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Later gevolgd door beelden van 
mensen in tenten in een New Yorks 
park, met mobieltjes in de hand, met 
borden met slogans: ‘Wij zijn de 99%’1 
en ‘Dit is de eerste keer sinds lange 
tijd dat ik me hoopvol voel’. 
In het begin is het commentaar van 
journa listen bij de tv-beelden van 
Occupy wat lacherig en niet bepaald 
serieus. Langzamerhand dringt tot 
me door, waar het hen om gaat. De 
actievoerders staan bij één van de 
grootste aandelenbeurzen ter wereld. 
Ze protesteren tegen de overmacht 
van bankiers, tegen hebzucht, tegen 
hoge werkloosheid, tegen gedwongen 
verkoop van huizen en de reddings-
plannen waarmee Amerikaanse banken 
in 2008 overeind werden gehouden. 
Hoewel de protesten kleinschalig zijn, 
houden de actievoerders vol. Iets in die 

beelden van de protesterende mensen 
raakt me. Niet dat ik nu een-twee-drie 
de straat op wil, maar ik vind het wel 
moedig wat ze doen. Niet dat ik nu 
precies begrijp wat ze als groep willen, 
want iedereen wil iets anders. Niet 
dat ik me nu slachtoffer voel van het 
kapitalistische systeem, want in de 
dagen dat de bomen tot in de hemel 
groeiden heb ik leuk gescoord met mijn 
click-aandelen. Niet dat ik geen materi-
alistische trekjes heb, want ik wil heel 
graag een I-Phone. 
Maar als je er goed over nadenkt, zijn 
die bomen van ons kapitalistische 
systeem behoorlijk scheef gegroeid. En 
als je kijkt naar ons monetair systeem, 
dan heb ik het gevoel dat het geen 
systeem meer is, maar een groot 
 luchtkasteel.
Ja, we leven in een tijd dat de crisis 
onze portemonnee raakt, dat je blij 
mag zijn met je baan. Dat je blij mag 
zijn met mensen die de straat opgaan. 
Met mensen die veranderingen willen 
zonder pasklare oplossingen te hebben. 
Dat mensen in tenten samenkomen 
is een begin, een nieuw begin. Voor 

mijzelf betekent dat nadenken wat me 
stoort in het kapitalistische systeem 
en proberen ervan los te komen. 
Met elkaar kunnen we een nieuwe 
maatschappij creëren, waarin eerlijker 
gedeeld wordt. 

Daarom trof mij dit beeld van betogers 
in Nijmegen die hun tenten hadden 
opgeslagen vlakbij een oud monument 
met de tekst: Eendracht maakt macht.
 

Janet Parlevliet 

1 We are the 99% is een veel gebruikte leus 
waarmee de demonstranten de economische 
ongelijkheid tussen de rijkste 1% van de V.S 
en de resterende 99% bekritiseren.

Het is inmiddels weken geleden 

dat de eerste beelden op tv verschenen 

van protesterende mensen bij het 

beursgebouw in New York: Occupy 

Wall Street. 

Eendracht maakt macht

Troost

De maand november staat in het teken van 
gedenken van overledenen. In sommige 
gemeenten gebeurt dat in het begin van 
de maand, rond Allerheiligen en Allerzielen; 
in andere op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, die dit jaar valt op 20 november. 
Vandaar het thema: Troost. Soms heb je geen 
woorden als je oog in oog staat met lijden en 
verdriet dat mensen treft. Maar om nu een 
geheel blanco nummer van Present te laten 
verschijnen… U vindt in dit blad woorden en 
beelden. Je kunt je ontroostbaar voelen na 
een ingrijpend verlies. Nel en Theo de Vlieger 
schrijven daarover. En dan blijken er toch 
mensen te zijn die je verder kunnen helpen. 
Hoe je kunt troosten, daarover schrijft ook 
Arianne van den Berge-Geudeke, vanuit haar 
werk als geestelijk verzorger in het ziekenhuis 
Amstelland. Een tweegesprek kan zomaar 
een driegesprek blijken te zijn. Ook oude 
geloofszinnetjes kunnen een bron van troost 
worden; dat is de ervaring die Gerbert van 
Loenen, adjunct-hoofdredacteur van ‘Trouw’, 
verwoordt in de column. Een bijzondere 
vorm van troost geeft de Occupy-beweging, 
waarover Janet schrijft: mensen die opstaan 
tegen de uitwassen van de kapitalistische 
wereldeconomie. Soms bereiken ons vragen 
over het lange productieproces van Present. 
Bij een bezoek aan de BDU hebben we 
uitleg gekregen; een reportage vindt u in dit 
nummer. Dat er alle dagen hard aan Present 
wordt gewerkt, troost ons als redactie. 
Wellicht leest u dit blad onder het genot van 
‘een bakkie troost’. Wij hopen dat het niet uw 
enige, maar wel een troost is dat u geabon-
neerd bent op Present. 

Sieb Lanser

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

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

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

protestantsamstelveen.nl of 
telefonisch bij het kerkelijk 
bureau. 

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

Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 1180 
EA Amstelveen
kerk.buro.amstelveen@
planet.nl
Geopend di –do 9-12.30 uur
Kerkelijke bijdragen
bankrekeningnummer 
54.93.16.523 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-
Buitenveldert

Medewerkers aan dit nummer 
Arianne van den Berge- 
Geudeke, Jan Bossenbroek, 
Klaas van Gelderen, Wim de 
Graaff, Saskia de Jong, Gerbert 
van Loenen, Melis Melissen, 
Hans van Strien, Nel en Theo 
de Vlieger, wijkredacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers
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verschijnt 22 december
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inleveren kopij 27 december, 
verschijnt 19 januari
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Zo/ 20-11 

1e collecte:  Diaconie, drugspastoraat
2e collecte:  Kerk, toerustings-en 
vormingswerk in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M. Buitenwerf-van der 
Molen en ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. P.A. de Bres

De Buitenhof
10.30 uur: ds. D.H. Kuiper
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur majoor E. Klarenbeek, Leger 
des Heils

Zo/ 27-11 

1e collecte:  Diaconie, eigen wijkdoel 
2e collecte:  Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
(m.m.v. koor Anthem)
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, 
Oud-Beijerland  
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. C. Sloots
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen 

 

Zo/ 04-12 

1e collecte:  Diaconie, kerstgaven en 
attenties 
2e collecte:  Kerk, landelijk missionair 
werk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: dr. A.H. van den Heuvel, 
Amsterdam
19.00 uur: cantatedienst. 
Liturg: ds. J.J.A. Doolaard
Paaskerk
10.00 uur: dr. G. Manenschijn, 
Alphen a.d. Rijn  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M. Elbers (cantatedienst) 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur:  ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke

Zo/ 11-12

1e collecte:  Diaconie, stoelenproject 
2e collecte:  Kerk, landelijk pastoraat 
en toerusting

Handwegkerk
10.00 uur: ds. P.A. de Bres
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van 
der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: klassieke dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. Joz. A. de Koeijer, 
Ermelo
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M.J. Aalders

De Buitenhof
10.30 uur: mw drs K.E.A.Wijkstra
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. P.J. Koens

 

Zo/ 18-12

1e collecte:  Diaconie, ouderenzorg 
2e collecte:  Kerk, eredienst & 
Pastoraat in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.J. Codée, De Bilt
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries (kinder-
kerstviering)

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur:  mw. O. van ‘t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

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 /11-12
Oecumenische Taizéviering in de 
Handwegkerk
19.30 uur

Zo/ 18-12
Kinderkerstviering in de Pelgrimskerk
10.30 uur

Adventsvespers in Amstelveen-Zuid
Di/ 29-11 - 19.30 uur - Paaskerk
Di/ 06-12 - 19.30 uur - Heilige Geestkerk
Di/ 13-12 - 19.30 uur - Handwegkerk
Di/ 13-12 - 19.30 uur - Paaskerk

Adventsvespers in de Kruiskerk
Wo/ 30-11 - 19.00 uur
Wo/ 07-12 - 19.00 uur
Wo/ 14-12 - 19.00 uur
Voorafgaand programma start om 16.00 uur. 

Adventsbijeenkomst in de Pelgrimskerk
Za/ 10-12 - 11.00 uur

Zie de wijkberichten voor meer informatie

Data kopij inleveren en verschijnen Present

December thema: Licht
  kopij inleveren: uiterlijk 29 november
 verschijning: 22 december

Januari thema: Schatten
  kopij inleveren: uiterlijk 27 december 
 verschijning: 19 januari
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Over TROOSTEN

Kent u dat? Als je een miskraam 
hebt gehad te horen krijgen: ‘Je 
bent nog jong, er komen nog 
genoeg kansen’. Als je oude vader of 
moeder overleden is: ‘Hij of zij heeft 
toch een mooie leeftijd bereikt’. Als 
je een slechte dag of een slecht 

bericht hebt gehad 
‘opgebeurd’ 
worden met de 
woorden: ‘Het 
komt wel goed’. 
Goedkope troost 
gaat voorbij aan 
wat jij zegt en 
wat jij voelt. 
Het is net of er 
niet echt naar 
je geluisterd is. 
Goedkope troost 
kwetst. 

Troosten is een kwetsbare zaak. 
Verhalend en tastend ga ik op zoek 
naar hoe je zou kunnen troosten.

‘Wat een mooi beroep heeft u’, zei 
iemand me ooit, ‘als dominee in een 
ziekenhuis kunt u vast veel mensen 
troosten’. Over hoe ik in mijn werk 
invulling geef aan ‘troosten’  leest u 
in de column bij dit artikel.

Troosten begint met ‘zitten’, dat wil 
zeggen: tijd nemen voor een ander. 
Vragen ‘Kom je even een bakkie 
bij me doen?’. Een bakkie troost, 
niet de koffi e, maar de warmte en 
aandacht voor jou.

Troosten is meestal meer luisteren 
dan praten. Het luistert nauw, wat 
je zegt en waar je zwijgt. En áls je 
spreekt, praat dan niet over je eigen 
kwalen en vermijd het geven van 
goede raadgevingen. Troostender is 
het samen te zoeken naar wat die 
ander houvast biedt.

Troosten betekent dat je het moet 
kunnen uithouden bij tranen. 

Wie van ons loopt niet liever een 
straatje om bij pijn en verdriet, bij 
wanhoop en opstandigheid? Dat 
eerlijk bij jezelf erkennen, maar dan 
toch blijven komen bij de ander. Dat 
troost.

Troosten heeft alles te maken met 
trouw en betrouwbaar zijn. Hoe 
vaak worden er geen loze beloften 
gedaan als ‘ik bel je of kom je 
gauw opzoeken hoor’. En hoe vaak 
gebeurt het niet dat je vergeet wat 
je zo makkelijk beloofde. 

Troosten kan met een gebaar of een 
ritueel. Een hand op de schouder, 
samen eten, een kaartje sturen of 
een sms-je, een zegen of gebed 
uitspreken. Het is belangrijk, wat je 
doet, wat je laat. Dat zegt vaak meer 
dan duizend woorden.

Troosten als mens, als naaste, is de 
Trooster zelf vragen door jou – je 
luisterend oor, je reikende hand, 
je tastende woorden – de ander te 
Troosten.

Voelde ’t al niet makkelijk om 

over tranen te spreken (2 oktober 2011 

Paaskerk), schrijven over troosten is 

ook niet eenvoudig. Want er is niets 

pijnlijkers dan goedkope troost krijgen. 

Arianne van den Berge - Geudeke
Geestelijk verzorger, predikante PKN, Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen

Zitten
Verpleegkundigen rennen van kamer 
naar kamer, 
het is druk op de afdeling.
Dokters en arts-assistenten 
verzamelen zich rond het bed 
en nemen staand de toestand van 
patiënt door.
Voedingsassistenten en vrijwilligers 
lopen langs de bedden 
en bieden eten, drinken, een 
helpende hand aan.

‘Mag ik even bij u komen zitten?’ 
is de eerste zin die ik tegen een 
patiënt zeg, 
na het noemen van mijn naam en 
mijn functie.
En of die patient nu gelovig is of juist 
helemaal niet, 
behoefte heeft aan een geestelijk 
gesprek of nu liever even niet-
altijd vinden ze het fi jn als er even 
iemand komt zitten.

Iemand waar je niet tegen op hoeft 
te kijken vanuit je liggende positie,
iemand die je goed kunt verstaan 
omdat er niet in de wandelgang en 
over je heen gepraat wordt,
iemand die gewoon naast je bed zit.

Ooit was er een mevrouw die mij 
vroeg: 
‘Zou u een poosje naast me 
willen blijven zitten en mijn hand 
vasthouden?’
Ik geneerde me – niet voor haar en 
haar vraag – 
maar voor de drukdoende mensen 
die de kamer in en uit liepen 

en ons zeker een half uur ‘alleen 
maar’ zagen zitten, hand in hand.

Denk trouwens niet dat ‘bij iemand 
zitten’ zo gemakkelijk is.
Je moet het kunnen uithouden bij 
mensen 
die niet kunnen praten van pijn of 
verdriet.
En soms is er niets meer te zeggen, 
zijn er geen woorden
voor wat iemand meemaakt en voelt.

Dan tóch blijven zitten –
’t is het moeilijkste en tegelijk 
mooiste van mijn werk.

Want heel vaak gebeurt er heel veel 
juist tijdens het zitten.
Een ontmoeting van hart tot hart. In 
woord of gebaar.
Een levensverhaal verteld. 
Een gebed of een zegen ter 
bemoediging.

Zat Jezus niet ook regelmatig bij 
mensen, bedenk ik me al zittend.
En als Hij zát, dan gebeurde er wat.
De lopende Emmausgangers waren 
druk met zichzelf,
hoorden wel wat hun reisgenoot zei, 
maar liepen er toch overheen.
Pas toen zij aan tafel záten en hun 
gast het brood brak,
pas toen zagen zij dat de Heer zelf 
bij hen aanzat.

‘Wilt U erbij komen zitten’, bid ik 
zachtjes in mezelf,
voordat ik mijn openingszin tegen 
de patient zeg:
‘Mag ik even bij u komen zitten?’



98 jaargang 2 | nummer 9

Maar Hans blijft actief, zoals bij de 
administratie van Present. Dat u dit 
nummer ontvangt, heeft u mede aan 
hem te danken. 

Ondertussen is het scribaat nog 
steeds vacant. De algemene 

kerkenraad (AK) 
trof in oktober een 
noodvoorziening 
door een van de 
ouderling-leden 
aan te wijzen om 
de nodige scribale 
handtekeningen 
te zetten. Maar 
als u de aandacht 
wilt vestigen op 
een geschikte 
scriba, schroom 
niet! De nieuwe 
scriba hoeft het 
niet te doen 
zoals Hans: die 

is uniek en dat willen we graag zo 
houden. 

Eigenlijk is het takenpakket zeer 
overzichtelijk:
• voorbereiden en aanwezig zijn bij 
vergaderingen van moderamen en AK;
• letten op de uitvoering van de 
gemaakte afspraken;
• de correspondentie verzorgen.
Verslagen maken hoeft niet, dat doet 
een notulist.

Op 26 september had de AK een 
eerste gedachtenwisseling over de 
predikantsformatie in onze gemeente. 
In de oktobervergadering trok hij de 
conclusie dat over die formatie pas 
deugdelijke uitspraken mogelijk zijn, 
als er een beleidskader is. Dat beleids-
kader is ook nodig om te kunnen 
bepalen wat de gewenste hoogte en 
ontwikkeling van het eigen vermogen 
van de kerkgemeenschap is. Het 

college van kerkrentmeesters (CvK) 
had een notitie hierover aan de AK 
gezonden, met als slot de vraag naar 
dit beleid.
In de oktobervergadering besloot de 
AK een taakgroep in te stellen voor dit 
beleidskader (wat een woord, maar zo 
heet dat nu eenmaal!). Dat betekent 
wel dat het besluit over de opvolging 
van ds. Visser later genomen wordt 
dan we eerst van plan waren. 

Verder werden in oktober de begro-
tingen vastgesteld, zoals voorgesteld 
door college van diakenen en CvK.

Tenslotte werd in oktober de 
rapportage besproken van de 
commissie nieuw ingekomen. De 
AK was enthousiast over het fraaie 
materiaal dat de commissie heeft 
ontworpen. Als u het ziet zoudt u 
haast nieuw ingekomene willen 
zijn. De voorstellen gaan nu naar de 
wijkkerkenraden die ook een deel van 
de uitvoering voor hun rekening dienen 
te nemen.

Melis Melissen, voorzitter AK

uit de algemene kerkenraad college van kerkrentmeesters

Hans bedankt! Geldzaken
Op 26 september was het de laatste vergadering van Hans Reijenga. 

Hans heeft het scribaat negen jaar voortreffelijk uitgeoefend. In de dienst 

van 23 oktober namen we in de Kruiskerk van hem afscheid, bescheiden, 

zoals Hans is. Ook hier willen we Hans nog een keer danken voor het vele 

werk dat hij heeft verzet voor de gemeente, en de prettige manier waarop 

hij dat samen met vele anderen gedaan heeft.

Het gaat hierbij allereerst om de 
verwachte uitkomsten van de 
kerkelijke activiteiten: het saldo van 
inkomsten uit kerkelijke bijdragen, 
collecten en verhuuropbrengsten 
verminderd met de pastoraatkosten, 
andere  personele kosten, jeugdwerk, 
onderhoud gebouwen, quota en al die 
andere kosten die we maken voor het 
kerkenwerk.
De begroting over 2011 geeft aan dat 
we een tekort uit kerkelijke activitei-
ten verwachten van € 448.000. Op 
basis van de nu beschikbare cijfers 
denken we dat het tekort uit kerke-
lijke activiteiten over dit jaar rond de 
 € 400.000 zal bedragen. De uitkomst 
van de baten uit uw kerkelijke bijdra-
ge is daarbij van wezenlijke beteke-
nis. Tot en met september zijn de 
ontvangsten ongeveer € 25.000 lager 
dan tot en met september 2010. We 
hopen dat we het voor 2011 begrote 
bedrag gaan halen. 
De baten uit beleggingen kunnen 
dit tekort voor een belangrijk deel 
compenseren. Kan, want over de dit 
jaar te verwachten koerswinsten of 

koersverliezen uit effecten kunnen we 
geen uitspraken doen. 

Begroting 2012 
Eind oktober is de begroting over 
2012 met de algemene kerkenraad 
(AK) besproken en vastgesteld. Als 
u dit leest staan de stukken op de 
website. Wat is de grote lijn? Het 
tekort uit kerkelijke activiteiten blijft 
hoog: bijna € 520.000. Opbrengsten 
uit beleg gingen brengen dit tekort 
terug tot een bedrag van circa 
€ 180.000.

Weer een groter tekort dan in 2011 
dus. Belangrijke oorzaken: een verdere 
daling van de vrijwillige bijdragen, een 
ongewijzigde omvang van het aantal 
(interim)predikanten en de verwach-
ting dat de kosten van onderhoud in 
2012 aan gebouwen onontkoombaar 
aan de hoge kant zullen zijn.

De AK heeft zich voorgenomen een 
visie te ontwikkelen op pastoraat 
en kerkelijke aanwezigheid mede 
gezien de fi nanciën. Ons vermogen 

is recent toegenomen door verkoop 
van kerk gebouwen. Maar evenzeer 
teren we daar nu jaarlijks met bruto 

€ 400 à 500.000 op in. De AK moet 
zich uitspreken of dit verantwoord is. 
Daar kunnen wij vervolgens mee aan 
de slag.
 
Vrijwillige bijdragen, een 
herinnering
We hebben het al eerder gehad over 
het nieuwe ledenadministratie systeem 
dat de PKN heeft ingevoerd en dat wij 
ook gebruiken. Het heeft een mooie 
prijs gekregen las ik enkele maanden 
geleden. Dat mag zo zijn, maar zijn 
wij er ook gelukkig mee? Om maar 
met de deur in huis te vallen: voor 
2011 zeker niet. Door allerlei oorzaken 
kunnen wij u niet ‘verblijden’ met een 
herinneringsbrief als u uw toezegging 
voor een bijdrage nog niet zou hebben 
overgemaakt. Normaal geeft dat een 
extra duwtje in de ontvangsten in 
de laatste maanden van het jaar. Nu 
moeten wij het houden op een vrien-
delijk doch dringend verzoek om zelf 
even na te gaan of u helemaal bij bent. 
We hopen van harte dat wij u volgend 
jaar weer kunnen helpen herinneren. 

Jan W. Bossenbroek, voorzitter
Hans van Strien, penning meester

Deze maand praten we u bij over geldzaken. Altijd een lastig 

onderwerp en zeker in deze tijd. U hoeft de krant maar open te slaan 

en u leest erover. Ook onze kerkgemeenschap heeft er mee te maken. 
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Toch kan er een reden zijn iets over een 
bepaalde dienst te vertellen. Gewoon 
om te laten horen dat het zo bijzonder 
was, en dat het de lezers zal stimuleren 
bij een volgende keer ook eens te 
komen kijken. Daarom bij uitzondering 
op de regel een impressie van de 
gezamenlijke ZWO-dienst van 9 oktober 
in de Handwegkerk. 

Al diverse jaren bestaat aan de VU de 
gewoonte een aantal buitenlandse 
studenten in de theologie voor enkele 
maanden een studieprogramma te 
laten volgen. Kerkelijke gemeenten 

kunnen deze studenten 
uitnodigen voor medewerking 
aan een dienst. Een dienst 
met specifi eke aandacht voor 
zending en werelddiaconaat 
is een passende gelegenheid. 
Gewone kerkgangers kunnen 
iets ervaren van het geloof 
en de leefsituatie van de 
buitenlandse studenten. Of 
beter gezegd, naar het motto 
van de laatste ZWO-dienst: 
geloof is niet alleen bedoeld 
voor jezelf. Hoop is bestemd 

om wereldwijd beleefd te worden. Maar 
hoe geef je daar als individu vorm aan? 
Hoe kun je in Godsnaam helpen hoop 
levend te houden?

Jesaja in het Zuid-Afrikaans
Tijdens de ZWO-dienst kwamen deze 
beide lijnen bij elkaar. Twee Zuid-
Afrikaanse studenten hielpen ons 
de hoop levend te houden: Elzeth 
Vorster van de (blanke) Nederduits 
Gereformeerde Kerk en Duncan 
Matsheter van de (zwarte) Protestant 
Church. Toch even slikken dat deze 
raciale scheiding ook in de kerk na het 
apartheidstijdperk nog aanwezig is. 
En zo klonk de tekst uit Jesaja 65, over 
een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, uit de mond van Elzeth in het 
Zuid-Afrikaans, een taal zo verwant 
met het Nederlands en toch zo anders, 
dat hij ons op een bijzondere manier 
raakte. Zoals het bijwonen van een 
dienst in het buitenland, waar ds. 
Marianne Bogaard in het gesprek met 
de kinderen op wees, altijd ook een 
bijzondere ervaring is, die ons bepaalt 
bij het wereldwijde van het christelijk 
geloof.

ZWO-dienst met 
studenten

Een redacteur van een kerkelijk wijkblad deelde me eens mee dat het in 

dat blad eigenlijk niet om verslagen, maar alleen om aankondigingen van 

gebeurtenissen moest gaan. Voor kerkdiensten geldt dat zeker. 

ZWO

Ver weg
De landelijke collectedoelen zijn 
bijvoorbeeld voor de 40-dagen 
Campagne, Kinderen in de Knel en 
Werelddiaconaat. In de aanstaande 
40dagentijd (februari – april 2012) gaat 
het om projecten, die een verandering 
teweeg brengen in het leven van 
mensen die in moeilijke omstandig-
heden verkeren. De projecten in de 
Kersttijd ondersteunen kinderen die 
om allerlei redenen niet meer thuis 
kunnen wonen. Het Werelddiaconaat 
omvat projecten, die het leven van 
mensen ver weg verbeteren.

Dichtbij
Bij de collectedoelen dichtbij 
kunnen we denken aan het drugs-
pastoraat, dat pastorale zorg biedt 
aan (ex)drugsgebruikers. Aan het 
Wereldhuis, dat zich openstelt voor 
mensen, die zonder verblijfsstatus in 
Amsterdam leven en niet weg kunnen 
uit Nederland omdat het land van 
herkomst hen niet wil terugnemen. 
Anderzijds wil Nederland hen geen 
verblijfsstatus geven. 

De Kledingbank, die minima voorziet 
van tweedehands kleding voor een 
bescheiden eigen bijdrage van twee 
euro, ontvangt van de diaconie een 
tegemoetkoming voor de vaste lasten. 
Binnen onze eigen gemeente zijn er 
diaconale doelen zoals kerkwebradio 
en de diaconale bewustwording van 
jongeren. De kerkwebradio verbindt 
mensen die aan huis gebonden zijn 
met de kerkdienst in de eigen wijkkerk. 
De luisteraars ontvangen voorafgaand 
aan de zondag de orde van dienst.

Via activiteiten, zoals de jaarlijkse Pakjes-
actie in december die onder de noemer 
‘diaconale bewustwording van jongeren’ 
worden georganiseerd, ontdekken de 
jongeren wat de diaconie zoal doet. 
De Maatschappelijke Stage (MaS), 
die middelbare scholieren moeten 
doen in de 3e of 4e klas, laat jongeren 
zien wat de diaconie kan betekenen 
voor eenzame ouderen of mensen in 
moeilijke omstandigheden. De diaconale 
bewustwording zal voortaan onder 
de naam jeugd diaconaat worden 
opgenomen in het collecterooster.

Wijkdoelen
Op zes collectemomenten, verspreid 
over het jaar, mag een wijkdiaconie zelf 
een doel kiezen. Zo werd al gecollec-
teerd voor Stichting Debora, Stichting 
Anna Poot, Stichting Derde Wereldhulp 
en Stichting Nhadam. Mocht u een 
kleine organisatie weten, die goed 
werk in Nederland of elders verricht, 
brengt u deze organisatie dan onder 
de aandacht van uw wijkdiakenen als 
mogelijk wijkdoel. Het zou fi jn zijn als 
de organisatie een ANBI-erkenning 
van de belastingdienst heeft. Er 
hoeft dan geen belasting te worden 
afgedragen en de volledige opbrengst 
komt ten goede aan de organisatie. 
Als u voor uw gift collectebonnen 
gebruikt (te bestellen bij het kerkelijk 
bureau) dan kunt u deze bij uw aangifte 
inkomstenbelasting opvoeren als gift.

Saskia de Jong

‘En dan is er gelegenheid 
om uw gaven te geven…’

college van diakenen

Zo worden veelal in de kerkdienst de collecten aangekondigd: 

eerst voor de diaconie, daarna voor de kerk. Het diaconale 

collecterooster bevat collectedoelen aangereikt vanuit de landelijke 

PKN/Kerk in Actie, maar ook vanuit de eigen kerkelijke diaconie.

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

De hoop niet opgeven
Vanzelfsprekend speelde dat ook een 
rol in de preek en bij de collecte, die 
bestemd was voor vrouwen in Congo, 
die na de ellende van de oorlog hun 
leven weer moeten oppakken.
Duncan Matshete toonde ons in 
zijn presentatie een beknopt beeld 
van Zuid-Afrika, waarbij hij naast de 
torenfl ats van Pretoria de armoedige 
townships liet zien, en ook andere 
problemen niet onbenoemd liet 
zoals het grote aantal hiv- en aids-
besmette mensen en de omvangrijke 
criminaliteit. Over de kerken luidden 
niet alle berichten positief: sommige 
Reformed Churches kennen de vrouw 
in het ambt nog niet en – wij keken 
hier wel van op - enkele ‘blanke’ 
kerken staan geen ‘zwarten’ in hun 
diensten toe. Maar hij benadrukte 
tegelijk dat hij z’n hoop op een beter 
Zuid-Afrika niet opgaf en noemde 
bisschop Desmond Tutu en Allan 
Boesak, die nog steeds hun stem 
tegen armoede en onrecht verheffen.
Elzeth en Duncan zongen vervolgens 
een Zuid-Afrikaans lied. Het werd 
een optreden waarvan we de tekst 
niet verstonden, maar dat door de 
swingende bewegingen van de 
zangers een ongewoon vrolijk accent 
kreeg. We zongen tot slot met de 
regels ‘Dan zal ik zwaaien naar 
vreemden, zij zullen mij groeten. Wie 
was mijn vijand? Ik zal hem in vrede 
ontmoeten.’ Een soort voorzetting van 
Jesaja 65, zou je kunnen zeggen. Met 
een belofte en een opdracht. 

Namens de Centrale ZWO-commissie,
Klaas van Gelderen
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Vaste organist wilde hij nooit worden, 
maar jarenlang was Wim de Graaff 
de tweede man in de Handwegkerk 
en beschikbaar op momenten dat 
het nodig was. ‘Op vrijdag nam ik 
de liturgie mee en las dan de tekst 
door. Ik zocht er muziek bij uit en 
bereidde het zaterdag voor. De hele 
dienst had ik dan al in mijn hoofd 
beleefd.’ Ook in verzorgingshuizen 
heeft hij veel gespeeld. Zeventien jaar 
verzorgde hij muziekavonden in Nieuw 

Vredeveld, en ook in 
het Huis aan de Poel en 
het Zonnehuis kwam hij 
vaak als organist. Op zijn 
negentiende leerde hij 
Ina kennen, die steevast 
naast hem bij het orgel 
zat. Hij: ‘Je maakt 
samen iets mee’. Zij: 
‘We zijn één geheel’. 

Deuk
Wim groeide op in 
Ouddorp en zat als 

twaalfjarige al achter het kerkorgel. De 
timmerman uit het dorp begeleidde 
hem, maar na een paar keer speelde 
Wim beter dan zijn leraar en waren de 
lessen afgelopen. ‘In het dorp werd 
in die tijd op hele noten gezongen. 
Toeristen die langs kwamen zongen 
ritmischer. Dat ben ik gaan volgen 
en sinds die tijd zijn ze in het dorp 
ritmisch blijven zingen.’ Hij speelde 
op een pijporgel dat werkte met een 
pomp. ‘Mijn broertje Sybren ging 
mee om te pompen. Op een dag zou 
ik hem eens uitleggen hoe die pijp 
werkte. Toen ik hem losmaakte, viel 
hij op de grond. Niemand heeft ooit 
geweten waarom er een deuk in de 
orgelpijp zat.’ Tijdens de preek pelde 
hij wel eens een sinaasappel. De 
schillen verdwenen via een gleuf in de 
orgelkast. 

Zingen met je handen
‘In de jaren zeventig kwamen we bij 
opwekkingsdiensten van de charis-
matische werkgemeenschap terecht. 
Vanaf de eerste keer begeleidde 
ik daar de zang. De mensen daar 
uiten hun geloof uitbundig, met hun 
armen in de lucht. Zo ben ik niet. Ik 
zing van binnen, ik zing als het ware 
met mijn handen.’ Zijn handen en 
voeten verliezen nu hun soepelheid. 

Daarom heeft hij besloten eind dit 
jaar te stoppen als organist. Dat 
betekent afscheid nemen van iets 
heel dierbaars. ‘Het is een hele stap, 
niet iets waar ik naar uitkijk. Het orgel-
spelen is zo verweven met mijn leven. 
Ik denk dat ik straks pas ga beseffen 
wat het betekent om te stoppen.’

Zij weten het al 
‘Als ik ’s avonds het wereldnieuws 
heb gehoord, denk ik wel eens ‘wat 
een rotzooi’. Ik luister dan een uurtje 
naar muziek van Mozart. Niet zijn 
commerciële successen, maar zijn 
meer ingetogen stukken. Zijn muziek 
heeft iets troostend, alsof hij wil 
zeggen: ‘Het is zo erg nog niet, na dit 
leven wordt het beter’. Ik heb iets met 
Mozart, we zijn gelijkgestemden.’ 
Op 4 december staat de Handweg-
kerkgemeente stil bij het afscheid van 
Wim als organist. Z’n laatste dienst 
is op oudejaarsavond. ‘Zo’n intieme 
viering past wel. Als je ouder wordt, 
wordt de kring van mensen om je 
heen kleiner’, zegt hij. ‘De dood heeft 
voor mij nooit iets droevigs. Mensen 
zijn verlost van narigheid, het geeft 
zo’n mooi uitzicht. Als ik over een 
begraafplaats loop en al die graven zie 
van mensen die ons zijn voorgegaan 
denk ik: zij weten het al!’

Hij bracht de kerkgangers in 

het Zuid-Hollandse Ouddorp ooit aan 

het ritmisch zingen. Nu hij tachtig 

is, vindt Wim de Graaff het tijd om te 

stoppen als organist. 

De troost van muziek 
‘Ik heb iets met Mozart, 

wij zijn gelijkgestemden.’

Willeke Koops
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Opmerkelijk is in de eerste plaats de 
kracht die een mens kan opbrengen in 
haast ondragelijke omstandigheden! 
Een therapeute zei, dat je die kracht 
altijd al in je hebt. Of zou die kracht 
ons van Boven geschonken zijn? In 
het stiltecentrum van het ziekenhuis – 
op de dag van zijn overlijden – hebben 
wij er sprakeloos om gebeden. 
Lange wandelingen deden ons 
beseffen dat Gods natuur prachtig 
was gebleven en rust gaf.

Nu, ruim twee jaar later, hebben we 
langzamerhand leren leven met ons 
verdriet.
Terugblikkend op de afgelopen 
periode realiseren we ons wat 
ons door deze gruwelijke tijd heeft 
gesleept, en wat ons kracht en troost 
heeft gegeven. Onze ervaringen 

willen we met u delen.
Vooral de mensen om ons heen 
hielpen ons van dag tot dag verder 
te gaan. Familie en vrienden stonden 
voor ons klaar. Een essentiële rol 
speelden mensen uit de kerk. Helaas 
pas na enige tijd vanwege vakanties 
en een vacature.
Zo kwam de nieuwe predikant op 
bezoek, een goed luisteraar, die 
gelukkig niet meteen met pasklare 
oplossingen kwam. 

Later werd Joost’s naam in de dienst 
genoemd en werd er een kruisje 
opgehangen ter nagedachtenis. Mooi, 
in de kerk waar hij ook gedoopt is. Na 
afl oop van de dienst het medeleven 
van kerkgangers. Hartverwarmend 
en troostrijk, al stonden wij er wel 
ontredderd, half in tranen bij. 
Thuis waren er bloemen en in de loop 
van de weken kaarten en mailtjes.

Het waren de troostende mensen die 
ons verder hielpen. Vaak schroomde 

men om naar ons toe te komen. 
Wat moet je immers zeggen bij een 
verdriet waar geen woorden voor zijn? 
Bovendien tonen wij Nederlanders 
niet makkelijk onze emoties.
Sommigen bedoelden het goed, maar 
schoten volkomen mis met: ‘De tijd 
heelt alle wonden’, ‘Gelukkig hebben 
jullie nog drie kinderen’ of ‘Kom eens 
gauw een borrel bij ons drinken’.
Veel beter was een woord recht uit 
’t hart: ‘We denken aan jullie’, ‘We 
bidden voor jullie’ of gewoon ‘sterkte’. 
Een zwijgend gebaar, een troostende 
hand op de schouder, een stevige 
handdruk, maakten vaak nog de 
meeste indruk. Zwijgend mede-lijden 
zou je kunnen zeggen. 

Na een groot verlies moet een mens 
struikelend weer leren leven. Daarbij 
is echt de steun nodig van mensen 
om je heen. Ieder blijk van medeleven 
is dan welkom. Doen!

Op 6 juni 2009 overleed onze 

knappe, sterke zoon Joost aan kanker. 

37 jaar! We waren gebroken!

Troost is wat je dan nodig hebt, omdat 
iets groter is dan jijzelf. 
Meestal is dat niet het geval, meestal 
lossen we moeiteloos zelf onze 
problemen op. Dat kan ook prima in 
Nederland anno 2011. Maar als dan 
je geliefde doodgaat of je op een 
allesbepalend telefoontje uit het 
ziekenhuis wacht, zijn we opeens toch 
net zo uitgeleverd aan het noodlot als 
mensen vroeger waren.
Die mensen in oude, hardere tijden 
vonden op zulke momenten vaak 
troost in het geloof. Niet in een eigen 
en authentiek geloof, zelf ontwikkeld 
na vele cursussen spiritualiteit, 
want als het noodlot toeslaat, heb je 
helemaal geen energie, tijd of geld 

om een cursus te volgen, om je aller-
individueelste geloof te verwoorden. 
Op zulke momenten heb je baat bij 
kant-en-klare gebeden en gezangen, 
bij teksten die er al eeuwen zijn en 
waar je op kan terugvallen. 
Fulbert Steffensky, de Duitse theoloog 
die jarenlang monnik was en later 
protestant werd, raadt iedereen aan 
korte zinnen uit het hoofd te leren 
die passen in zijn geloof. ‘Ze zijn de 
noodtaal als het leven je sprakeloos 
maakt.’ 1

Ik kende zulke zinnetjes niet toen mijn 
partner een hersentumor kreeg. We 
begonnen samen aan een lange, even 
mooie als zware tijd die tien jaar duurde 
en eindigde met zijn dood. 

Als kind van de ontzuiling bewaarde ik 
slechts een vage herinnering aan het 
christendom, maar die was net sterk 
genoeg om daar, bij dat geloof, voor 
anker te kunnen gaan. Even hoefde ik 
niet zelf iets te bedenken, authentiek te 
zijn en origineel. Ik mocht me gewoon 
laten vallen en landde daar waarvan ik 
wist dat het in elk geval mijn opa had 
geholpen toen hij moest werken aan de 
Burma-spoorlijn: bij de Bijbel. 
Of het allemaal waar is, weet ik niet, 
en mijn opa heb ik nauwelijks gekend. 
Maar dat het troost, die oude taal, dat 
oude geloof, die oude zinnetjes, dat 
weet ik zeker. Dat neemt niemand me 
ooit nog af. 

Gerbert van Loenen

1 Fulbert Steffensky, Der alltägliche 
Charme des Glaubens, Würzburg, Echter 
Verlag, 2002, p.30

column

Troost vinden 
in 

oude zinnetjes
En dan opeens heb je steunberen nodig. Want je bent in de 

rouw, of ziek, of anderszins uit het lood geslagen - en op zulke 

momenten ben je jezelf niet genoeg.

Ontroostbaar
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Nel en Theo de Vlieger 
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Achter de schermen gebeurt er heel 
veel, maar het is lastig om deze 
voorbereidende werkzaamheden 
zichtbaar te maken. Toch wil ik een 
poging wagen. 
In de afgelopen maanden is er een 
aantal keer overleg geweest met de 
wethouder, de projectleider Westwijk 
en de welstandscommissie van 
de gemeente Amstelveen. Deze 
ontmoetingen dienden om wensen 
en eisen op elkaar af te stemmen 
en zo instemming te krijgen voor 
de plannen. Er zijn onder andere 
bezonningsstudies uitgevoerd om 
vast te stellen dat de kinderopvang 
bij het Zonnehuis niet volledig in de 
schaduw van het combinatiegebouw 
komt te liggen.

Verder is de organisatie voor het 
project uitgebreid. Na verschillende 
oproepen heeft een aantal mensen zich 

aangemeld om zich in te zetten voor 
de realisatie. Daaruit zijn vier kleine 
commissies gevormd voor gebruik& 
beheer, techniek, inrichting en bouw. 
Deze commissies, bestaande uit twee 
personen, is gevraagd het Programma 
van Eisen verder uit te werken en 
na te denken over de vele keuzes 
die we moeten maken. Daarnaast is 
hun gevraagd een kring van mensen 
om zich heen te verzamelen die als 
klankbordgroep fungeert en als groep 
om de rest van de gemeente te blijven 
informeren over de ontwikkelingen. 
Deze klankbordgroepen zullen bestaan 
uit onze professionele krachten zoals 
voorgangers, organisten, kosters, 
en andere belangstellenden die 
zich hebben aangemeld en overige 
gemeenteleden met specifi eke kennis 
en ervaring. Als u zich heeft aangemeld, 
kunt u zeer spoedig een telefoontje 
verwachten.

Onlangs heeft Peter van Leeuwen in 
de Kruiskerk een presentatie gegeven 
over de ontwikkelingen. Naast warme 
belangstelling kwamen er een aantal 
goede suggesties op het gebied van 
inrichting en geluid en akoestiek.  
Graag laten we ons inspireren 
door goede voorbeelden. Een 
aantal mensen dat betrokken is 
bij de nieuwbouw – onder wie 
de architect – heeft een bezoek 
gebracht aan de Kapel van het 
Protestants Dienstencentrum in 
Utrecht. Iedereen ervoer dat als zeer 
inspirerend.
Daardoor zijn we toe aan een vierde 
ontwerp. Centraal staat daarin de 
buitengevel. Uit de ervaring met de 
Kapel blijkt dat de gevel een grote 
rol kan spelen bij de uitstraling naar 
binnen en buiten; de voorgangers 
gaven aan hier een goede 
gelegenheid te zien voor symboliek.
In overleg met Ons Tweede Thuis en 
de architect selecteerden we op basis 
van aanbiedingen een constructeur 
en een technisch adviesbureau. 
Samen met de architect werken zij 
momenteel aan het maken van het 
defi nitief ontwerp op basis waarvan 
de bouwvergunning zal worden 
aangevraagd.

Achter de schermen …

Naast het Zonnehuis in Westwijk ligt een grote kavel te wachten tot er iets 

op gebouwd gaat worden. Samen met Ons Tweede Thuis hebben we als 

kerk plannen om daar een combinatiegebouw te realiseren. U heeft er vast 

al wel wat over gehoord, gelezen of zelfs wat van gezien. Wellicht denkt u 

ondertussen: ‘gaat het nog steeds door?’ of ‘zit er nog schot in?’. 

Heel begrijpelijk, want op de kavel is nog steeds niets te zien.

ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid

Toekomstige kerkplek naast Zonnehuis in Westwijk.

Marieke van Wieren en Peter van Leeuwen
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Handwegkerk

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

Bij de diensten
Op 13 november hadden we een 
gemeenschappelijke dienst waarbij de 
Maaltijd van de Heer meer dan anders 
centraal stond. De kinderen waren in 
de nevendienst bezig geweest met 
de vragen die rond de tafel te stellen 
zijn en ze kregen maaltijdverhalen 
voorgeschoteld. Blij was ik met hun 
inbreng in de dienst.
Op 20 november gedenken we onze 
overledenen en uit die grote ‘wolk 
van getuigen’ noemen we de namen 
van degenen die het afgelopen jaar 
zijn gestorven. We ontsteken voor 
hen een kaars en hebben zelf de 
gelegenheid om een lichtje aan te 
steken voor degenen van wie we 
eerder afscheid moesten nemen. Het 
zijn dagen waarbij we eens te meer 
beseffen wat wij ontvangen hebben 
van wie ons zijn voorgegaan. 
Op 27 november zitten we al weer 
in advent, de kindernevendienstcom-
missie koos een project met lezingen 
uit Lucas 1. Op 4 december nemen 
we afscheid van twee diakenen en 
een ouderling: Gert Groot, Wim Jalink 
en Henk Schaafsma. We danken 
hen  hartelijk voor hun inzet en we 
richten ook het woord tot Wim de 
Graaff die aangegeven heeft aan het 
einde van het jaar met orgel en piano-

spelen in de Handwegkerk en elders 
te stoppen. We zijn hem veel dank 
verschuldigd.

Oecumenische vespers
Met collega De Bie mocht ik me 
buigen over een viertal oecume-
nische vespers in de weken van 
Advent. We kozen voor lezingen uit de 
 profetieën van Jesaja, één maal voor 
het 2 Samuëlboek. De meditatieve 
vieringen beginnen op de dinsdag-
avond om 19.30 uur, 29 november 
in de Paaskerk, 6 december in de 
Heilige Geestkerk, 13 december in de 
Handwegkerk en 20 december weer 
in de Paaskerk. Als u niet alleen van 
gesproken en gezongen woorden 
houdt maar vooral ook van stilte, 
dan moet u de vespervieringen niet 
missen.

Kringwerk
Na verschijning van het activiteiten-
boekje met het aanbod aan kringen 
bleef het een tijd erg rustig maar 
gelukkig kwamen de aanmeldingen 
toch op gang. Er zijn er inmiddels 
18 mensen voor de kring ‘Onze dagen 
tellen’ over de vragen en opdrachten 
met betrekking tot ouderdom. Ook 
voor de literatuurkring is voldoende 
animo. Nieuwe gezichten waren er 

bij de kring in Middenhof waar we al 
weer twee keer nummers van ‘Open 
Deur’ met elkaar bespraken. 
Voor de kring ‘Rond de dertig’ moest 
ik eerst even gewogen worden door 
de deelnemers van vorig jaar: was ik 
wel zwaar of licht genoeg? Geen idee 
of ik moest aankomen of afvallen, in 
ieder geval maakten we inmiddels 
een start.

G.J. de Bruin

Mediation of mediator
Zoekend naar typeringen voor 
mediation kom ik uit bij: tussen 
partijen en problemen in gaan staan. 
Door een beter contact problemen 
een minder negatieve, zelfs positieve 
wending te geven. Zoeken naar 
een win-win situatie, de schade 
beperken, in plaats van afkatten en 

neersabelen. Deze positieve 
kijk van mediation spreekt 
mij enorm aan. Mediation 
kun je op tal van manieren 
toepassen: voor relaties die 
dreigen stuk te lopen, op 
scholen, op de werkvloer 
en... in de kerk.
Het boeiende is dat 
mediation ook een manier 
van denken is die je kunt 
gebruiken om de omgang 
met elkaar te verbreden en 
verdiepen. 

Als mediator word je getraind om 
op een bepaalde manier te kunnen 
denken èn de ander als ander 
te begrijpen en te benaderen. 
Dat kan zijn om problemen op te 
lossen, maar ook om problemen te 
voorkomen… èn elkaar de waarde 
en drijfveren van problemen te laten 
ontdekken! 

Amstelveen
De laatste jaren in Amstelveen 
kenmerkten zich door veel verande-
ringen die, meer en minder sterk, 
aanleiding waren voor confl icten. 
In die zin hebben alle betrokkenen 
bij de sluiting van onze Dorpskerk 
mijn bijzondere aandacht. Maar er 
zijn meer kerksluitingen en zaken 
die spanning hebben gegeven. Of 
kunnen gaan geven. In korte tijd 
komen heel veel veranderingen 
op ons af bij de vorming van drie 

wijkgemeentes tot één wijkge-
meente in Zuid en de sluiting van 
de Handwegkerk. Welke  activiteiten 
gaan straks wel en niet in de 
kerk plek van Westwijk gebeuren, de 
discussie over formatieplaatsen enz. 
Het zijn allemaal gevaarlijke en 
vervaarlijke bronnen van vervelende 
confl icten… vanuit... ? Ja, waar 
vanuit? Vanuit een positieve betrok-
kenheid van deze zelfde mensen bij 
hun kerk en geloof!
Die dubbelheid geeft juist de 
spanning aan voor mij: de kerk 
als woonplaats van Christus met 
zondaren, mensen met verschil-
lende denkbeelden, kennis, vaardig-
heden, die zich toch allemaal op 
een positieve wijze in willen zetten 
voor het ‘liefhebben van God boven 
alles en uw naaste als uzelf’. Dan 
kunnen er soms stevige ruzies zijn… 
maar ten diepste hoeven die de 
positieve aanvaarding van de ander 
niet helemaal af te breken... zodat er 
nog steeds de mogelijkheid bestaat 
om samen het lofl ied te gaan zingen. 
Soms met een brok in de keel… 
maar toch.

Mediation in de kerk 

Van verschillende kanten kreeg ik de vraag wat het betekent dat ik naast 

adviseur en predikant, ook mediator in mijn opdracht van de kerkenraad 

heb staan. Wat is een mediator eigenlijk en wat doet deze dan in een 

kerkelijke gemeente? Ik wil u daar kort iets over vertellen.

ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid

Cor Schaap
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Liefde is het einde
De dagen korten. Bij het verschijnen van 
deze Present zijn ze alweer fl ink korter 
dan op de dag (26/10) waarop ik dit 
stukje tik. Met het klimmen van de jaren 
krijg ik steeds meer moeite met het 
korten van de dagen. Komt er als het 
ware gratis bij. Ga dan tegen mensen 
roepen: “was het maar weer Advent”. 
Afi jn, een goede vriend, riposteerde 
onlangs: ‘Het wordt vanzelf Advent’. 
In deze periode kijk ik altijd reikhalzend 
uit naar: St. Maarten, de komst van de 
nieuwe Zendingskalender, de intocht 

van St. Nicolaas, de PKN Adventska-
lender, het Kerstnummer van de Open 
Deur en dus Advent. De kaarsen moet 
ikzelf aanslepen.
Hoop dat het allemaal weer goed komt.

Hans van Leeuwen, onze ouderling 
voor de Algemene Kerkenraad 
van de Protestante Gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert, was 
verhinderd voor de AK bijeenkomst 
in oktober. Ik ging – bij afwezigheid 
van de tweede vertegenwoordiger 
(ouderling dan wel diaken) namens 
ons (zonder last of ruggespraak) in zijn 
plaats naar de bijeenkomst. Wat een 
warm bad daar in onze Pelgrimskerk. 
En dat we bijkans niet weten hoe 
precies verder. Hoe verder met ons 
vermogen. Hebben we nog wel 
vermogen? Dat we ons vermogen 
moeten/mogen inzetten. En dan gaat 
het mogelijk nog meer om inzet van 
uren dan om geld. 
Lieve mensen, steek toch vooral je 
vermogen – liefde moet je doen – in 
de kerk en wat de kerk kan betekenen 
voor de wereld. Al helemaal voor wie 
onder liggen in onze tijd. 
In het dagboek ‘Een zon diep in de 
nacht’ van Willem Barnard trof me 
zomaar een zin: ‘ik ben bij je is god’. 
Amen.
Op zondag 4 december is er beraad van 
de gemeente van de Handwegkerk na 
de eredienst. Of en hoe het verder kan/
gaat met de kerk. Komt allen! 
Bedenk: het gaat altijd weer anders. 
Liefde is het einde. Wees niet bevreesd: 
daarmee begint het pas echt!

Gerben Drost

Diaconaal zorgsysteem 
Tijdens de startdag van het nieuwe 
seizoen hebben wij, als diaconie, het 
‘diaconaal zorgsysteem’ geïntrodu-
ceerd. Voor diegenen die dit gemist 
hebben: dit systeem is niets anders 
dan een soort ‘databank’ met daarin 
de namen van gemeenteleden die 
af en toe iets voor een ander willen 
doen. Om dit vorm te geven hebben 
we een ‘talentenformulier’ uitgedeeld 
waarop men taken kan aankruisen, 
zoals klusjes doen in huis, hulp met 
telefoon / computer, boodschappen 
doen, begeleiding naar ziekenhuis of 
gewoon persoonlijke aandacht.
De respons hierop is tot nu toe 
bemoedigend, maar we hopen op 
nog meer aanmeldingen, ook van 
jongeren! 
Om het diaconaal zorgsysteem 
op gang te helpen en dus te doen 
slagen, hebben we niet alleen de 
‘helpers’ nodig, maar ook personen die 
geholpen willen worden. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij Marjo Valkier, 
een van onze diakenen. Zij wordt de 
spreekwoordelijke spin in het web en 
zal proberen vraag en aanbod, om het 
zo maar even te stellen, aan elkaar 
te koppelen. Aarzelt u dus niet om 
contact op te nemen met Marjo als u 
een hulpvraag heeft, of als u hulp wilt 
bieden. Telefoon (020) 647 37 53 of via 
mail: marjovalkier@hetnet.nl.

Diaconie Handwegkerk 

Ach en Wee – Schrijven aan een 
nieuw liturgisch project
Voor het schrijven van teksten voor 
een nieuw liturgisch project rond 

Jansje Ebling
Op 22 september overleed Jansje 
Ebling, 93 jaar oud. Jarenlang woonde ze 
met haar zuster aan de Populierenlaan, 
tegenover de Handwegkerk, om later te 
verhuizen naar Buitenveldert. Kort na het 
overlijden van haar zuster Debora bleek 
dat ze zelf ernstig ziek was en niet meer 
beter zou worden. Meer zorg was nodig, 
en zo kwam ze terecht in de Luwte. 
Aanvankelijk bezocht ze de diensten in 
de Handwegkerk, waar ze talloze oude 
bekenden trof. Maar de laatste maanden 
ging dat niet meer. Ze kwam terecht in 
het Zonnehuis. De hoge ouderdom en 
haar ziekte werden haar steeds meer 
een beproeving. Ze voelde zich nutteloos 
en leed onder de aftakeling. 
In het goede vertrouwen dat niemand 
ooit buiten Gods zorgende handen 
valt, hebben we na een dienst in 
de Handwegkerk afscheid van haar 
genomen.  

M.J. Aalders

klaagliederen en smartlappen zoeken 
wij mensen die het leuk vinden 
in een workshop van twee uur 
teksten te schrijven. De workshop 
wordt gegeven op maandag 12 
december van 20.00 – 22.00 uur in de 
Handwegkerk en wordt begeleid door 
Gert Jan Slump. 
De adventstijd is een tijd van inkeer 
en daarin past een schrijfsessie 
uitstekend. Schrijven is ten diepste 
een spiegel voorhouden aan je ziel; 
als er dan ook nog de gelegenheid 
is je eigen klaaglied of je eigen 
smartlap te schrijven, wat weerhoudt 
je dan nog?

De uitvoering van het nieuwe litur-
gische project ‘Ach en Wee’ zal zijn 
tijdens een speciale liturgische viering 
op vrijdagavond 30 maart 2012. Dat is 
vanouds de plek waar muziek klinkt 
met de focus op het lijden van de 
mens (Stabat Mater). Ook voor de 
uitvoering zullen te zijner tijd mensen 
worden geworven.
Gemeenteleden uit alle kerken zijn 
welkom. De uitvoering vindt plaats in 
de Handwegkerk.
Opgeven kan bij Gert Jan Slump, 
mail: gertjanslump@hetnet.nl of 
020 6403239. Voor uitgebreide infor-
matie zie www.handwegkerk.nl. 

Marieke Sinnige, Gert Jan Slump, 
Nico Ph. Hovius 

Uit de jongerendienst
Het tienerweekend van de PJR ligt 
al weer enige tijd achter ons. In de 
vorige Present heeft u kunnen lezen 
dat het weekend goed bezet was. 

Een verslagje daarvan willen we u 
natuurlijk niet onthouden.
Het tienerweekend was dit jaar op 
24 en 25 september. Locatie was als 
vanouds Santpoort-Zuid. Zeventien 
tieners van verschillende kerken 
en vijf man leiding waren van de 
partij. Het thema was ‘Helden’. Net 
als voorgaande jaren was er een 
trampoline, een bosspel en een 
kampvuur. Het was stralend weer 
waardoor alle activiteiten buiten 
konden plaats vinden. 
’s Nachts zijn er fi lms gedraaid 
waarbij sommigen in slaap vielen. 
Zondagochtend hebben we zelf fi lms 
opgenomen. We gebruikten verhalen 
uit de bijbel met (anti)helden als 
basis. Zo werden het onze eigen 
spiegelverhalen. Al met al hebben 
we met elkaar weer een erg gezellig 
weekend gehad.
Op de startdag was de  belangstelling 

voor de jongeren niet je van het. 
Niels en Jelle hebben wel een mooie 
samenvatting op video weten te 
zetten, deze zal ondertussen wel 
vertoond zijn als u dit stukje leest.
Ook is er overleg geweest met een 
stel groepen in onze Handwegkerk en 
zijn er plannen gesmeed hoe de jeugd 
meer betrokken kan raken met de 
activiteiten in de kerk.
Zondag 23 oktober waren we met 
een aantal jongeren aanwezig in 
de Kruiskerk. Dorien Keus kreeg 
de zegen voor haar werk als jeugd-
werker. Antoinette Kamsteeg werd 
bevestigd omdat zij de nieuwe 
voorzitter van de PJR is. Esther 
van Leeuwen (met muts op, want 
wat was het koud…) had een mooi 
aandeel in de dienst met de schrift-
lezing en een gebed. 

De JD12+ leiding

Agenda

november
wo  23 18.45 - 22.00 uur eten + themavond
di  29  19.30 uur   Adventsvesper (Paaskerk)
wo  30 14.00 - 16.00 uur rouwgroep (Paaskerk)

december
zo  04 11.30 uur   gemeenteberaad
di  06  19.30 uur   Adventsvesper (Heilige Geestkerk)
do  08 10.15 - 11.45 uur  kring voor ouderen
ma  12 20.15 uur   meditatief bijbellezen
ma  12 20.00 - 22.00 uur schrijfavond Ach en Wee
di  13  19.30 uur   Adventsvesper (Handwegkerk)
wo  14 14.00 - 16.00 uur rouwgroep (Paaskerk)
wo  14 18.45 - 22.00 uur eten + themavond 
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 wijkouder lingen. Daarnaast is er een 
fl ink lijstje met andere vacatures, 
voor bestaande en nieuwe activi-
teiten. De kerkenraad heeft besloten 
het werven van medewerkers meer 
structureel te gaan oppakken: er 
komt een medewerkersbestand, een 
vacaturebank en een enquête onder 
(potentiële) medewerkers: aan welk 
type activiteiten zou u willen/kunnen 
meewerken? U hoort er meer van.

Inmiddels zijn er zes kennismakings-
bijeenkomsten met ds. Mirjam 
Buitenwerf geweest, en een extra 
bijeenkomst is gepland. 
De bijeenkomsten werden zeer goed 
bezocht en de gesprekken waren 
geanimeerd.
Ook is de procedure voor het werven 
van een nieuwe cantor-organist 
inmiddels vergevorderd. Ik verwacht 
er de volgende keer meer over te 
kunnen schrijven. Het ga u onder-
tussen goed!

Erik Schouten

Kruiskerk

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

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 
17 oktober was veel tijd ingeruimd 
voor het onderwerp “gastvrij en in 
contact met de buurten”. Allereerst 
bekeken we een fi lmpje van de PKN 
met ervaringen van een tamelijk 
orthodoxe en een meer vrijzinnige 
gemeente die beide proberen hun 
missionaire karakter te versterken. 
Het mooie was dat het mogelijk is 

echte contacten aan te gaan met 
mensen in de buurt die fl ink van 
‘kerkmensen’ verschillen en hun een 
plek te bieden, zonder zichzelf te 
verloochenen.
Daarna blikten we terug op de 
gemeentebijeenkomst van zondag 
9 oktober over hetzelfde onderwerp. 
De kerkenraad is verheugd dat veel 
gemeenteleden – ondanks de kou 
in de kerk – aan deze bijeenkomst 
hebben deelgenomen. De aanwe-
zigen konden op een luchtige manier 
kennisnemen van de plannen en 
via rode, groene en gele plakkertjes 
aangeven wat zij er van vinden. Het 
merendeel van de geplande activi-
teiten kan gelukkig op veel bijval 
rekenen. Een uitzondering daarop 
vormen de ‘activiteiten thuis’ in het 
kader van gastvrijheid. Die kregen 
meer rode dan groene plakkers, en 
dat geeft te denken. Zijn Amstel-
veners een beetje gereserveerd? 
Zien we ‘gastvrij/missionair’ als iets 
wat vooral over anderen gaat en 
minder over onszelf? De commissie 
zal zich er verder over buigen.

De andere gemeentebijeenkomst, 
van donderdagavond 29 september, 
werd minder goed bezocht. Het was 
interessant om van ds. Jan Koole te 

horen hoe de Waldenzengemeente 
van Pavia (Italië) in een minder-
heidssituatie functioneert. Voor het 
aangaan van een kerkenband bleek 
te weinig enthousiasme te zijn, de 
kerkenraad heeft daarom besloten 
daarmee niet verder te gaan.
De heer Peter van Leeuwen hield in 
dezelfde bijeenkomst een duidelijk 
verhaal over de bouwplannen voor 
een nieuw kerkelijk centrum in 
Westwijk. We hopen dat daar iets 
moois groeit.

In de dienst van zondag 23 oktober 
namen we afscheid van Hans 
Reijenga als scriba van de Algemene 
Kerkenraad – veel dank voor je vele 
goede werk Hans! – en werden drie 
nieuwe ambtsdragers bevestigd: 
Josje Dijkstra en Jan Schipper 
als wijkouderling, en Antoinette 
Kamsteeg als ouderling met een 
bijzondere opdracht op het gebied 
van het jeugdwerk (onder andere 
voorzitter stuurgroep Protestantse 
JeugdRaad). Dorien Keus, de nieuwe 
jeugdwerker van de PJR, kreeg een 
zegen mee om haar belangrijke werk 
te kunnen doen.
Hiermee is de kerkenraad nog 
niet helemaal op sterkte. We 
zoeken nog een diaken en enkele 

Advent op komst!
Vanuit de diaconie wordt al weer 
hard gewerkt aan de Adventsmiddag, 
die op dinsdagmiddag 13 december 
aanstaande zal plaatsvinden. Alle 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder 
zullen hiervoor een persoonlijke uitno-
diging ontvangen. Misschien heeft u 
hem inmiddels al gekregen als u dit 
stukje leest. Vergeet vooral niet om 
een keuzelied op te geven! Vorig jaar 
hebben we alle opgegeven keuze-
liederen gezongen.

Naast gasten willen we ook gemeen-
teleden vragen om mee te helpen: 
vóór, tijdens en na de bijeenkomst met 
het koffi eschenken, maar ook met het 
halen en brengen van de gasten.

Heeft u dinsdagmiddag 13 december 
tijd, dan nodigt de diaconie u van 
harte uit om mee te helpen aan deze 
middag. 
Geef u op als vrijwilliger bij de 
diakenen Saskia de Jong (641 23 95) 
of Marijke Labohm (641 53 51) of stuur 
een email naar Saskia sa.de.jong@
hccnet.nl.

Bij de diensten
Zondag 20 november is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. We 
gedenken dan de mensen die zijn 
overleden. Op het leesrooster staat 
Matteüs 24, 14-35. Sieb Lanser en 
Mirjam Buitenwerf leiden samen de 
dienst.
Op zondag 27 november, de eerste 
zondag van Advent, gaat Mirjam 
Buitenwerf voor. De viering heeft 
een laagdrempelig karakter, en op dit 
moment is nog niet bekend welke 
bijbeltekst centraal zal staan, maar 
het thema is ‘gastvrij’.
Op zondag 4 december, de tweede 
zondag van Advent, gaat Albert van 
den Heuvel voor. Op het leesrooster 
staat Johannes 1, 19-28. 
Op de avond van zondag 4 december 
is er om 19.00 uur een cantate-
dienst. Jaap Doolaard gaat voor. 
Zondag 11 december is de derde 
zondag van Advent. Mirjam 
Buitenwerf gaat voor. Op het lees-
rooster staat Johannes 3, 22-30. We 
vieren de Maaltijd van de Heer.
Op 18 december, de vierde zondag 
van Advent, gaat Sieb Lanser voor. 
Op het leesrooster staat Lucas 1, 
26-38. Het thema van de dienst is 
‘gastvrij’.

Mirjam 
Buitenwerf
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Paaskerk
Gedenken
Op zondag 20 november gedenken 
wij de gemeenteleden die het afge-
lopen jaar overleden zijn. We noemen 
hun naam. De paaskaars brandt: 
teken van het Licht van Christus. Na 
het noemen van de namen is er voor 
ieder gelegenheid een lichtje aan te 
steken voor een dierbare. Wij weten 

ons blijvend met hen verbonden. Het 
koor Anthem onder leiding van Leo 
Kramer werkt mee aan de dienst. 

Op weg naar kerst
De eerste zondag van de advents-
tijd vieren wij een nieuw begin: 
Merin Imani Zwemmer en Matiz 
 Maximiliaan Vonk mogen de doop 

ontvangen. De rust en bezinning van 
advent doen ons extra stilstaan bij de 
waarde daarvan. Ook in deze dienst 
zingt Anthem. 
Op de zondagen daarna dragen wij 
de herinnering aan wat verloren 
ging én de hoop op wat komen gaat 
verder. Op 4 december gaat voor de 
laatste keer ons oud-gemeentelid 

Wilgentakken lijken dor en dood, 
maar krijgen veel uitlopers.  
Zelfs als het niet meer zichtbaar 
is. Het leven op een groene wei als 
kleine, witte en groene bloemen. 
Een herder hoort daarbij, zijn staf 
waarop wij steunen.
Drie rozen, als geloof, hoop en liefde.
Nu bloeit de krentenboom, kort 
maar hevig. 
De kaars vertelt over het licht, dat 
we mogen doorgeven aan elkaar.
 

Stijni Stoeckart

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
inleveren kopij Present
Janet Parlevliet, tel. 8890432
present@paaskerk-amstelveen.nl

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

November
ma  21 14.30 uur  Kennismakingsbijeenkomst Mirjam Buitenwerf
di 22  10.00 uur  Openbaring van Johannes. Leiding: Sieb Lanser
di 22  20.00 uur   Gespreksgroep 25plus bij Wessel en Carolijne Koornstra, Claes Persijnlaan 7
wo  23  10.00 uur   Ouderen rond de Schrift. Leiding: Paul Koopman. Titus Brandsmakerk 
wo  23  14.30 uur  Openbaring van Johannes. Leiding: Sieb Lanser
do  24  14.00 uur  Poëziemiddag. Leiding: Gabe Wierda en Renger Prent
di  29  10.00 uur   Rond het Evangelie. Leiding: Tom Buitendijk. Titus Brandsmakerk
wo  30  16.00 uur  Film: Hildegard von Bingen. Maaltijd. Adventsvesper
wo  30  20.00 uur  Preekvoorbereiding. Leiding: Mirjam Buitenwerf

December
do  1  20.15 uur   Alternatieve viering, thema: vacare. Leiding: Mirjam Buitenwerf
wo  7  16.00 uur   Renger Prent. Muziek voor de Advent. Maaltijd. Adventsvesper
do   8  20.00 uur  Kring Vrouw en Geloof
di  13  10.00 uur  Rond het Evangelie. Leiding: Paul Koopman. Titus Brandsmakerk
wo  14  16.00 uur   Kerstoratorium van Oosterhuis. Kersticonen door Cees Bartels. Maaltijd. Adventsvesper
do  15  20.00 uur   Waar het op aankomt (boek Rootmensen). Leiding: Sieb Lanser

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

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

November
do 17 10.00 uur Donderdagochtendbijbelstudiekring, 
   ds. A. Hofman
di 22 14.30 uur Vrouwengespreksgroep
ma 28 19.00 uur Gebedskring

December
do 01 14.30 uur  Adventsmiddag in de Kastanjefl at. 
   Voorganger ds. Marianne Boogaard
di 06 14.30 uur Vrouwengespreksgroep
do 08 10.00 uur Bijbelkring ‘Doordenken over God’, Miep Habing
ma 12 19.00 uur Gebedskring
do 15 10.00 uur Donderdagochtendbijbelstudiekring, 
   ds. G. Rietberg
di 20 14.30 uur Vrouwengespreksgroep
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Bij de diensten
Zondag 27 november, de eerste 
adventszondag, komen we met onze 
rooms-katholieke buurt- en geloofs-
genoten samen in de Pelgrimskerk. 
De Woorddienst zal geleid worden 
door een van de voorgangers van 
De Goede Herder, in de tafeldienst 
hoopt ds. De Vries voor te gaan.
De dienst van zondag 4 december is 
opnieuw een cantatedienst. Vocaal 
ensemble ‘Linguae atque Cordis’ 
zal samen met solisten en instru-
mentalisten de cantate Schwinget 
freudig euch empor van J.S. Bach 
ten gehore brengen.
In de dienst van zondag 18 
december grijpen we, zoals we 
dat in de Pelgrimskerk op de derde 
adventszondag gewoon zijn, met de 
kinderen vooruit op het naderende 
kerstfeest. Wie verkleed naar de 
kerk wil komen (als engel of als 
herder of als schaap), wordt van 
harte daartoe uitgenodigd.

Bijbelkring
Dinsdag 29 november is de volgende 
bijeenkomst van de bijbelstudie-
groep rond de profeet Ezechiël. Op 
het programma staat Ezechiël 16. 
Plaats: Pelgrimskerk; tijd: 14.00-
16.00 uur; leiding: ds. De Vries. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom.

Uilenstede
Op 11 oktober kwam onder leiding 
van ds. De Vries een kleine groep 
op Uilenstede wonende studenten 
in de Pelgrimskerk bijeen om 
elkaar te ontmoeten en samen te 
spreken over het thema ‘geloof’. 
Het geanimeerde gesprek dat deze 
avond ontstond wordt voortgezet 
tijdens een tweede ontmoetings-
avond op dinsdag 13 december, 
opnieuw van 20.00 tot 21.30 uur in 
de Pelgrimskerk, nu onder leiding 
van ds. Lanser. Het thema van deze 
avond zal zijn ‘hoop’. Bewoners van 
Uilenstede zullen een persoonlijke 
herinnering ontvangen. Wie op 
Uilenstede woont en geen brief 
ontvangen heeft, is eveneens van 
harte welkom. De derde en laatste 
ontmoetingsavond van dit seizoen 
wordt gehouden op 14 februari van 
het volgend jaar.

Ds. Harmen de Vries 

Vanuit de wijkkerkenraad
Aanstaande maandag 21 november 
is het zover: de visitatoren die onze 
wijkgemeente bezoeken zijn 

ds. L. J. Th. Heuvelman uit 
Naarden en de heer J. Roepman 
uit Hilversum. Het is een pastoraal 
bezoek, waarbij de heren spreken 
met de predikant en met de wijkker-
kenraad. Gemeenteleden krijgen de 
gelegenheid om met hen in gesprek 
te gaan ‘s avonds tussen 19.00 en 
19.30 uur in de Pelgrimskerk. Aarzel 
niet om te komen, ook als u geen 
concrete vraag hebt.
• Wij zijn, met mevrouw Dubbeldam, 
blij dat mevrouw C.A. Bruinsma-
Themmen het beheer van de wijkkas 
voor haar rekening wil nemen. 

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

prof. dr. Gerrit Manenschijn voor. 
Derde advent, 11 december, ga ik 
zelf voor in een avondmaalsdienst. 
Op 18 december is ds. Gert Jan de 
Bruin de voorganger in een dienst 
waaraan de cantorij van de Paaskerk 
meewerkt. 

Klassiek vieren
We zijn ons ervan bewust dat de 
term ‘klassieke dienst’ voor meer 
uitleg vatbaar is. Toch kiezen we voor 

deze benaming voor de diensten die 
we op de tweede zondagmiddag van 
iedere maand vieren. 11 December 
is de volgende. De gedachte achter 
deze diensten is dat ze zoveel moge-
lijk rust uitstralen. We gaan níet terug 
naar decennia geleden, maar sluiten 
ons wél aan bij een eerbied waardige 
traditie waarin de verkondiging 
centraal staat. Er is een  smeekgebed 
en een woord van genade en we 
zingen alleen uit het Liedboek 
voor de Kerken. In de vieringen op 
zondagmorgen proberen we de pluri-
formiteit van onze gemeente sterker 
naar voren te laten komen. 

Vanuit de kerkenraad

Naar één gemeente in Amstelveen-
Zuid
De voorbereidingen van het samen 
gaan van de drie wijkgemeenten 
in Amstelveen-Zuid gaan gestaag 
verder. Op zaterdag 12 november 
zullen de drie kerkenraden zich 
een volle dag beraden op de vele 
aspecten van het eenwordings-
proces. Vervolgens zullen de 
gemeenten hierover geïnformeerd en 
gehoord worden. Voor de Paaskerk- 
en Dorpskerkgemeente is deze 
gemeentevergadering op dinsdag 29 
november om 20.00 uur.
Aan de orde komen de:
• wijkregeling voor de nieuw te 
vormen gemeente met daarin een 
beschrijving van gang van zaken rond 
Doop, Avondmaal en Huwelijk; 
• organisatiestructuur met een 
beschrijving van de samenstelling en 
taken van de kerkenraad; 

• voorgenomen bouw in Westwijk en 
plannen voor de verbouwing van de 
Paaskerk; 
• plannen voor de verschillende 
vormen van vieren.
Niet alle onderdelen zullen dan al 
volledig uitgekristalliseerd zijn, maar 
wij vinden het van groot belang om 
u op de hoogte te houden over de 
stand van zaken en om uw mening 
over deze plannen te horen.

Oplevering Dorpskerk
Op 30 september is de  Dorpskerk 
offi cieel overgedragen aan de 
nieuwe eigenaar. Het grootste 
deel van de inventaris heeft inmid-
dels een nieuwe bestemming 
gekregen. Veel dingen waaronder 
de predikantsborden en het zilveren 
avondmaalsstel zijn meegegaan 
naar de Paaskerk. De kanselbijbel 
wordt momenteel gerestaureerd 
en zal straks weer een plek krijgen. 
De stoelen zijn naar een nieuwe 
gemeente in Suriname verstuurd 
en de koperen lezenaar van de 
kansel, ooit een gift van de burger-
lijke gemeente, is teruggegeven en 
zal in het gemeentehuis een mooie 
plek krijgen. Voor de kroonluchters 
en het orgel is nog geen defi nitieve 
bestemming gevonden, daarom zijn 
deze opgeslagen. Van verschillende 
kanten is er belangstelling voor, maar 
gesprekken zijn nog gaande.
Wij sluiten een hoofdstuk af.

Ilse Meester en Alice Stronkhorst

Ditty Niesje van Meurs - 
Schokkenkamp
Op 14 oktober overleed op 83-jarige 
leeftijd Ditty Niesje van Meurs-
Schokkenkamp. Zij behoorde met 
haar man Niek van Meurs bij de 
Dorpskerkgemeente. Zelf voelde ze zich 
thuis in de ruimte van de vrijzinnigheid 
en het respect dat daar is voor de 
mens en voor het leven zoals zich dat 
voltrekt van dag tot dag. Ze was een 
hartelijke en betrokken vrouw met eigen 
opvattingen en respect voor die van 
anderen. Jarenlang bracht ze wijkbrieven 
rond, niet omdat ze dat zo leuk vond, 
maar omdat het moest gebeuren. 
In de aula van Crematorium Bouwens 
werd zij herdacht met woorden, 
gedichten en liederen die haar lief 
waren. Renger Prent ging voor. Voor 
de overweging werd Psalm 8 gekozen. 
‘Wie toch is de mens, dat Gij aan hem/
haar denkt’. 
Wij wensen haar man, kinderen en 
kleinkinderen de nabijheid toe van die 
God die aan ieder denkt.
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• Stagiaires van verschillende 
scholen hebben ons de laatste 
tijd bijgestaan bij bezoekwerk, 
maaltijden, adventsmiddag enzovoort 
en dat was tot ons beider genoegen. 
Zie verder het artikel hierover ook in 
deze Present!

Gezegende feestdagen, waar u ook 
verblijft!

Namens werkgroep Pastoraat
Wil Kruijswijk

Naam: 

Adres:

Neemt met ….. perso(o)n(en) deel aan de 

Adventsbijeenkomst op 10 december en 

heeft WEL/GEEN vervoer nodig.

Mevrouw Dubbeldam danken 
we hartelijk voor haar inzet het 
afgelopen jaar.
• Verheugd kunnen we u berichten, 
dat mevrouw  A.G. Visser bereid is 
zich in te gaan zetten als diaken.
• We bereiden een begroeting van 
buurtbewoners voor en denken aan 
vrijdagmiddag 13 januari 2012 om 
half vijf.

• Uit het contact dat de Pinkster-
gemeente met ons zocht met 
het oog op een oecumenische 
ontmoeting, is voortgekomen dat we 
samen met De Goede Herder bijeen-
komen op woensdagavond 18 januari 
2012. Nadere mededelingen volgen.
• De eerste gespreksavond van de 
predikanten van de Kruiskerk en de 
Pelgrimskerk met gemeenteleden 

woonachtig op Uilenstede is naar alle 
wens verlopen. Er komt een vervolg 
in december en januari.
• De mogelijkheid van een medede-
lingenbord bij de ingang van de kerk 
aan de Van Boshuizenstraat komt 
binnen de gezichtskring. We worden 
geïnspireerd door een dergelijk bord 
bij de Thomaskerk. Wij wachten nog 
op een begroting.
• Zoals u misschien al gezien hebt zal 
in de toekomst de PKN-vlag de hele 
week dag en nacht wapperen. We 
hebben nu alleen even pech, want de 
vlaggenstok is gebroken!

Adri Lodder

Pastorpraat 
Gaan we ontspannen de feestdagen 
tegemoet? ‘Gelukkig niet veel 
zondagen’, zei iemand.
‘Jammer’, antwoordde een ander. 
Er zijn veel feestmomenten, zeker in 
de kerk. Probeer het mee te maken, 
u zult er geen spijt van hebben en 
misschien vindt de ander het wel fi jn 
dat u er bent!
• Enkele trouwe gemeenteleden zullen 
veel moeten missen omdat het echt 
niet gaat. In verbondenheid in gebed 
wordt er zeker ook aan u gedacht. 
• Kannen en Kruiken gaat op 23 en 30 
december gewoon door. Vrije inloop 
elke vrijdag van 16.30 - 18.00 uur. Wel 
aanbellen want in verband met de 
kinderopvang kan de deur niet open 
staan.
• Als u dit op tijd leest: welkom ook 
op de kinderdienst op 18 december 
om 10.30. Neem buurkind, kleinkind, 
etc. mee!

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

november
do  17 14.00 uur Film: The Tree of Life
di  29 14.00 uur Bijbelkring Ezechiël
wo  30 10.00 uur Bijbelbezinning

december
vr  02 18.00 uur  Kostje geKocht
zo  04 10.30 uur Kerkdienst met Bach cantate 
   “Schwinget freudig euch empor”
do  08 19.30 uur  Ds. L. Wieringa: Is de Islam een geschenk voor 

Nederland?
do  08    20.00 uur Het Woord spreekt. De Goede Herder 
vr  09 10.15 uur Menno Simonskring
za  10 11.00 uur Adventsviering
di  13 20.00 uur  Van de Loo: Kerstmis in de schilderkunst. De Goede  

Herder
wo  14 20.00 uur  Kerk en Synagoge: Kasjroet: spijswetten, een praktisch 

verhaal.
do 15 15.00 uur Kring Otter-Knoll
zo  18 10.30 uur Kinderkerstviering
ma  19 19.30 uur Boeteviering. De Goede Herder
di  20 14.00 uur Bijbelkring Ezechiël

Zie de folder van het winterprogramma voor meer informatie of kijk op 
www.pelgrimskerk.nu.

Adventsbijeenkomst 2011
De diakenen van de Pelgrimskerk 
organiseren ook dit jaar een advents-
bijeenkomst. Het ontmoeten van 
elkaar, het samen zingen, maar ook 
het luisteren naar het gesproken 
woord en naar muziek zijn belang-
rijke aspecten van dit samenzijn. 
De muziek wordt dit jaar verzorgd 
door Tony Rous, eerste violist bij 
het concertgebouw orkest en zijn 
dochter Suzan Rous, die altviool 
speelt.

De bijeenkomst begint om 11.00 uur. 
Om 13.00 uur zullen we gezamenlijk 
de lunch gebruiken.

We nodigen alle gemeenteleden, 
maar ook belangstellende buren, 
vrienden en bekenden uit Buiten-
veldert van harte uit onze gast te zijn 
in de Pelgrimskerk op 10 december 
van 11.00 tot 15.00 uur. Voor vervoer 
naar en van de kerk kan worden 
gezorgd. 

Wilt u erbij zijn? Meldt u vóór 1 
december aan, door de uitnodi-
gingsbrief of nevenstaand blokje in 
te leveren bij de Pelgrimskerk of te 
sturen aan:
Mw. Nel Velthorst
Van Nijenrodeweg 307
1082 HA Amsterdam

IJsvrij?
‘Steeds meer’, zei de oude heer 
waar ik op bezoek was, ‘moet ik aan 
Friesland denken terwijl ik er toch 
maar tot mijn zesde jaar gewoond 
heb. Mijn moeder was een echte 
Friezin, ze heeft nooit helemaal 
kunnen wennen hier. Mijn moeder 
was streng. Altijd moesten we 
naar school: buikpijn, hoofdpijn, 
verkouden, niks thuisblijven. 
Behalve...als het vroor. Dan zei ze tot 
mijn grote verbazing steeds: Hebben 
jullie nog geen ijsvrij? Nu moet je 
schaatsen leren en anders blijf je 
maar een middagje thuis! Kun je 
oefenen.’ Hij lachte en vervolgde: ‘Zo 
komt het, denk ik, dat ik de verkeerde 
woorden zong op het schoolkoor. 

Mijn tweelingbroertje stompte mij en 
zei: Man, wat zing je toch een gekke 
woorden. (hij lette altijd meer op de 
tekst en ik op de melodie). Weet je 
wat ik zong?
 
Opent uwe mond,
IJsvrij van mijn moeder,
Op zijn trouw verbond,
Al wat u ontbreekt,
Schenk ik zo gij smeekt,
Mild en overvloedig.
 
Ik ben er erg veel mee geplaagd. 
Maar nu weet ik de echte woorden 
niet meer.’ 
Wie weet ze wel?
 

Wil Kruijswijk
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Met dank aan een aantal  predikanten 
en diakenen is het gelukt om vol-
doende ouderen te vinden die de 
jongeren wilden ontvangen. Het 
werd een ontroerende ontmoeting 
tussen generaties. 

Aanvankelijk waren de jongeren 
wat schuchter. Een vreemd iemand 
opbellen is best lastig. Bovendien 
wist niet iedere oudere meer dat de 
leerlingen zouden bellen. Vervolgens 
zit je tegenover elkaar. Wat zeg je 
dan? Het duurde soms even, maar 
altijd kwamen de gesprekken los. 

Er bleek veel om over te praten: 
gewone dagelijkse dingen als 
school, muziek en hobby’s natuurlijk. 
Onderwerpen die wat verder gingen 
dan dat werden echter ook niet 
geschuwd. Wat wil je met je leven? 
Welke boodschap wilt u doorgeven 
aan onze generatie? Zijn jongeren 
tegenwoordig echt zo individualis-
tisch?

De jongeren waren met name onder 
de indruk van alle verhalen over de 
Tweede Wereldoorlog. Eén van hen 
merkte op: “Eén mevrouw was in 
de hongerwinter bijna overleden. 
Dan is het toch wel bijzonder dat 
ze dat nu nog kan navertellen.” In 
het nagesprek dat we voerden, 
kwamen we tot de conclusie dat 
het heel speciaal is dat de jongeren 
deze verhalen hebben gehoord. De 
groep mensen die over de oorlog kan 

en wil vertellen, wordt steeds 
kleiner. 
Een gesprek voeren met 
iemand die je niet kent, was 
voor sommige leerlingen een 
hele uitdaging. Eén van hen 
schreef: “Van de maatschappe-
lijke stage heb ik geleerd hoe ik 
met vreemden om moet gaan. 
Normaal gesproken weet ik niet wat 
ik moet zeggen, maar nu voel ik me 
zekerder.” Maar ook op praktisch 
gebied hebben leerlingen ervaring op 
gedaan. In de Pelgrimskerk hebben 
er twee geholpen met Kostje 
Gekocht, de maandelijkse maaltijd. 
Het was voor hen de eerste keer dat 
ze een hele maaltijd kookten.

Om een idee te krijgen van wat de 
leerlingen beleefd hebben in hun 
stage, volgen hier nog wat zinnen uit 
de evaluatieformulieren:
 “Mensen vertellen heel veel aan je, 
terwijl je ze niet eens kent. En toch 
voelt het vertrouwd.”
“In het begin was het best 
ongemakkelijk. Maar na een tijdje 
ging het heel goed en wat het 
gezellig.”
“Het was niet heel anders om stage 
in de kerk te lopen. Maar ik merkte 

PJR

Het was even slikken. Negen leerlingen uit VWO 3 van het 

Hermann Wesselink College meldden zich tegelijkertijd bij de PJR voor de 

maatschappelijke stage. Ze wilden meedoen aan ‘Een bezoekje maakt vrolijk’, 

dus op bezoek bij ouderen uit de gemeente. Natuurlijk waren ze van harte 

welkom, maar negen…  dat was wel wat veel. Voor elk tweetal waren 30 uur 

aan bezoekjes nodig. Dat zijn heel wat adressen. 

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

Het voelt vertrouwd, ook 
al ken je de mensen niet.

wel dat iedereen heel vriendelijk 
was.”
“Ervaren dat al die oudere mensen 
zoveel hebben meegemaakt en toch 
nog heel vrolijk zijn. Dat was heel 
bijzonder.”
“Je leert lieve mensen kennen!”

En de oudere gemeenteleden? Hoe 
hebben zij de bezoekjes ervaren? 
De meeste verhalen waren positief. 
Een enkele oudere had er moeite mee 
dat het gesprek niet goed op gang 
kwam en dat de leerlingen die bij hem 
waren nauwelijks iets vroegen. 

Ook in andere gevallen was het 
opstarten soms lastig. Een meneer 
geeft aan dat het “opstarten” even 
duurde, omdat de jongens uit zichzelf 
niet zoveel vertelden. Verder verliep 
het prima. De jongens waren heel 
prettig beleefd bij binnenkomst. Hij 
heeft hen van alles verteld, met name 
over de oorlog - toen hij zo oud was 
als zij - en over hulpmiddelen bij het 
minder goed zien. Ook hebben de 
jongens een boodschap voor hem 
gedaan.
Een andere oudere heer geeft aan 
dat hij het bezoek van de twee 

leerlingen leuker vond dan hij van 
te voren gedacht had. Ze hadden 
zelfs een taart voor hem gebakken. 
En dat was wederzijds, de jongens 
waren erg onder de indruk van wat 
hij vertelde.

Zowel van jong als 
van ‘oud’ kostten 
de bezoekjes wat 
inspanning. Over het 
algemeen waren de 
ervaringen goed. Als 
PJR zijn we dan ook erg 
blij dat we deze stage 
kunnen aanbieden. 
Hartelijk dank aan alle 
mensen in de wijken 
die zich hiervoor 
hebben ingespannen. 

Dorien Keus

Agenda jeugdwerk

29 November om 19.15 uur, Chillen in de kerk

V.l.n.r.: Aida, Laura, Jochem, 
Robby, Ludo en Vincent

Maatschappelijke stage
Sinds dit schooljaar is het wettelijk verplicht dat scholie-
ren een maatschappelijke stage doen. Dat betekent dat 
ze voor 30 uur aan de slag gaan bij een maatschappe-
lijke organisatie. Dat kan de kinderboerderij zijn, of een 
verzorgingshuis, maar ook de kerk. Namens de PJR 
coördineert Dorien Keus de maatschappelijke stages. 
Zij zoekt samen met de diakenen in de verschillende 
wijkkerken naar stageplaatsen en begeleidt de leerlin-
gen. Binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert zijn er naast ‘Een bezoekje maakt vrolijk’ 
nog andere stages. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld 
aan de slag bij de kledingbank of bij een diaconale 
jongerenactiviteit.
Kijk voor meer informatie op www.pjramstelveen.nl of 
www.kerkenstage.nl.
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Dag 1 
Di/ Sluitingsdatum kopij
De kopij wordt verzameld door de 
wijkcontactpersonen, de redactie-
leden en de eindredacteur.

Dag 2 
Wo/ Redactievergadering
Tijdens deze vergadering wordt 
het laatst verschenen nummer, het 
lopende nummer en het volgende 
nummer besproken. Alle ingezonden 
kopij wordt besproken en beoordeeld. 
Ieder redactielid neemt taken op zich 
om de kopij te corrigeren, waar nodig 
in te korten, foto’s te maken of te 
zoeken, stukjes te schrijven, contact 
met auteurs op te nemen, et cetera.

Dag 3-7 
Do, vr, za, zo, ma/ Corrigeren kopij
Er wordt deze dagen heel wat 
heen en weer gemaild. Alle kopij 

wordt  gecorrigeerd, geredigeerd 
en ingekort. De laatste gewijzigde 
stukken kopij en foto’s komen binnen 
via mail bij de eindredactie. 

Dag 8-9 
Di en wo/ Eindredactie
Alle teksten worden nogmaals door 
de eindredacteur nagelezen, de 
puntjes gaan op de i. Overal worden 
foto’s bij gekozen. 
De inhoudsopgave en colofon worden 
aangepast. De artikelen worden 
voorzien van opmaakinstructies voor 
de ontwerpstudio.

Dag 10-11 
Do en vr/ Vormgeving
De ontwerpstudio, Reprovinci in 
Schoonhoven, verzorgt de vormgeving 
van Present. 
Aan het einde van de vrijdagmiddag 
wordt er een pdf gemaakt van de 
opmaak en naar de eindredacteur 
gemaild. Die begint dezelfde avond 
met nakijken.

Dag 12-13 
Za en Zo/ 1e Correctieronde
De eerste opmaak wordt door 
twee of drie redactieleden en 
de eind redacteur nagekeken en 
 gecorrigeerd.

Dag 14 
Ma/ Uitvoeren correcties
De aangeleverde correcties worden 
uitgevoerd door Reprovinci.

Dag 15 
Di/ 2e en 3e Correctieronde 
Nog tweemaal gaat de pdf deze 
ochtend heen en weer van ontwerp-
studio naar eindredacteur. 
Om twee uur is de deadline voor 
de correcties. Om vier uur moet de 
 uitgecorrigeerde pdf bij de drukkerij, 
BDU in Barneveld, zijn.

Dag 16 
Wo/ Drukvoorbereiding BDU
De drukkerij plant de opdracht in, 
verzorgt de inkoop en levering van 
het papier. Hans Reijenga levert de 
adressen aan en zo wordt de oplage 
bepaald. Om te drukken zijn offset-
platen nodig. Deze worden vandaag 
 geproduceerd.

Dag 17 
Do/ Drukken
Donderdagochtend vroeg wordt 
Present op een vellenoffsetpers – met 
acht torens!– gedrukt. De rest van de 
dag heeft het drukwerk de tijd om te 
drogen.

Regelmatig krijgt de redactie 

vragen over de duur van het 

productieproces van Present. 

Vierentwintig dagen maar liefst! 

Ik doe u graag uit de doeken 

wat er precies gebeurt vanaf ‘inleveren 

kopij’ tot ‘verschijningsdatum Present’. 

Achter de schermen 
van Present

Dag 18 
Vrij 
Het drukwerk krijgt de tijd om te 
drogen en wordt in de loop van de dag 
opgehaald door de afwerker, Van Elst.

Dag 18-21 
Ma/ Afwerken en verpakken
Het drukwerk wordt, door de 
afwerker, geniet gebrocheerd, schoon 
gesneden, voorzien van adresetiket 
en per stuk verpakt. 
De zending wordt aangeboden bij TNT 
Post voor 72-uurs verzending.

Dag 22-23 
Di en wo/ Postverwerking
TNT Post verwerkt Present

Dag 24 
Do/ Verschijningsdatum Present
Als uitgangspunt nemen wij de dag 
dat Present op de mat hoort te vallen, 
op donderdag. Krijgt u Present vaak 
later, laat het ons weten!

U bent nu een stuk wijzer over het 
productieproces van Present. Heeft 
u toch vragen hierover, dan kunt u 

zich richten tot de redactie: redactie.
present@protestantsamstelveen.nl. 
En natuurlijk vinden we het leuk 
om positieve kritiek te krijgen!

Ondertussen werken we 
achter de schermen alweer 
hard aan boeiende artikelen 
en passende foto’s voor 
het volgende nummer van 
Present. 

Namens de redactie,
Jeanette Schuijt

Één van de eerste 
drukvellen rolt 
van de pers en 
wordt grondig 
gecontroleerd 
door de drukker en 
redactieleden. Op 
de achtergrond de 
drukpers, met acht 
torens.

De redactie 
van Present: v.l.n.r. 
Piet de Bres, Nel 
Velthorst, Janet 
Parlevliet, Sieb Lanser. 
Op de achtergrond 
de drukker. Op de 
foto ontbreken de 
redactieleden Willeke 
Koops en Jeanette 
Schuijt.

Als we bij de redactie zeggen: grondig controleren, 
dan bedoelen we dat ook! Hier kijkt Janet Parlevliet 
naar de gerasterde opbouw van de foto in de vier 
drukkleuren (cyaan, magenta, geel en zwart).

van de redactie 
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Bij het 25-jarig jubileum van het 
‘Nederlands Genootschap van Sint 
Jakob’ is er in het Catherijneconvent 
te Utrecht –tot 26 februari 2012– 
een buitengewoon interessante 
tentoonstelling over de Pelgrimage 
naar Santiago de Compostella, waar 
de apostel Jacobus (de oudere of de 

meerdere) begraven ligt.
Alle aspecten van deze oude 
Pelgrimstocht, zowel in het verleden, 
als in het heden worden belicht. 
Sinds eind jaren 70 van de vorige 
eeuw is de Pelgrimsroute weer een 
zeer druk belopen route.
Er is een bijzonder fraaie gids 

uitgegeven (€ 24,95) met heel veel 
foto’s. 

Ds. Piet de Bres: Zelf heb ik de 
pelgrimsroute in mei/ juni 2010 
gelopen en de tentoonstelling 
en gids kan ik van harte bij u 
aanbevelen.

Naast het inzamelen van postzegels, 
kaarten, oud geld en oude mobieltjes, 
zamelt Kerk in Actie ook gebruikte 
cartridges (inktpatronen) in.

Voor elke bruikbare cartridge (origineel) 
ontvangt Kerk in Actie een vergoeding 
van het bedrijf Eeko. Bij hen worden 
ook oude mobieltjes tegen een 

vergoeding ingeleverd.
U kunt in principe alle merken en typen 
inkt- en tonercartridges bij Kerk in Actie 
inleveren. De merken waarin het bedrijf 
Eeko vooral is geïnteresseerd zijn: HP, 
Canon, Lexmark, Panasonic, Ricoh, 
Dell, Brother.
U kunt de cartridges rechtstreeks naar 
Kerk in Actie sturen.

Kerk in Actie,
t.a.v. mw. R. Barendregt, postbus 456, 
3600 AL  Utrecht.

In verschillende kerken is het mogelijk 
cartridges en mobiele telefoons voor 
Kerk in Actie in te leveren. 
Kijk eens bij u in de kerk.

JOP, de jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk, en Jong Katholiek 
organiseren gezamenlijk busvervoer 
naar de Europese Ontmoeting van 
Taizé, eind dit jaar in Berlijn. De 
jaarlijkse Ontmoeting is van 28 
december 2011 t/m 1 januari 2012. 
De beide jongerenorganisaties hopen 
dat vele jongeren die er bij waren in 
Rotterdam, ook in Berlijn weer van de 

partij zijn, en dat anderen Taizé dit jaar 
voor het eerst mogen ontdekken. 
De Europese Ontmoeting is een 
jaarlijks terugkerend evenement. De 
broeders van de Franse gemeenschap 
Taizé nodigen jongeren ieder jaar in een 
andere Europese stad uit om samen 
de jaarwisseling door te brengen. 
Daar ervaren ze de gastvrijheid van de 
lokale bevolking en kunnen ze Gods 

aanwezigheid ontdekken 
in een stad die open 
staat voor mensen van 
verschillende tradities, 
culturen en religies. Het 
programma bestaat uit o.a. 
vieringen, ontmoetingen en 
workshops. Aanmelding: 
taizeinnederland@live.nl. 
Contact: d.keus@jop.nl

‘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.  

nieuws van elders agenda

Tentoonstelling: Onderweg naar Santiago de Compostella

Inzameling cartridges

Met JOP en Jong Katholiek naar Taizé in Berlijn

Do/ 17-11
Film: The Tree of Life
Aanvang: 14.00 uur in de Pelgrimskerk

Zo/ 04-12 
Cantatedienst in de Pelgrimskerk
Vocaal ensemble ‘Linguae atque 
Cordis’ zal samen met solisten en 
instrumentalisten de cantate Schwinget 
freudig euch empor van J.S. Bach ten 
gehore brengen. 10.30 uur

Zo/ 04-12 
Cantatedienst in de Kruiskerk
Zie voor het programma de dienst van 
04-12 in de Pelgrimskerk. 19.00 uur

Ma/ 12-12
Ach en Wee – Schrijven aan een 
nieuw liturgisch project
Voor het schrijven van teksten voor 
een nieuw liturgisch project rond 
klaagliederen en smartlappen zoeken 

wij mensen die het leuk vinden in een 
workshop van twee uur teksten te 
schrijven. De workshop wordt gegeven 
op maandag 12 december van 20.00 
- 22.00 uur in de Handwegkerk en 
wordt begeleid door Gert Jan Slump. 
Opgeven: mail: gertjanslump@hetnet.nl 
of 020 6403239. 
Voor uitgebreide informatie zie de 
wijkberichten van de Handwegkerk of 
www.handwegkerk.nl. 

Meer agendapunten en actualiteiten op: 
www.protestantsamstelveen.nl

Britten componeerde het stuk in 1948 
ter gelegenheid van een jubilerende 
school. De cantate bezingt verschil-
lende legendes over het leven van de 
heilige, die niet alleen kindervriend 
maar ook beschermheer van zeelieden 
en reizigers is. Het zijn stuk voor stuk 
wonderbaarlijke verhalen: over een 
jonge Nicolas die als baby vanuit de 
badkuip God lof toezingt, en over een 
volwassen Nicolas die een schip van 

de ondergang redt tijdens een storm-
achtige reis naar Palestina. Het publiek 
krijgt de gelegenheid twee Engelse 
hymnes mee te zingen.   
De Nicolas Cantata is een muziekspek-
takel voor publiek, koor, strijkorkest, 
twee pianisten, organist en tenorsolo. 
Alegría is voor deze gelegenheid uitge-
breid tot een koor van zo’n veertig 
zangers. Medewerking wordt verleend 
door strijkers van het Tollens Ensemble 
onder leiding van Marten Sijbrandij, 
Alfred en Bram Buitenkant (vierhandig 
piano). Thom Jansen (orgel) en Henk 
Gunneman (tenor). De muzikale leiding 
is in handen van Nico Ph. Hovius, 
dirigent van Alegría. 

Het concert wordt gehouden in de 
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a te 
Amstelveen en begint om 20:00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt € 12,50 
aan de zaal of € 10 in de voorverkoop. 
Kaartverkoop kan vooraf via de 

koorleden en bij de penningmeester 
van Alegría (Francien Broerse, tel. 020 
- 6438303). Kijk op www.ckalegría.nl 
voor de beschikbaarheid van plaatsen.

Op zaterdag 26 november 

zingt het koor Alegría de Saint 

Nicolas Cantata van de Engelse 

componist Benjamin Britten 

in de Kruiskerk te Amstelveen.  

Het concert is dé gelegenheid 

om in de stemming te komen 

voor het jaarlijkse feest van de 

goedheiligman. 

Alegría zingt Saint Nicolas Cantata 
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Bergrede Matteus 5, 4 
GELUKKIG DE TREURENDEN, WANT ZIJ ZULLEN GETROOST WORDEN.


