdrage, aan het begin 
van het seizoen, vraag ik 
u om uw gebed voor allen 
die zich de komende tijd 
in alle bescheidenheid 
zullen inzetten voor 
datgene, waartoe zij 
geroepen zijn.

Geert-Jaap Welsing, voorzitter

Vooruitblik 2011-2012
college van diakenen

Aan het begin van een nieuw seizoen in het kerkelijk leven 

kijken we ook als College van Diakenen vooruit: waar willen we de 

komende tijd aan werken, waar gaan we ons hard voor maken en 

wat staat ons te wachten? Een korte vooruitblik.

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

Rekening 69.97.43.532 of 526833
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert
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Handwegkerk
Bij de diensten
We gaan van de ene bijzondere dienst 
naar de andere. Heeft u ooit een 
‘normale’ dienst bijgewoond? En beviel 
het? Na het muziekproject Exodus op 
2 oktober met prachtige toonzettingen 
van Marcel den Dulk en de 
gezamenlijke ZWO-dienst op 9 oktober 
vieren we op 16 oktober een dienst 
van Schrift en Tafel samen met de 
mensen van ‘Ons Tweede Thuis’. Met 
Ronald van der Kruk heb ik de dienst, 
die we een laagdrempelig karakter 
proberen te geven, voorbereid.
 

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

Kring ‘onze dagen tellen’ 
Eind van de maand begint een kring 
voor ouderen (die zich misschien 
helemaal niet oud voelen). De naam 
van de kring is ontleend aan woorden 
uit een psalm. ‘Onze dagen tellen’ kun 
je op verschillende manieren verstaan. 
De eerste is dat het belangrijk is dat 
wij onze dagen ‘tellen’. Daarmee is 
niet bedoeld dat we op een bepaald 
getal uitkomen. Nee, tellen heeft in 
dit verband met ver-tellen te maken, 
oftewel: kunnen we leren zo over ons 
leven te vertellen, dat ons hart er wijs 
van wordt.
Je kunt de titel ook lezen als: ‘Je 
dagen téllen’. Oftewel ze doen er toe. 
Niet alleen de dagen van ooit, maar 
ook die van vandaag en morgen. Er 
verdwijnen in je leven opdrachten 
en er verschijnen nieuwe taken. Kan 
het oud-zijn beaamd worden? Er is 
het besef van zegeningen, het weten 
van eigen tekort, een misschien 
wel belangelozer omgang met de 
wereld om je heen. Voor menigeen 
is er afnemende gezondheid, gemis 
van belangrijke anderen, een bezig 
zijn met de dood. We proberen in 
ons spreken recht te doen aan de 
waarde van de ouderdom. Het gaat 
om drie donderdagen: 27 oktober, 
17 november en 8 december in ‘de 

Achterkant’ achter de Handwegkerk, 
van 10.15 tot 11.45 uur. Fijn als u zich 
vooraf even opgeeft.

Kring literatuur
Drie keer willen Els van Geel en 
ik dit seizoen met anderen een 
roman bespreken. We delen onze 
leeservaringen, horen iets over 
de achtergrond van de schrijver 
of schrijfster en de structuur van 
het boek, hebben oog voor ‘het 
religieuze’ als dat ter sprake komt. 
Welk wereldbeeld schetst de auteur, 
welk mensbeeld? Kortom, genoeg 
stof voor een avond. We beginnen 
op donderdagavond 10 november 
in de Paaskerk met een boek van 
Franca Treur, ‘Dorsvloer vol confetti’. 
Graag even bericht van opgave bij 
Els of bij mij.

G.J. de Bruin

Twee kerkplekken in de wereld 
van Amstelveen-Zuid
Op de gemeentezondag wapperde 
de vlag van de Protestantse Kerk op 
de monumentale voorgevel van de 
Handwegkerk.
Geloof geeft beweging, hoop doet 
leven en liefde moet je doen. Liefde 
was het centrale thema van die zondag 

in de eredienst en aansluitend in het 
programma met workshops. 
De samenkomst werd afgesloten met 
een luisterrijke lunch. Wat werd er 
enorm veel lekkers ingebracht door 
de gemeenteleden. En wat werd er 
gezamenlijk gegeten!

Een workshop ging de mist in. Die 
van speeddate jong en oud over 
liefde. De jongeren zaten klaar, maar 
de ouderen kwamen niet opdagen 
bij deze workshop. Dus die gaan 
we binnenkort inhalen! Er liepen 
jeugdigen rond met camera en 
microfoon. Ik kreeg terwijl de camera 
liep de vraag voorgelegd: heeft u iets 
met liefde? Wat ik heb gezegd en hoe 
ik erbij keek, geen idee. Afi jn, het is 
opgenomen….

Inmiddels kwam de kerkenraad van 
de Handwegkerkgemeente bijeen. 
De directe toekomst stond op de 
agenda. Moeten we wachten tot Sint 
Juttemis op de integratie/oprichting van 
de Protestantse Kerk in Amstelveen-
Zuid? Daarop sprak de kerkenraad zich 
unaniem uit in een woord: Nee! Dus 
gaan we de komende dagen, weken en 
maanden aan de slag om de facto en 
de jure de eenheid in Zuid te reali-
seren. Om te beginnen al zoveel 
mogelijk samenvoegen en samen 
doen. Niet alles twee keer doen dus. 
En tegelijktertijd visie ontwikkelen 
op de twee kerkplekken van straks: 
kerkplek Paaskerk en kerkplek 
Westwijk. En die twee plekken 
binnen het verband houden van de 
Protestantse Kerk in Amstelveen-
Buitenveldert. 

Kerkplek Paaskerk gaat in 2012 even 
dicht voor de nodige aanpassingen. 
Daarna gaat de gemeente van de 
Handwegkerk de overstap maken naar 
kerkplek Paaskerk.
Kerkplek Westwijk komt Deo Volente 
2013 beschikbaar. 
Laat duizend, honderduizend kerk-
plekken bloeien in Amstelveen – 
Buitenveldert. U, lezers van Present, 
weet hoe dat kan en moet.
Wanneer gaat de Handwegkerk dan 
dicht? Per 2013 of zoveel eerder als 
mogelijk.
Vooralsnog wil de burgerlijke overheid 
de voorgevel van de Handwegkerk als 
monument nog even laten staan.

Gerben Drost

Meditatief bijbellezen
Voor wie rust zoekt, voor wie zoekt 
naar een verdieping van haar of zijn 
geloof, voor wie geloven en leven 
met elkaar wil verbinden of voor wie 
bijbelverhalen wil beleven, is er de 
mogelijkheid mee te doen aan de 
reeks avonden meditatief bijbellezen. 
Deze vorm van mediteren omvat 
oefeningen om tot rust te komen en 
ontvankelijk te worden voor wat het 
bijbelverhaal ons in onze persoonlijke 
situatie wil zeggen. We gebruiken 
ons voorstellingsvermogen om ons 
te verplaatsen in wat de mensen in 
het verhaal beleefden. We zoeken 
naar verbinding met eigen leven. En 
alles wat ons daarbij raakt, laten we 
uitmonden in een stil gebed. In een 
sfeer van vertrouwen wisselen we uit 
wat we daarvan meenemen voor ons 
leven van alledag. 

De avonden worden begeleid door 
drs. Riëtte Beurmanjer, die zich in het 
Ignatiushuis in Amsterdam trainde in 
het begeleiden van deze christelijke 
vorm van mediteren. 
Op maandag 14 november is de derde 
bijeenkomst van het nieuwe seizoen, 
om 20.15 uur (binnenlopen en thee 
vanaf 20.00 uur) in ‘de Achterkant’ 
achter de Handwegkerk. 
Wil je van te voren meer informatie: 
bel dan met de begeleidster Riëtte 
Beurmanjer: 665 46 85, of met 
Marjanne Koops: 441 78 03.

Diaconale talentenbank
Erg handig in computers installeren? 
Een auto en tijd ter beschikking 
om iemand naar het ziekenhuis 
te brengen? Groene vingers? De 
diaconie roept iedereen met talenten 
op om zich aan te melden voor de 
talentenbank. 
Hoe kunnen we elkaar en anderen 
helpen en tot steun zijn? Een 
menselijke vraag die wij als 
Handwegkerkgemeente tijdens 
het vernieuwingsproces hebben 
beantwoord door te verwijzen naar 
Matheus 25:14-30: de gelijkenis van 
de talenten. De diaconie geeft hier 
nu praktische invulling aan door het 
vormgeven van een talentenbank, 
waar mensen uit de kerk of daarbuiten 
die hulp vragen gekoppeld worden 
aan mensen die hulp bieden. 
Bijvoorbeeld boodschappen doen, 
een belastingformulier invullen, een 
stukje wandelen of een luisterend oor 
bieden. U kunt zich aanmelden voor 
losse klussen, of zich voor langere tijd 
verbinden aan iemand die hulp nodig 
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heeft. U kunt uw talent aanmelden 
bij Marjo Valkier, tel. 6473753, email: 
marjovalkier@hetnet.nl. Ook als u 
gebruik wilt maken van iemands talent 
kunt u bij haar terecht. 

JD12+ is weer bezig!
De startdag ligt alweer achter ons en 
als u dit leest is ook het PJR weekend 
voorbij: de JD12+ groep is weer 
begonnen.
De jongeren waren teleurgesteld dat 
er niemand kwam opdagen voor het 
speeddaten tijdens de startzondag. 
De jongeren waren er speciaal voor 
gekomen; een aantal had maar een 
paar uur geslapen en anderen hebben 
het maken van huiswerk er voor 

uitgesteld. Kan iemand ons vertellen 
hoe we beter kunnen communiceren 
met de gemeente? Wij weten het 
eigenlijk niet meer.
Gelukkig is het PJR weekend wel 
weer goed bezet en gaan de Provider-
acties ook weer gevuld worden (zie 
daarvoor de PJR pagina).
Er staan nieuwe plannen op stapel, 
niet alleen in PJR verband maar ook 
bijvoorbeeld als we in gesprek gaan 
met verschillende groepen in de 
kerk. De diaconie heeft al interesse 
getoond en in oktober gaan we nog 
een keer in gesprek met andere 
groepen in de kerk.

De JD12+ leiding

Impressies van een liefdevolle 
gemeentezondag 
Het regende pijpenstelen op 18 
september. Desondanks was de 
Emmaüswandeling een populaire 
activiteit tijdens de startdag of 
gemeentezondag, die dit jaar het 
(landelijke) thema ‘liefde’ had. Duo’s 
gingen al wandelend richting Paaskerk 
met elkaar in gesprek. ‘Het was een 
mooie ontmoeting, warm, gezellig 
en goed. Een inspirerende start 
van de week’, volgens wandelaar 
Gea van Leeuwen die er met oud-
kerkenraadsvoorzitter Auke van der 
Honing op uit trok. Anderen verkozen 
een drogere plek, bijvoorbeeld om de 
liefde met bloemen te symboliseren.

20

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 19 
september is tevreden teruggeblikt 
op het feest ter gelegenheid van 60 
jaar Kruiskerk. De expositie ‘Kunst uit 
eigen kring’ heeft laten zien welke 
creatieve talenten er in en rond onze 
gemeente zijn. Bovendien bleek het 
– kunst is immers een uiting – een 
heel goede gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te geraken. De 
expositie ‘Kruiskerk 60 jaar’ was voor 
de oude en nieuwe liefhebbers van 
ons kerkgebouw erg interessant. 
Er was op verschillende momenten 
mooie muziek, voor de kinderen was 
er een leuk programma, en de toren 
werd weer enthousiast beklommen. 
Zowel zaterdag als zondag was er 
een goede belangstelling, ook uit de 
buurt. Van de mogelijkheid om de 
exposities doordeweeks nog eens 
rustig te bekijken, is royaal gebruik 
gemaakt. Aan de festiviteiten hebben 
we een prachtige folder over de 
pilaarschilderingen overgehouden. 
Anthony, Joke, Lamkje, Lida en 
Magda: nogmaals dank!
In de feestdienst van 11 september 
is ook een nieuwe algemene folder 
over onze gemeente gepresenteerd. 
De  folder is bedoeld voor geïnteres-
seerden, zoals bezoekers en nieuw-

ingekomenen. Daarnaast is het 
vormings- en toerustingsprogramma 
’Samen het geloof beleven’ uitge-
deeld. Kijkt u maar eens wat er voor 
u bij zit.

In de kerkenraadsvergadering hebben 
we verder tijd ingeruimd voor Herman 
den Heeten, de penningmeester 
van de wijkkas. Hij heeft ons inzicht 
geboden in de inkomsten en uitgaven. 
Jaarlijks komt een mooi bedrag binnen 
(opbrengst rommelmarkt, verhuur, 
giften en legaten). Bij de uitvoering van 
alle plannen die er zijn, hoeven we dus 
niet te krenterig te zijn, en dat is fi jn.
Minder warm zaten we er de 
afgelopen tijd in de kerk bij. De 
verwarmingsinstallatie is namelijk 
afgekeurd. De kerkrentmeesters zijn 
meteen in actie gekomen om de 
problemen te laten verhelpen en zo 
nodig een noodvoorziening te treffen.

Op zondag 25 september hebben 
we afscheid genomen van de 
ambtsdragers Anke de Koning, Henk 
van Bodengraven en Rudie van 
Balderen. Dank voor jullie werk, in 
het geval van Rudie zelfs gedurende 
21 jaar! Waar zouden we als kerk 
zijn, als we niet konden bouwen op 
mensen die een deel van hun tijd en 

energie willen opofferen? Gelukkig 
werd in dezelfde dienst Lodewijk 
Palm bevestigd als ouderling-
kerkrentmeester, en Jan Simons 
als ouderling. Aletta Dijkhuis werd 
als ouderling-kerkrentmeester 
herbevestigd. We wensen hen een 
goede tijd toe. Ondertussen gaat het 
zoeken naar nieuwe ambtsdragers 
volop door.

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, 
voorzitter@kruiskerk-amstelveen.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

Kruiskerk
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Activiteiten
Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Kruiskerk, tenzij anders vermeld.

Oktober
do 13 20.00 uur Kring Vrouw en Geloof
di 18 10.00 uur  Rond het Evangelie. Leiding: Tom Buitendijk
   Titus Brandsmakerk
di 18 20.00 uur Bibliobeeld. Leiding: Marijke Labohm en Lida Ruitinga
ma 24 14.30 uur Kennismakingsbijeenkomst met Mirjam Buitenwerf
ma 24 20.00 uur Tien Geboden. Leiding: Ambro Bakker. Augustinuskerk
di 25 14.00 uur Bibliobeeld. Leiding: Marijke Labohm en Lida Ruitinga
di 25 20.00 uur Gespreksgroep 25plus
wo 26 10.00 uur  Ouderen rond de Schrift. Leiding: Paul Koopman 
   Titus Brandsmakerk
wo 26 20.00 uur Preekvoorbereiding. Leiding: Mirjam Buitenwerf
do 27 20.00 uur  Waar het op aankomt. Leiding: Sieb Lanser (over 

het boek van Bernard Rootmensen; graag vooraf 
aanmelden)

vr 28 14.30 uur Kennismakingsbijeenkomst met Mirjam Buitenwerf
ma 31 20.00 uur Tien Geboden. Leiding: Ambro Bakker. Augustinuskerk

November
di 1 10.00 uur  Rond het Evangelie. Leiding: Tom Buitendijk
   Titus Brandsmakerk
do 3 20.00 uur  Avond over Augustinus. Leiding: Paula Rose
   Titus Brandsmakerk.
vr 4 13.00 uur Rommelmarkt.
ma 7 14.30 uur Kennismakingsbijeenkomst Mirjam Buitenwerf
di 8 20.00 uur Kennismakingsbijeenkomst Mirjam Buitenwerf
wo 9 20.00 uur Preekvoorbereiding. Leiding: Mirjam Buitenwerf
do 10 20.00 uur Kring Vrouw en Geloof
di 15 10.00 uur  Rond het Evangelie. Leiding: Tom Buitendijk
   Titus Brandsmakerk
di 15  14.00 uur Bibliodrama. Leiding: Sieb Lanser
di 15 20.00 uur Bibliodrama. Leiding: Sieb Lanser
do 17 14.00 uur  Lectio Divina. Leiding: Sieb Lanser
do 17 19.30 uur  Film: Mar Adentro. Leiding: Sieb Lanser

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

Nanning Galis
Nanning was van jongs af aan 
gehandicapt, lopen kon hij niet. Dat hij 
te midden van mobiele mensen zijn 
handicap 80 jaar heeft kunnen dragen, 
verdient grote bewondering. Tot de 
sluiting bezocht Nanning regelmatig de 
Bankraskerk; daar heeft hij ook belijdenis 
gedaan. Als zijn gezondheid even te 
wensen had overgelaten, wees hij na zijn 
herstel altijd naar ‘boven’: de Heer had 
hem weer gespaard! De verplaatsing van 
Amstelrade naar IJburg was beslist niet 
zijn wens. Hij was dan ook nog geregeld 
op het activiteitencentrum van Amstelrade 
te zien, tot hij voor een darmoperatie in 
het OLVG moest worden opgenomen. 
Na een verblijf van enige weken aldaar 
werd hij voor verdere verzorging in het 
Flevohuis in Amsterdam geplaatst. 
Aanvankelijk leek met zijn gezondheid 
alles goed te gaan, maar toen ik hem 
op 24 en 25 augustus bezocht, was dat 
voor het laatst; op 26 augustus overleed 
hij. Op de rouwcirculaire stond treffend: 
‘Heer, ik ben stil geworden, U hebt mijn 
ziel tot rust gebracht’. Een compliment 
voor de familie, die Nanning onvermoeid 
bezocht, lijkt mij zeer op zijn plaats. In de 
Schriftlezing bij de crematieplechtigheid 
werd daarom verwezen naar Matteüs 25 
met de woorden van Jezus: ‘Ik verzeker 
jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor 
één van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor 
mij gedaan’. 
                                                                                                                           

Guus Groverman 

Donderdag 29 september was er 
een gemeente-avond. 
Ds. Jan Koole vertelde over de 
Waldenzengemeente uit Pavia in 
Italië, waar hij voorganger is. We 
bekijken nog of verder contact tus-
sen onze gemeentes te realiseren 
is. Peter van Leeuwen hield een 
presentatie over de plannen voor 
een nieuw kerkelijk centrum in 
Westwijk.
Zondag 9 oktober is er na de dienst 
een gemeentebijeenkomst over de 
plannen om een gastvrije gemeente 
te zijn, in contact met de buurt(en), 
en te praten over de werving van 
een nieuwe cantororganist en 
de plannen voor de kerkmuziek. 
Daarover volgende keer wellicht 
meer. Voor nu een hartelijke groet.

Erik Schouten

Bij de diensten
Op zondag 16 oktober gaat Coen 
Constandse voor. Het is fi jn dat hij 
weer eens in ons midden is. Op 
het rooster staat dan Matteüs 22, 
15-22. Het leesrooster biedt in deze 
periode ook een alternatieve lezing, 
namelijk uit de eerste brief van 
Paulus aan de Tessalonicenzen, 
1 Tessalonicenzen 2, 1-8.
Zondag 23 oktober wordt een 
bijzondere viering, omdat het 
een  laagdrempelige dienst is met 
aandacht voor de tieners en omdat 
Antoinette Kamsteeg bevestigd zal 
worden als ouderling met bijzondere 
opdracht (zij is de nieuwe voorzitter 
van de PJR); Dorien Keus zal de 
zegen mee krijgen voor haar werk 

als jeugdwerker. Wellicht zullen er 
nog meer ambtsdragers  bevestigd 
worden in deze dienst, maar dat is 
op dit moment nog niet bekend. 
Mirjam Buitenwerf zal voorgaan 
en zal bijbelteksten kiezen uit het 
proefboekje van de Samenleesbijbel, 
een nieuwe kinderbijbel die in 2015 in 
zijn geheel zal verschijnen. 
Op zondag 30 oktober is Sieb Lanser 
terug van zijn studieverlof en hoopt 
hij weer voor te gaan. De lezing is 
Matteüs 25, 1-13, de alternatieve 
lezing 1 Tessalonicenzen 3, 4-8. Het 
thema van de dienst is ‘gastvrijheid’ en 
er is een nabespreking gepland. Ook 
vieren we de Maaltijd van de Heer. 
Op zondag 6 november is Mirjam 
Buitenwerf onze voorganger, met 
als lezing Matteüs 25, 14-30, en als 
alternatief 1 Tessalonicenzen 3, 9-13.
Zondag 13 november gaat onze oud-
predikant Pieter Masmeijer voor. 
Op het rooster staan dan Matteüs 25, 
31-46, alternatieve lezing: 
1 Tessalonicenzen 4, 9-12.

Mirjam Buitenwerf

60-jarig jubileum Kruiskerk
Op 11 mei 1951 werd de Kruiskerk, 
als eerste nieuw gebouwde kerk 
in Amstelveen na de Tweede 
Wereldoorlog, offi cieel in gebruik 
genomen. De viering van het 
60-jarig bestaan was door de 
jubileumcommissie op gelukkige 
wijze gecombineerd met het 
Open-Monumenten weekend op 
10 en 11 september. Dat gaf volop 
gelegenheid om daaraan niet alleen 
in eigen kring, maar ook naar buiten 
ruime aandacht te schenken. En 
het mag gezegd worden: met 
resultaat. De belangstelling voor 
alle evenementen was zeker 
bevredigend, met hulde aan de 
leden van de jubileumcommissie.
Bezichtiging van de kerk en zeker 
het beklimmen van de toren zijn 
altijd al de moeite waard en ook nu 
was dat het geval. We ontmoetten 
plaatsgenoten die de kerk nooit van 
binnen hadden gezien, maar ook 
oud-Amstelveners die nog eens 
terugkeerden naar de plek waar ze 
hun jeugd hadden doorgebracht. 

De kinderen werken aan hun fotocollage (foto Joke Hartman)
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Vriendelijke gastvrouwen en -heren 
waren present om de weg te wijzen. 
In fi guurlijke zin werd de toegankelijk-
heid bevorderd door het verschijnen 
van een introductiefolder van kerk en 
gemeente en een nieuwe beschrijving 
met prachtige foto’s van de pilaar-
schilderingen, een coproductie van 
Cees Grootjen en Peter van Schaik. 
Aan het jubileum werd aandacht 
besteed door een expositie van 
documenten en foto’s uit de 
geschiedenis van de kerk, waarbij 
interessante stukken konden worden 
getoond. Gemeenteleden hadden 
in ruime mate bijgedragen aan de 
tentoonstelling ‘Kunst uit eigen 
kring’. Niet minder dan 99 stukken, 
uiteenlopend van borduurwerk en 
schilderijen tot sculpturen en glas 
in lood, waren bijeengebracht en op 
overzichtelijke wijze geëxposeerd. 
Als 100e kunstwerk werd op zondag 
de fotocollage van de kinderen van 
de nevendienst binnen gebracht. 
Muziek ontbrak uiteraard niet, op 
zaterdag met het open podium en op 
beide dagen met orgel- en pianospel 
door diverse solisten. Zondag 
was er het mooie koffi econcert 
door Susanne Jaspers (Koninklijk 
Concertgebouworkest) en David 
Schlaffke (organist van de Sloterkerk 
in Amsterdam) met werken van 
Rheinberger, Reger en Mendelssohn 
Bartholdy, solo voor viool en orgel en 
– niet zo vaak te horen – voor viool 
en orgel samen. 
Het hart van de viering voor de 
 gemeente was de dienst op zondag-
ochtend. Die sloot in lezing en lied 
nauw aan bij de openingsdienst zestig 

jaar geleden. Ze ademde dankbaar-
heid over zestig mooie jaren in een 
 prachtig gebouw en het verlangen in 
een nieuwe tijd verder te gaan met 
viering en dienst.
                                                                                                               

Piet Geljon

Rommelmarkt 2011
Vrijdag 4 november, van 11.00-17.00 
uur, vindt de jaarlijkse rommelmarkt 
in de Kruiskerk plaats. Om deze dag 
te laten slagen zijn er vele hulpvaar-
dige handen nodig. Maandagavond 
31 oktober van 19.00-20.00 uur 
sterke mannenhanden om de tafels 
uit de kelder naar boven te halen, 

woensdagochtend 2 november vanaf 
9.30 en donderdag 3 november de 
hele dag veel handen om de koop-
waar uit te stallen. 
En dan de verkoop op vrijdag. 
Vanaf 11.00 uur gaan de deuren voor 
kooplustigen open. U komt toch ook 
meehelpen of kopen?
Achter in de kerk kunt u zich aan-
melden bij Jan Fransen, Nel de 
Vlieger of Anthony Melissen. Indien 
u zelf spullen wilt brengen, graag 
vanaf woensdagochtend 2 november 
in de kerk. Eventueel kunnen er bij u 
thuis spullen gehaald worden, maar 
alleen in overleg met Jan Fransen, 
tel. 6431097.

Een hoekje van de tentoonstelling ‘Kunst uit eigen kring’ (foto Cees Grootjen) 

Paaskerk

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marianne Bogaard,
Erasmuslaan 32, 1185 BH Amstelveen,
tel. 4416036, 
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Cor Schaap, Ouderkerkerlaan 9, 
1185 AB Amstelveen, tel. 6411478
dsjcschaap@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
wijkkas Paaskerk 39.23.14.525 
t.n.v. wijkkas Protestantse 
Paaskerkgemeente, Amstelveen
Dorpskerk 38.23.06.848 t.n.v. wijkkas 
Dorpskerk, Amstelveen
inleveren kopij Present
present@paaskerk-amstelveen.nl

Diensten in oktober
Midden in de maand oktober vieren  
wij twee diensten met medewerking 
van een cantorij: op zondag 16 
oktober ondersteunt de cantorij van 
de Paaskerk onder leiding van Leo 
Kramer ons in de zang. 
Op 23 oktober geldt datzelfde 
voor de cantorij van de Dorpskerk 
onder leiding van Hans Jutte. Beide 
cantorijen bestaan voorlopig nog 
afzonderlijk. Ik ga in deze diensten 
zelf voor. De laatste zondag van 
oktober, de 30e, zal onze interim-
predikant ds. Cor Schaap voorgaan in 
de dienst. 

Oogstdienst
Op 6 november is de oogstdienst. 
Vanouds wordt dan groente en fruit 
ingezameld in de kerk. Uw gaven 
in natura staan aan het begin van 
de dienst voor in de kerk. Terwijl 
wij onze dienst vieren brengen 
de kinderen deze gaven naar één 
van de verzorgingstehuizen in 
Amstelveen, waarbij zij voor de 
bewoners zingen. Uiteraard danken 
wij in de dienst, die plaatsvindt 
op de zondag ná de dankdag voor 
gewas en arbeid, voor wat ons 
geschonken wordt en wat wij 
mogen oogsten.

Gezamenlijke dienst
De tweede zondag van november, 
13 november, is er weer een 
gezamenlijke dienst in Zuid, ditmaal in 
de Paaskerk. Met medewerking van de 
kinderdiensten van de Handwegkerk 
en de Paaskerk is er speciale aandacht 
voor de kinderen bij het avondmaal. 
Ds. Gert Jan de Bruin gaat voor in 
deze dienst.

Rectifi catie
Met vreugde werd in de vorige 
Present de belijdenis vermeld 
van Marion van der Vliet en Jelle 
Belgraver. Tot hun en onze spijt kon 
de belijdenis echter door ziekte 
geen doorgang vinden. In overleg 
zal er naar een nieuwe datum 
gezocht worden. 

Mogelijkheid tot dopen
Op de eerste zondag van Advent, 
27 november, zullen er in ieder geval 
twee kinderen gedoopt worden. 
Ouders die in onze wijk wonen en 
hun kind ook graag willen laten 
dopen kunnen zich bij mij melden.

Taken van predikanten
Met de komst van predikant en 
 mediator ds. Cor Schaap hebben 
wij in Amstelveen-Zuid opnieuw 

bekeken hoe de taken tussen de 
predikanten het beste verdeeld 
kunnen worden. Ds. Schaap zal zich 
vooral bezig houden met de gang 
van zaken rondom de komende fusie 
tussen onze drie wijkgemeentes, de 
Paaskerk-, Dorpskerk-, en Handweg-
kerkgemeente. Ook zal hij aandacht 
besteden aan hen die littekens dragen 
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van het proces rond de sluiting van de 
Dorpskerk. Voor alle pastoraat in geval 
van ziekte, afscheid of persoonlijke 
problemen kunt u contact met mij 
opnemen.

Ds. Marianne Bogaard 

Vanuit de kerkenraad

Uit de startblokken voor een 
nieuw seizoen
De zomerperiode is voor velen een 
tijd van ontspanning, vakantie en wat 
 afstand nemen van de dagelijkse 
routine. Alles even op een ‘laag pitje’. 
Ook de kerkelijke activiteiten lopen wat 
terug en we vieren onze diensten in 
deze weken gezamenlijk met de andere 
gemeenten. Vandaar dat voor velen de 
maand september samenhangt met het 
gevoel van (opnieuw) beginnen,  actie en 
ontmoeting. Toch heeft het werk onder-
tussen niet stil gelegen, integendeel, er 

is veel  gebeurd deze zomer!
De startzondag op 18 september was 
een mooi en bemoedigend begin met 
de komst van Ds. Cor Schaap en de 
herbevestiging van Kees Elfferich. 
Hij is secretaris van het College van 
Kerkrentmeesters en als zodanig lid 
van onze kerkenraad. 

Dat dit een spannend seizoen 
wordt zal niemand zijn ontgaan. De 
migratie naar één wijkgemeente en 
de bundeling van krachten om met 
elkaar iets nieuws te beginnen is de 
uitdaging die voor ons ligt. Wetende 
dat wij allen in dienst staan van 
die Ene, gaan we deze weg met 
vertrouwen tegemoet!

Ilse Meester en Alice Stronkhorst

Nieke Atmadja naar Nias
Ook dit jaar was Nieke Atmadja 
ruim vier weken gastdocent op de 
Theologische Hogeschool Sundermann. 
We zitten samen aan tafel en aan de 
hand van foto’s op haar laptop vertelt 
ze mij haar belevenissen op Nias. Ik 
zie het eenvoudige onderkomen van 
Nieke: een slaapkamer, een zitkamer 
en een badkamer. Ze is blij met haar 
nieuwe douche: een mandiebak gevuld 
met water die ze over zich heen kan 
kieperen. Het klimaat is zo warm en 
vochtig, dat het heerlijk is om jezelf 

regelmatig op te frissen en schone 
kleren aan te trekken. Elke dag loopt 
ze de 126 treden af om beneden les te 
geven. En dat een paar keer per dag.

Weeskinderen
Op de campus van de hogeschool 
staan niet alleen lesgebouwen en 
internaten voor studenten, maar ook 
kindertehuizen. Er is een tehuis voor 
meisjes en eentje voor de jongens. 
De kinderen slapen in eenvoudige 
houten vertrekken met rechthoekige 
houten bedden voorzien van klamboes. 
Ik verbaas me over het grote aantal 
kinderen dat wees is. Niet alle kinderen 
zijn echte wezen, legt Nieke uit. Er zijn 
ook kinderen uit éénoudergezinnen die 
ver onder de armoedegrens leven. Vaak 
brengen moeders noodgedwongen 
hun kinderen naar dit tehuis. 

Werkbezoeken
Een volgende foto: een open ruimte 
met klapstoelen met daarin een 
aantal vrouwelijke studenten. Nieke 

gaat lesgeven. Er is een klein kader 
voor het grote aantal christenen 
op Nias. Daarom staat opleiding 
van het kerkelijk kader centraal: 
predikanten, (godsdienst)leraren, 
kerkenraadsleden, sociaal werkers 
krijgen scholing op het Sundermann. 
Nieke geeft de vakken pastoraat, 
catechese en theologia religionum, 
godsdienstwetenschap. 

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in het benedenhuis van de Paaskerk.

Oktober
do  20 10.00 uur Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. A. v.d. Broek
ma  24 19.00 uur Gebedskring
di 25 14.30 uur Vrouwengespreksgroep
do 27 10.00 uur Bijbelkring ‘Doordenken over God’, Miep Habing

November
di 08 14.30 uur Vrouwengespreksgroep
do 10 10.00 uur Bijbelkring ‘Doordenken over God’, Miep Habing
ma  14 19.00 uur Gebedskring
do  17 10.00 uur Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. Hofman

Nieuw is Anne Marijke Schreuder als 
pastoraal medewerker. Vele handen 
(en hoofden) maken licht werk, fi jn dat 
er altijd weer mensen bereid zijn om 
mee te bouwen aan onze gemeente. 
September is in de Paaskerk ook al 38 
jaar verbonden met de Rommelmarkt. 
Het is een feest waarbij eerst ‘rommel’ 
wordt ingezameld, die vervolgens ook 
nog eens waardevol blijkt te zijn en 
dus geld oplevert voor goede doelen 
en voor de kerk. Ook dit jaar is dat 
weer goed gelukt: € 7.500 maar liefst. 
Mooi was het om te zien dat Paas-
kerkers, Dorpskerkers en andersoortige 
rommelmarktfans hun rommel eerst 
brachten en daarna mee hielpen met 
sorteren, verkopen en heel belangrijk, 
… kopen! Dank aan de Rommelmarkt-
commissie en aan alle vrijwilligers 
die deze Rommelmarkt weer hebben 
mogelijk gemaakt. Vond u het leuk en 
wilt u volgend jaar in de Rommelmarkt-
commissie? Wacht dan niet met u aan 
te melden, wij horen het graag zo snel 
mogelijk.

Nias is een eiland voor de kust van 
Noord-Sumatra. Een eiland met 380.000 
christenen aangesloten bij de BNKP 
verspreid over 1000 dorpen, bijna alle 
verafgelegen en met maar 300 predikanten. 
De BNKP, de Christelijke Protestantse kerk 
is partnerkerk van de PKN.
Nias is een eiland waar de kracht van de 
natuur regelmatig van zich laat spreken: 
twee aardbevingen en een tsunami in de 
afgelopen vijf jaar. Een eiland waar 1/3 deel 
van de bevolking onder de armoedegrens 
leeft met een inkomen van minder dan 

€ 320 per jaar.Studenten verzorgen de dienst in het verzorgingstehuis

Nieke aan het begin van haar les



2928 jaargang 2 | nummer 8

Maar u kent Nieke als een vrouw van de 
praktijk, dus met de studenten gaat ze 
met betjaks op pad om werkbezoeken 
af te leggen. Lachende gezichten en 
veel pret. Het lijkt wel een schoolreisje.

Met haar studenten bezoekt ze een 
Islamitische school, waar leerlingen 
moslima’s ontmoeten. De directrice 
ontvangt hen. De eerste vraag die 
haar studenten stellen, is: waarom 
zijn moslims zo terroristisch? ‘Er valt 
nog veel te doen,’ verzucht Nieke. ‘De 
angst voor het onbekende en andere 
gelovigen is groot.’ Daarom brengt 
de groep ook een bezoek aan een 
Boeddhistisch centrum. Op een andere 
foto zie ik haar studenten voorgaan in 
een dienst in een verzorgingstehuis. 

Nog steeds vragen christenen op Nias 
hun voorouders om advies en bidden 
bij hun graven voor genezing. Nieke 
wil dat haar studenten zich bewust 
zijn van het feit, dat voorouderverering 
een belangrijke plaats inneemt, in hun 
christelijk geloof. Met haar studenten 
bezoekt ze daarom een plaats met 
beelden en graven van voorouders. Ze 
gaan in gesprek met de lokale predikant 
en de dorpsoudsten. 

Janet Parlevliet

Uw bijdrage voor de studenten 
op Nias is welkom op rekening: 
39.23.72.010 t.n.v. Paaskerk 
Amstelveen met de vermelding: 
Nias ds. Nieke Atmadja.

Weeskinderen komen voor een 
avonddienst bij elkaar in de eetzaal

Islamistische meisjes op de foto met 
studenten theologie

Bezoek aan Gomo: een huis met houten 
beelden van voorouders

Met de studenten op stap naar de islamitische meisjesschool

Bij de diensten
Zondag 30 oktober gedenken wij 
degenen die ons in het afgelopen 
jaar ontvallen zijn. Vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis zal, begeleid 
door instrumentalisten, in deze 
dienst de Musikalische Exequien 
van Heinrich Schütz ten gehore 
brengen. Schütz componeerde dit 
werk in 1635-1636 aan de hand 
van een verzameling vertroostende 
bijbelteksten die door de 
landsheer Heinrich Reuss bijeen 
waren gebracht. Tijdens Reuss’ 
uitvaartplechtigheid werd het werk 
voor het eerst uitgevoerd.
Zondag 6 november hoopt oud-
predikant ds. Schoch voor te gaan in 
een dienst van Schrift en Tafel.
Zondag 13 november zal de cantorij 
meewerken aan de dienst met 
bijdragen uit de Duitse kerkmuziek.

Bijbelkring
Dinsdag 18 oktober en dinsdag 
8 november komt o.l.v. ds. De Vries 
de kring rond de profeet Ezechiël 
opnieuw bijeen. Op het programma 
staan respectievelijk Ezechiël 4:1-5:17 
en Ezechiël 7:1-9:11. 
Plaats: Pelgrimskerk. Tijd: 14.00-16.00 
uur. Belangstellenden van buiten zijn 
van harte welkom.

Uilenstede
Onder leiding van de predikanten 
van de Kruiskerk en de Pelgrimskerk 
worden dit winterseizoen drie 
avonden van gesprek en onderlinge 
ontmoeting gehouden voor bewoners 
van Uilenstede. De eerste avond, met 
als thema ‘geloof’, is o.l.v. ds. De Vries 
gehouden op 11 oktober. De volgende 
avonden staan gepland op dinsdag 
13 december (leiding: ds. Lanser, 
thema: ‘hoop’) en 14 februari (leiding: 
ds. Buitenwerf, thema: ‘liefde’) van 
20.00 tot 21.30 uur in de Pelgrimskerk. 
Bewoners van Uilenstede hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. 
Wie op Uilenstede woont, dit bericht 
leest, en geen uitnodiging ontvangen 
heeft, is eveneens van harte welkom.

Vervolg kring ‘jongere’ 
gemeenteleden
Vorig jaar zijn voor ‘jongere’ 
gemeenteleden van de Pelgrims-
kerkgemeente (±20-60 jaar) drie 
kringavonden gehouden. De avonden 
werden als dermate positief ervaren 
dat voor het komende winterseizoen 
een vervolg wordt aangeboden, 
opnieuw in de vorm van drie op elkaar 
voortbouwende avonden, ditmaal rond 
het thema ‘Jezus van Nazaret: wie is 
Hij, wat heeft Hij ons te zeggen?’ De 

eerste avond, over ‘Jezus de mens’ 
wordt gehouden op dinsdagavond 8 
november van 20.00 uur tot 21.30 uur in 
de Pelgrimskerk. Leiding: ds. De Vries. 
Welkom!

Ds. Harmen U. de Vries 

Vanuit de wijkkerkenraad
In de vergadering van 19 september 
kwamen de volgende punten aan de 
orde:

• Zoals al eerder aangekondigd, komen 
op 21 november twee visitatoren onze 
wijkgemeente bezoeken. 

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567
wijkkas 660904 t.n.v. wijkkas Protestants 
Buitenveldert, Amsterdam
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk, tenzij anders 
vermeld.

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

oktober
vr 14 10.15 uur Menno Simonskring
di 18  14.00 uur Bijbelkring Ezechiël
wo 19 20.00 uur  Kerk en Synagoge, Ds. P. de Bres: Herodes de 

Grote
do 20 14.00 uur  Film: Cassandra’s Dream
  20.00 uur Matteusevangelie. De Goede Herder
wo  26  10.00 uur Bijbelbezinning
do 27 15.00 uur Otter-Knollkring
zo 30 10.30 uur  Cantatedienst, Schütz: Musikalische Exequien

november
wo  02 19.30 uur Allerzielen, De Goede Herder
do  03 14.00 uur Film: Haar naam was Sarah
vr  04 18.00 uur Kostje geKocht
  20.00 uur Jakob, een muzikaal commentaar
   Nacht van de Bijbel, Thomaskerk
di  08 14.00 uur Bijbelkring Ezechiël
  20.00 uur  Jongere gemeenteleden ontmoeten elkaar
wo  09 20.00 uur  Kerk en Synagoge, Rabbijn Groenewoudt:
    Joodse Bijbelexegese en exegese van de Kerk 
do  10 20.00 uur Het Woord spreekt. De Goede Herder
vr  11 10.15 uur Menno Simonskring
zo  13 10.30 uur Dienst met cantorij: Duitse kerkmuziek
ma  14 20.00 uur Film: A Seperation. De Goede Herder
do  17 14.00 uur Film: The Tree of Life

Kijk in het winterprogramma voor meer informatie. 
Heeft u geen winterprogramma ontvangen? U kunt deze ophalen in 
de Pelgrimskerk.

Dat zijn ds. L. J. Th. Heuvelman uit 
Naarden en de heer J. Roepman 
uit Hilversum. Het is gebruikelijk 
dat zo’n visitatie om de vier jaar 
plaatsvindt. Dat is dan een pastoraal 
bezoek, waarbij ze spreken met de 
predikant en met de wijkkerkenraad. 
Maar ook gemeenteleden krijgen de 
gelegenheid om met hen in gesprek 
te gaan. Dat kan dan op die avond 
tussen 19.00 en 19.30 uur in de 
Pelgrimskerk.
• De Zevendedagsadventisten gaan 

op zaterdagmorgen en een deel van 
de middag de kerk huren. Op de 
zaterdag van de adventsbijeenkomst 
en de zaterdagen voor de kinderkerst- 
en kinderpaasviering zal de kerk voor 
ons zelf beschikbaar blijven.
• Mevrouw W. Vos zal mevrouw 
P. J. Versteeg opvolgen als begeleider 
van de koster.
• Er wordt nagegaan of de 
gewenste verbetering van de 
website van de Pelgrimskerk kan 
gebeuren in samenwerking met de 
wijkgemeenten in Amstelveen.
• De oudejaarsdienst van De 
Buitenhof zal een oecumenische 
dienst worden in de morgen van 
zaterdag 31 december 2011. Er is 
dan in Buitenveldert geen dienst op 
oudjaarsavond.
• De predikanten van de Kruiskerk 
en de Pelgrimskerk zullen 
gemeenteleden, woonachtig op 
Uilenstede, uitnodigen voor drie 
gespreksavonden in de Pelgrimskerk 
met als thema “Geloof, hoop en 
liefde”.
• Op zondag 18 september was 
een delegatie vanuit de kerkenraad 
aanwezig bij de viering ter gelegen-
heid van het vijftigjarig bestaan van 
de parochie van de Goede Herder. Na 
afl oop van de viering werden felicita-
ties en een bos bloemen aangeboden 
namens onze wijkgemeente.

Henk Stok

Pastorpraat
Het Winterprogramma is uit! Blauw 
kaftje. Haal het op in de kerk of 
bibliotheek als u het nog niet 

heeft. We laten niemand (blauw) 
in de kou staan, we kunnen aan 
veel meedoen en nemen dan 
iemand mee!
Met een glimlach denk ik terug 
aan de tocht door de Rotterdamse 
haven in die spetterende speedboot. 
Naar welke spetters kunnen we 
deze winter uitzien? Er zijn ook 
taken, dingen die gedaan moeten 
worden. Bijvoorbeeld zondags wat 
fruit meenemen maar ... wie brengt 
het naar de daklozen? Al doet u het 
maar twee keer per winterseizoen. 
Neem contact op met Irene Hillers.
Bezoeken aan allen die aan huis 
gebonden zijn of elders verblijven. 
Heel goed dat dat zoveel gebeurt. 
Geeft u het wel door als u zich 
zorgen maakt en er zelf niet meer 
zoveel mee kunt; bijvoorbeeld voor 
de bloemen of hulp van de diaconie?
Zondag 30 oktober noemen wij de 
namen van allen die in het afge-
lopen kerkelijk jaar overleden zijn. 
Voorzover wij het weten hebben wij 
de nabe staanden een uitnodiging 
voor deze dienst gestuurd. Bedenk 
dat u allen gastvrouw/man bent, 
vooral ook die dag!
Op 30 oktober begint ook de 
wintertijd, dus vijf maanden 
lang aanvangstijd 10.30 uur!
De dochter van Bert van der Lichte 
heeft de rollator van haar vader 
aan de kerk geschonken. Die kan 
in de kerk gebruikt worden als het 
moeilijk is om uw eigen rollator mee 
te nemen! Vraag de koster, Sicco.

Namens werkgroep pastoraat, 
Wil Kruijswijk

Iets uit de erfenis
Daar stonden ze, twee broertjes van 
acht en tien jaar oud, voor de grote tafel 
van hun grootvader die onlangs was 
overleden. Zij mochten iets uitzoeken als 
herinnering aan opa.
“Ik weet het allang’’, zei de jongste snel. 
‘’Ik neem de wandelstok, die had opa 
altijd bij zich. Ik hang hem aan de muur 
in mijn kamer, misschien ga ik hem later 
wel zelf gebruiken....’’. De oudste keek 
onthutst; ‘’Nee, nee, die wil ik ook heel 
graag. Het is eigenlijk een bergstok, er zit 
een punt aan.’’
Ze schrokken van elkaar, concentreerden 
zich op de stok en keken nauwelijks naar 
de ‘andere schatten’ op de tafel.
‘’Ik weet wat’’, zei de kleinste toen: 
‘’We zagen hem gewoon doormidden. Ik 
wil het handvat wel en jij vindt de punt 
mooi!’’ 
‘’Nee, nee sufferd, dan is het toch geen 
stok meer, nou dan hoef ik hem niet 
meer, stom joch!’’
Hij keek vertwijfeld naar de tafel en 
peuterde gedachte loos een sigarendoosje 
open en ziedaar... er zaten twee zeer 
oude mini autootjes in van het merk 
dat opa altijd had gereden. Hij slaakte 
een kreet van blijdschap. “Gaaf!!! Houd 
jij je stok maar, ik neem dit, veel meer 
waard. Dat brengt heel veel geld op, heel 
veel waard. Zeer gelukkig drukte hij het 
doosje tegen zijn lijf.
Verbouwereerd keek zijn broertje hem 
aan. ‘’Je gaat het toch helemaal niet 
verkopen? Die stok heeft opa altijd 
gebruikt, die verkoop ik nooit!’’ Hij pakte 
hem zielsgelukkig op. Beiden zo blij met 
iets uit de erfenis!

Wil Kruijswijk

Elisabeth Alida van Beem-
Leeuwenhoek 
Op 21 augustus overleed Elisabeth 
Alida van Beem-Leeuwenhoek, in 
de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw Van 
Beem was een sociale, zeer op haar 
familie betrokken vrouw, die graag 
voor anderen zorgde. Jarenlang dreef 
zij met haar man een melkzaak in de 
Uiterwaardenstraat. Haar geloof was 
een belangrijke kracht in haar leven, 
ook in de donkere periode rond het 
plotselinge overlijden van haar zoon. 
In de dorpskerk van Sloten, waar 
zij haar jeugd heeft doorgebracht, 
hebben we haar voor Gods aangezicht 
herdacht en daarbij gelezen uit 
Spreuken 31, het lofdicht op de 
sterke huisvrouw. In de verwachting 
van de wederopstanding en het 
eeuwige leven hebben we haar 
lichaam aan de aarde toevertrouwd. 
We leven mee met haar man, 
kinderen en kleinkinderen.
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Het nieuwe Providerseizoen 
staat voor de deur! Theaterweekend

Het programma bevat een aantal 
‘gouwe ouwe’ items, zoals Brood op 
de Plank, ThemaFilmEten en aan de 
Haal met het verhaal. Er zijn dit jaar 
een aantal nieuwe activiteiten: 

Labyrinth lopen: Stil zijn is best 
lastig. Je gedachten gaan alle kanten 
op. Om actief stil te zijn kun je een 
geleid pad lopen waarbij je niet naar 
de weg hoeft te zoeken, het maakt 
dat je kunt ontspannen, je kunt 
concentreren en mediteren. Het 
labyrint is zo´n geleid pad. Wanneer 
je besluit eraan te beginnen, hoef je 

verder geen keuzes te maken als je 
maar doorloopt, altijd bij het centrum. 
Onderweg kom je allerlei dingen 
tegen, zoals muziek en opdrachten.

Duik in het diepe: Bijbelverhalen 
ken je… toch? Maar staat er wel 
echt wat je leest? Samen met de 
dominees uit Amstelveen kijken we 
wat er nou écht in die oude verhalen 
staat. En we praten over de vraag 
wat je er vandaag nog mee kunt. 

NL DOET is de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. In twee dagen 
worden zoveel mogelijk mensen 
geholpen. Afgelopen jaar deden er 
200.000 vrijwilligers mee! En niet de 
minste. Ook Koning Beatrix stak de 
handen uit haar mouwen en maakte 
een muurschildering in een gebouw 
van de waterscouting! Van te voren 
bepalen we welke klus we als groep 

willen aanpakken.
Een nachtje in het klooster: Dit is 
Sisteract in het echt! In Hilversum 
wonen de zusters Augustinessen. Zij 
zijn ‘actieve zusters’. Dat betekent 
dat ze zich hun hele leven inzetten 
voor de samenleving. De jongere 
zusters hebben nu Casella opgezet. 
Casella betekent ‘huisje’. Want dat 
willen de zusters zijn: een open 
huis waar jongeren langs kunnen 
komen. Om te zoeken naar God, om 
stil te zijn, om te praten of om een 
spelletje te doen. Zie www.casella.nl 
voor meer informatie. 

De allereerste Provideractiviteit is 
ThemaFilmEten, op 4 oktober om 
17.00 uur in de Paaskerk. Geef je 
vast op door te mailen naar pjr-
amstelveen@hetnet.nl. 

Alle tieners tussen 12 en 16 jaar 
 krijgen binnenkort een Provider-
boekje in de bus. Hierin staat precies 
uitgelegd wat je wanneer kunt doen 
en hoe je je daarvoor kunt op geven. 
Alle informatie staat ook op de 
 website van de PJR: 
www.pjramstelveen.nl. 

Dorien Keus

PJR

Provider is het keuzecatecheseprogramma van de PJR voor jongeren 

van 12 tot 16 jaar. Het draait al een paar seizoenen succesvol en daarom 

gaan we ermee door. Wat is het idee? Ik heb een programma opgesteld 

op basis van ideeën van tieners. Je geeft zelf aan met welke activiteiten je 

meedoet. Het leukst is het om vaker te komen. Dan leer je de anderen beter 

kennen en bovendien doe je dan een heleboel leuke en leerzame dingen.

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

Het duurt nog heeeel lang, maar de 
eerste voorbereidingen zijn al gaande: 
het Theaterweekend! Van vrijdag 10 
tot zondag 12 februari zijn alle 12 tot 
20-jarigen welkom in de Paaskerk om 
mee te doen met de musical. Vrijdag-
avond en zaterdag studeren we in 
verschillende groepen, zaterdagavond 
is de generale repetitie. Spannend, 
want pas op dat moment ziet iedereen 
de hele musical!

Zondag in de kerkdienst is de  uit-
voering. Mirjam Buitenwerf gaat voor 
in die dienst, die grotendeels bestaat 
uit de musical.
Je kunt kiezen waar je aan meedoet: 
zang, dans, spel, decor, techniek... 
waar je ook goed in bent, je kunt altijd 
meedoen!

Aan de haal met het verhaal
Om ons voor te bereiden, gaan we 
aan de haal met het verhaal. Dit jaar is 
dat het verhaal van Mozes. Wat is de 
achtergrond en de bedoeling van het 
verhaal? Welke elementen maken het 
zo aansprekend? Wat doet het verhaal 
met jou?

De tweede avond maken we een 
begin met een theaterscript op 

basis van die verhalen. Met dit 
theaterscript gaan we met een grote 
groep jongeren een heel weekend 
aan de slag en veel tieners kunnen 
vertellen hoe gaaf dat vorig jaar was. 

De voorbereidende avonden dit jaar:
Wanneer:  dinsdag 24 januari en 

dinsdag 31 januari
Waar:  de 24e in de Paaskerk, de 

31e in de Handwegkerk.
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Wat je talent ook is, je kunt altijd 
meedoen. Dus geef je op en neem 

een stel vrienden/vriendinnen mee!! 
Dat kan door mij te mailen op 
pjr-amstelveen@hetnet.nl. 

Vrijwilligers gezocht
Het is altijd een hele klus om het 
theaterweekend te laten slagen. 
Wel een hele leuke klus, die we met 
een grote groep vrijwilligers klaren! 
Wil je meehelpen met één van de 
werkgroepen, laat het mij dan ook 
even weten op bovenstaand adres. 

Namens de Theatercrew,
Dorien Keus
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Er vertrekken twee bussen richting de 
Flevopolder, naar het ‘Venetië van het 
Noorden’. Onderweg zien we schapen, 
en nog meer schapen en steeds meer 
water en groen. Tussen de wolken 
verschijnen stukjes blauwe lucht.
Na een vlotte reis, komen we aan bij 
restaurant De Rietstulp in Giethoorn. 
De koffi e met appeltaart, rijkelijk 
versierd met slagroom, staat al klaar. 
Na de koffi e gaan we aan boord van 

twee rondvaartboten, waarmee we 
het waterrijke dorp gaan verkennen. 
Nog steeds hebben we geen regen 
gezien, het weer klaart zelfs op en de 
zon laat zich zien. 
Na een kort oponthoud bij vertrek – 
één van de boten komt klem te zitten 
tussen de twee walkanten– gaan we 
op weg. We varen onder ontelbare 
bruggetjes door, langs typische 
boerderijen –met klein voorhuis en 

grote schuur als achterhuis. 
Een aantal van de boerderijen ligt 
met het erf als eilandjes in het water, 
alleen bereikbaar via een bruggetje 
of vanaf het water met een trap. 

We komen langs de mooie doops-
gezinde kerk met grote pastorie, 
langs de locaties waar een deel van 
de fi lm Fanfare van Bert Haanstra 
met Albert Mol werd opgenomen, 
langs een museum en een camping 
en overal is er langszij het riet, wat 
ze hier krapje noemen. 
Het riet wordt nog veel gebruikt, 
omdat de plaatselijke verordening 
voorschrijft dat een rieten dak niet 
mag worden vervangen door een 
pannen dak. 

De schipper, tegelijk onze gids,  vertelt 
over de eerste veenafgravingen, waar 
omstreeks 1200 de Italiaanse fl agel-
lanten een aanvang mee  hebben 
gemaakt. Zij ontdekten ook de toe-
passing: turf steken. Zij groeven de 
eerste grachtjes en stichtten koloniën 
in de omgeving. Later volgden doops-
gezinden in hun spoor.
De naam van de nederzetting 
Gythoorn, later Giethoorn, wordt 
toegeschreven aan de vondst bij 
veenopgravingen van massa hoorns 
van wilde geiten, die waarschijnlijk 
tijdens de St. Elizabeth-vloed zijn 
omgekomen.
Voor alle vervoer, van handelswaar 
tot dieren, is men van oudsher aan -
gewezen op het vervoer over water. 
Gelukkig niet te diep. Volgens de gids 
overal, ook op het grote meer de 
Bovenwiede, ongeveer een meter.

Bij terugkomst in het restaurant 
genieten we van een warme lunch. 
Hierna hebben we nog een uur de 
gelegenheid om het dorp nader te 

verkennen. Om half vier staan de 
bussen klaar om ons, nu via Zwolle 
(voor een blik op de bloeiende hei), 
weer thuis te brengen.
Onderweg vallen de eerste regen-
buien. Opeens lijkt het of de bus 
door een wastunnel rijdt, zo hard 
regent het. 
Het is niet te geloven na de herfst-
storm en regen van de dag daarvoor, 
maar we hadden de hele dag echt 

mooi, droog weer. Misschien had-
den we dat wel te danken aan een 
deel van het reisgezelschap: een 
jarige, twee eerwaarde heren en Nel 
Velthorst, de onvolprezen organisator 
van deze geslaagde dag.

Een verslag samengesteld uit de 
verhalen van Haijo Hemminga van 
de Kruiskerk en Elly Zwaan van de 

Pelgrimskerk

‘s Morgensvroeg, op woensdag 7 september, verzamelen tachtig 

liefhebbers van de Kruiskerk en Pelgrimskerk zich voor een tochtje naar het 

schilderachtige Giethoorn. Hoewel de barometers op ‘regen en wind’ staan, 

heeft niemand zich laten weerhouden naar de opstappunten in Amstelveen 

en Amsterdam te komen.  

Ouderentocht 2011
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Do/ 20-10 
Film: Cassandra’s Dream
Aanvang: 14.00 uur, in de Pelgrimskerk

Zo/ 23-10
Groninger kerkdienst Oude 
Lutherse Kerk Amsterdam
Het gaat deze dienst over het verhaal 
van De Verloren Zoon. Thema: 
‘Weerom noar hoes?’ (terug naar 
huis).
Na de dienst is er koffi e en 
Groninger koek en zingen we 
het Gronings volkslied. De 
Amstelveense kunstenares Trijny 
Wilkes-Hamming stelt haar kleurrijke 
schilderijen tentoon. Iedereen die 
iets met Groningen heeft, ongeacht 
achtergrond of richting (geen richting 
ook welkom), is uitgenodigd om de 
dienst te bezoeken. Er is een crèche.
Ds. Harry Donga, liturg
Aanvang: 10.30 uur
Oude Lutherse Kerk, aan het Spui in 
Amsterdam, Singel 411 
Meer informatie bij de Lutherse 
Diaconie: h.wilzing@diaconie.com, 
tel. 020 4044708.

Zo/ 30-10
Cantatedienst in de Pelgrimskerk
Musikalische Exequien [SWV 279-
281]
Heinrich Schütz [1585-1672]
vocaal ensemble Linguae atque 

Cordis solisten en instrumentalisten, 
o.l.v. Bert ‘t Hart
Ds. H.U. de Vries, liturg
Aanvang: 10.30 uur 

Do/ 03-11
Film: Haar naam was Sarah
Aanvang: 14.00 uur, in de 
Pelgrimskerk

Vr/ 04-11
Rommelmarkt Kruiskerk
Van 11.00-17.00 uur vindt de 
jaarlijkse rommelmarkt in de 
Kruiskerk plaats. 
Hulpvaardige handen zijn welkom 
op: maandag 31-10, woensdag 02-11 
en  donderdag 03-11. 
Kijk voor meer infor matie over de 
rommelmarkt bij de wijkberichten 
van de Kruiskerk.

Zo/ 06-11 
Bachcantate in de Augustanakerk 
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, 
BWV 106 (‘Actus tragicus) 
Uitgevoerd door koor, instrumentaal 
ensemble en vocale solisten o.l.v. 
Matthias Havinga, cantor-organist
Aanvang: 10.30 uur
Augustanakerk, Erasmusgracht 24, 
Amsterdam
www.luthersamsterdam.nl/
augustanakerk/klassiek-in-west.html.

Meer agendapunten en actualiteiten op: 
www.protestantsamstelveen.nl

Rode linzensoep 
In het boek ‘Bijbels culinair’ combineert 
dominee Han Wilmink, predikant te 
Ommen, zijn passie voor de bijbel 
en voor koken. ‘In de bijbel is heel 
wat receptuur over en voor het leven 
te vinden. Wel waarschuwde de 
dominee in Amstelveen mij tijdens mijn 
studententijd: ‘De bijbel is geen kant-
en-klaar kookboek!’ Hij bedoelde dat 
het linke soep is wanneer wij denken 
op elke vraag in de bijbel een pasklaar 
antwoord te kunnen vinden’, schrijft 
de predikant-kok. Het boek bevat tien 
hoofdstukken die verwijzen naar een 

bepaalde 
periode uit de 
bijbel. Voor 
zijn gemeente 
organiseert hij 
met regelmaat 
speciale 
kook- en 
eetavonden, 
want eten 
verbindt en is 
de kiem van 
de toekomst. 

Het door de redactie uitgekozen recept: 
rode linzensoep met gevijzelde specerijen 
kunt u na verschijning van Present vinden 
op de website: 
www.protestantsamstelveen.nl.

Meer over het kookboek van Han Wilmink 
op www.bijbelsculinair.nl.




