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Elke derde zondag van de maand 
houden kerken in Amstelveen/Buiten-
veldert de Aktie Vrijheidsbrief. De 
schrijfactie is voor mensen ergens in de 
wereld die ten onrechte of zonder eerlijk 
proces gevangen zitten, gemarteld 
worden of die geen medische behande-
lingen krijgen. 

Ongeveer 35 jaar geleden startte een 
aantal jongeren uit de Bankraskerk 
met de Aktie Vrijheidsbrief. Zij hadden 
geloofsbelijdenis gedaan en wilden op 
een concrete en zinvolle manier uiting 
geven aan hun geloofsovertuiging. 

Veel acties van Amnesty zijn succesvol. 
Een gewetensgevangene wordt vrijge-
laten, een ‘verdwenen’ persoon komt 
terecht, een zieke gevangene krijgt 
medische verzorging, een geïsoleerde 
gevangene krijgt bezoek van familie of 

een advocaat, of een doodvonnis wordt 
omgezet of uitgesteld. Het is vaak 
moeilijk precies het resultaat te meten 
van het werk van Amnesty. De autori-
teiten melden bijvoorbeeld zelden dat 
het aan Amnesty te danken is, dat een 
gevangene is vrijgelaten. Wel hebben 
veel (ex-)gevangenen verklaard, dat zij 
dankzij Amnesty nog leven of zijn vrijge-
laten. Voor hen betekenden de acties 
grote morele steun. Het troostte hen 
te weten dat mensen uit verschillende 
werelddelen zich voor hen inzetten. 
Vaak kregen ze een betere behandeling 
vanaf het moment dat Amnesty zich 
met hun zaak ging bemoeien. 

U kunt heel eenvoudig aan de Aktie 
Vrijheidsbrief meedoen. Op de brief 
hoeft u alleen uw naam en op de 
envelop het adres te schrijven en de 
brief in de brievenbus te doen.

Het logo Van Amnesty is 

geïnspireerd op een oud spreekwoord: 

het is beter een kaars aan te steken 

dan de duisternis te vervloeken. 

Vrij vertaald: je kunt beter zelf wat 

doen om een vervelende situatie te 

veranderen, dan er alleen maar over 

te mopperen. De kaars staat voor 

vrijheid en het prikkeldraad staat voor 

gevangenschap en onderdrukking.

Aktie Vrijheidsbrief

Licht

Het zijn de spreekwoordelijke donkere 
dagen voor kerst. Wie verlangt er niet 
naar licht in het donker? Present komt aan 
dit verlangen tegemoet. Dit blad brengt 
misschien wat licht, maar bovenal verwijst 
het naar het Licht. Voor Piet de Bres staat 
‘licht’ symbool voor Gods goedheid, die ons 
bevrijdt tot het leven. Niet alleen in de Bijbel 
speelt licht een grote rol; Nel Velthorst laat 
ons ook de rol zien die licht speelt in de 
natuur en in de wetenschap. Een baby kan 
licht brengen in iemands bestaan: lees het 
interview met ouders Koornstra. Columnist 
Erik Schouten vraagt: weten we nog wel 
wat duisternis is? En zouden we de gang 
van zaken met de kaarsen tijdens advent 
niet moeten omkeren? Wie echt weten wat 
duisternis is, zijn mensen die ten onrechte 
gevangen worden gehouden of gemarteld. 
Het logo van Amnesty International is 
een kaars met prikkeldraad; denk aan dat 
oude gezegde: het is beter een kaars aan 
te steken dan de duisternis te vervloeken. 
De Aktie Vrijheidsbrief in onze gemeente 
sluit daarbij aan. Het aansteken van een 
kaars of van vuur in een vuurkorf kan veel 
betekenen, zo laten de korte interviews 
van Willeke zien. We vieren kerst als feest 
van het licht, de geboorte van hem die het 
Licht voor de wereld wordt genoemd. In het 
afgelopen jaar is de inzet van velen binnen 
onze gemeente een lichtpunt geweest; 
hiervoor klinken woorden van dank. Als 
redactie wensen we u gezegende kerst-
dagen toe en veel licht voor 2012.

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 krijgt u kostenloos 
toegezonden als  financieel 
bijdragend lid 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 
Jan Bossenbroek, Saskia de 
Jong, Carolijne en Wessel 
Koornstra, Marianne Mak, 
Melis Melissen, Erik Schouten, 
Hans van Strien, Corine 
Waaling, Geert Jaap Welsing, 
wijkredacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers
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inleveren kopij: 27 december
verschijnt: 19 januari
Februari
inleveren kopij: 31 januari
verschijnt: 23 februari

Website 
www.protestantsamstelveen.nl
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Za/ 24-12 
Kerstavond

1e collecte: Diaconie, KiA, kinderen in 
de knel
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
19.00 uur: kinderkerstviering 
Kruiskerk
19.00 uur: kinderkerstviering
22.00 uur: ds. S.H. Lanser 
m.m.v. Kruiskerkkoor
vanaf 21.45 uur samenzang
Paaskerk
19.00 uur: kinderkerstviering
22.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
m.m.v. koor Con Amore
Pelgrimskerk
22.00 uur: kerstviering (in Goede 
Herderkerk)

Vreugdehof
16.00 uur: kerstviering
Ziekenhuis Amstelland
20.00 uur kerstviering

Zo/ 25-12
1e kerstdag

1e collecte: Diaconie, KiA, kinderen in 
de knel 
2e collecte: Kerk, in- en externe 
communicatie van onze gemeente

Handwegkerk
09.45 uur: ds. G.J. de Bruin 
m.m.v. koor Alegría
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen m.m.v. koor Anthem
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren (onder 
voorbehoud) 
18.30 uur: ds. M. van Dam, Hagestein
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. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: geen dienst
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: : geen dienst 

Ma/ 26-12
2e kerstdag

Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren (onder 
voorbehoud)
16.00 uur: kerstviering jongeren

Za/ 31-12 
Oudjaar

1e collecte: Diaconie, individuele 
ondersteuning 
2e collecte: Kerk, in- en externe 
communicatie in onze gemeente

Handwegkerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
19.00 uur: ds. S.H. Lanser
Pauluskerk
18.30 uur: ds. A. van Vuuren (onder 
voorbehoud)

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

Zo/ 01-01 
Nieuwjaarsdag

1e collecte: Diaconie, zorg- en 
hulpverlening in onze gemeente 
2e collecte: Kerk, eredienst & 
pastoraat in onze gemeente

Handwegkerk
10.30 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst. Zie 
Handwegkerk.
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren (onder 
voorbehoud)
18.30 uur: ds. H.F. Klok, Maarssen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. L.C. van Drimmelen

De Buitenhof
10.30 uur: geen dienst
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

Zo/ 08-01

1e collecte: Diaconie, drugspastoraat 
2e collecte: Kerk, jeugd- en 
jongerenwerk in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser      + doop
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.A. Verkerk 
15.30 uur: ds. P.A. van Ankeren, 
Zwaag (klassieke dienst)
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. van Roest, Noordwijk
18.30 uur: ds. W.C. Meeuse, 
Bilthoven
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. C. Sloots
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Zo/ 15-01

1e collecte: Diaconie, stichting 
Exodus 
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en 
pastor J. v.d. Meij 
oecumenische viering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren (onder 
voorbehoud)
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, Katwijk
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. A. Sneep

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: ds. C. Sloots
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

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/ 08-01 

Paaskerk
15.30 uur Klassieke viering 
met ds. Peter van Ankeren.
Zonder gedrukte liturgie, 
zonder toevoegingen. Met 
nadruk op verkondiging, 
psalmen en gezangen.

Data kopij inleveren en 
verschijnen Present

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

Februari 
thema: Voor de verandering
kopij inleveren: 
uiterlijk 31 januari 
verschijning: 23 februari
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Gods bevrijdende licht

Ook wij steken een kaars aan en 
denken aan onze overleden dochter 
Mirjam:
  ‘Koester Gij de naam die wij hier 

gedenken,
 dat zij geborgen is in uw genade,
 dat zij gekend is bij U en bij ons’
bid ik met een lied dat ik vroeger liet 
zingen na het afkondigen van het 
overlijden van een gemeentelid. Dan 
bid ik voor allen die ons lief zijn:
  ‘Zegen hen met goedheid en 

vrede.’

Het eerste woord dat in de Bijbel 
gesproken wordt is: licht. 
  ‘En God riep: Licht en het was 

licht.’
Licht als symbool van bevrijding.
  ‘De aarde was nog woest en 

doods en duisternis lag op de 
vloed.’

Dan klinkt het: Licht. Licht als 
symbool van de goedheid van God 
die ons bevrijdt tot het leven.

Wij zijn op weg naar het Kerst-
feest; ook dat is een Lichtfeest. 
Jezus is zeker niet op 25 december 
geboren; de Schrift noemt geen 
geboortedatum. Wat wij wel weten 
is dat in het Rome van Keizer 
Constantijn, die de Christenen in 
313 godsdienstvrijheid had gegeven, 
op 25 december het feest van 
de onoverwinnelijke zon(negod) 
werd gevierd. Na de kortste dag, 
begonnen de dagen weer te lengen. 
De zon(negod) overwon, gelukkig. 
Het opkomende Christendom heeft, 
in haar strijd tegen het heidendom, 
dit feest overgenomen en gechris-
tianiseerd. Was Jezus niet ‘het licht 
der wereld’, de ‘Morgenster’, de 

‘Zonne der gerechtigheid’? Zo werd 
25 december gekozen als het feest 
van Jezus geboorte, een lichtfeest, 
immers feest van ‘het licht der 
wereld’. Lazen wij daarom in de 
Advent niet uit Jes. 9:
  ‘Het volk dat in duisternis 

ronddoolt ziet een groot licht.’
In onze advents- en kerstkaarsen is 
het lichtfeest nog steeds bewaard 
gebleven.

Voor mij staat ‘licht’ symbool voor 
Gods goedheid, die ons bevrijdt tot 
het leven. Zo verwarmt de kaars 
die wij ontsteken in een Romaans 
kerkje ons verdrietig hart; roept het 
begin van 
Genesis 
de hoop in 
mij wakker 
van Gods 
Koninkrijk en 
vier ik vrolijk 
Kerst als een 
heerlijk Licht-
feest.

Vakantie 2011 vieren wij in de Spaanse Pyreneeën. Wij zijn in een 

prachtig dal en bezoeken een gerestaureerd dorpje. Boven het dorp 

het ontroerend mooie Romaanse kerkje. Het is ingericht met altaar en 

doopvont; er zijn resten van fresco’s, een groot triomfkruis en een mooi 

beeld van Maria met Kind, waarvoor kaarsen branden.

Ds. Piet de Bres

Stan van Leeuwen, scholier: ‘Uit 
mezelf steek ik nooit een kaars 
aan. Een kaars vind ik een beetje 
saai. Maar ik maak wel vuur, in een 
vuurkorf in de tuin. Dat is groter 
en geeft meer warmte. Vuur geeft 
energie. Het stopt niet, het heeft iets 
oneindigs. Ik kan er lang naar kijken. 
In de kerk hebben we een keer een 
klaagmuur gemaakt met allerlei 
briefjes. Die hebben we daarna 
verbrand. Thuis maak ik ook wel 

eens zo’n briefje. Ik schrijf er dan de 
naam op van iemand aan wie ik denk, 
bijvoorbeeld iemand die is overleden. 
Dat briefje verbrand ik in de vuurkorf. 
De rook stijgt op en komt dan, denk 
ik, terecht bij degene aan wie ik denk.
Op verjaardagen zit ik vaak met mijn 
neef bij de vuurkorf. We vertellen 
elkaar dan de sterkste verhalen. Als 
je naast elkaar bij het vuur zit, hoef je 
elkaar niet direct aan te kijken. Dan 
kun je makkelijker praten.’

Vuurkorf in de tuin

6
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Jeanette Schuijt, eindredacteur van 
Present, heeft een bijzondere kaars 
in huis: een wereldvredekaars. Ze 
heeft hem van een lerares gekregen. 
De kaars is ontstoken aan de World 
Peace Flame die sinds 1999 in Wales 
brandt, ontstaan uit zeven vlammen 
van vredestichters uit verschillende 
werelddelen. De vlam staat symbool 
voor vrede en verbondenheid over de 
hele wereld en wordt steeds doorge-
geven aan andere landen en andere 
mensen. Op de wereldvredekaars 
staat de tekst: ‘Je bent persoonlijk 
uitgenodigd even pauze te nemen 
wanneer je deze kaars eens per dag 

aansteekt voor vrede en inspiratie 
voor jezelf en voor anderen’. Jeanette 
brandt haar kaars iedere dag. ‘Als je 
een wens hebt en daar een kaars 
bij aansteekt, dan geeft dat meer 
kracht. Ik brand de kaars vaak, wel 
een paar uur per dag. Eigenlijk altijd 
als ik thuis ben, zomer of winter, dat 
maakt niet uit. Ik wil mijn dochter 
groot brengen met het licht van zo’n 
kaars. Ook op de redactievergadering 
heb ik laatst een kaars aangestoken. 
Het idee achter de wereldvredesvlam 
vind ik prachtig. Als iedereen met díe 
gedachte een kaars aansteekt, kan 
dat vrede brengen.’

In de Paaskerk kunnen mensen 
ieder jaar een paaskaars voor in huis 
kopen. De kaars is precies dezelfde 
als die in de kerk staat, maar dan 
in een kleine versie. Organist Leo 
Kramer is een van de vaste klanten. 
‘Even tellen hoor…. De oudste kaars 
is uit 2004. Ik ben heel blij met de 
mogelijkheid om een paaskaars 
te kopen. Ik vind het waardevol. 
Ik brand de kaars om stil te staan 
bij dingen in mijn persoonlijke 
leven, bijvoorbeeld de sterfdag van 
familieleden. Maar ook bij vrolijke 
gebeurtenissen steek ik hem aan. 

Vandaag nog bijvoorbeeld, want 
mijn kleindochter is gedoopt. De 
kaars staat op mijn orgel. Als ik hem 
brand, zet ik hem op een tafeltje in 
de zithoek neer. De restanten van 
oude paaskaarsen staan op een rij 
in mijn werkkamer. Het ene jaar zijn 
ze verder opgebrand dan het andere 
jaar. Toen ik er mee begon vond ik 
het gewoon een mooie kaars, nu 
gebruik ik het steeds meer voor een 
persoonlijke invulling. Of de kaars 
met kerst brandt? Nou nee, dan 
branden er al zo veel kaarsen. Maar 
eigenlijk is het wel een goede tip.’

Kaars voor de wereldvrede

Paaskaars voor in huis

Het zijn grote verhalen, die de 
eeuwen hebben getrotseerd, en die 
nog vele eeuwen zullen meegaan, 
doorverteld en doorverteld, ieder jaar 
gelezen en gedacht. 
Daarbinnen proberen wij het kleine 
verhaal van onze kerkgemeenschap 
te passen. Met al zijn mooie en 
verdrietige kanten. Wij hopen dat bij 
u de positieve kanten van ons kleine 
verhaal de overhand hebben gehad, 
maar wij weten dat dat niet bij ieder 

het geval is. Wij sloten weer een kerk, 
de Dorpskerk ditmaal, en binnenkort 
zal ook de Handwegkerk worden 
gesloten. Dat is voor een aantal van u 
een zeer verdrietige zaak. Wij hebben 
daar begrip voor en wensen u toe dat 
u in het grote verhaal steun vindt. 
Er zijn ook gemeenteleden die door 
alle moeite heen erin slagen een 
nieuw begin te maken, zoals onlangs 
ook de leden van de Bankras en de 
Nieuwe Kruiskerkgemeente, die 
samen de Kruiskerkgemeente zijn 
gaan vormen, onder het motto ‘er 
groeit iets moois in Amstelveen 
Noord’. Ook in Amstelveen-Zuid bloeit 
er iets moois: drie wijkgemeenten 
hebben het plan opgevat om geheel 
samen te gaan. Ze voeren dat plan op 
een zeer voortvarende wijze uit. 
Namens de centrale colleges willen 
wij iedereen die heeft bijgedragen 
aan al dat moois van harte bedanken. 
Bovendien danken wij iedereen 
die zich met grote overgave – vaak 
jarenlang – voor allerlei taken in de 

kerk inzet. Zonder u zou ons kleine 
verhaal nog veel kleiner zijn.

Ook danken wij u voor wat misschien 
in zijn wezen niet het belangrijkste, 
maar toch tamelijk onmisbaar is: uw 
fi nanciële bijdragen. Wij doen vaak, 
misschien wel te vaak, een fi nancieel 
beroep op u, en telkens geeft u gehoor 
aan dat beroep. Hartelijk, hartelijk 
dank. En als u, hoewel daartoe wel in 
staat, er dit jaar niet toe gekomen bent 
uw bijdrage te leveren, dan vertrouwen 
wij erop dat uw kerkgemeenschap in 
een komend jaar wel een beroep op u 
zal kunnen doen.

In het komende jaar gaat er weer 
veel gebeuren. U kunt daar meer 
over lezen in Present, en horen op 
de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
AK, waarvoor u van harte bent uitge-
nodigd. 
Mogen wij de Belofte, vervat in het 
grote verhaal van het kerstevangelie, 
samen blijven delen en uitdragen. 
Vanuit deze gedachte wensen wij 
u een gezegend Kerstfeest en een 
voorspoedig Nieuwjaar toe. 

In verbondenheid, namens het college 
van kerkrentmeesters, college van 

diakenen en de algemene kerkenraad,
Jan Bossenbroek, Geert Jaap Welsing, 

Melis Melissen

uit de algemene kerkenraad

Woorden van dank…
Het kerkelijk jaar is opnieuw begonnen. Eeuwigheidszondag is 

geweest, en als u Present ontvangt is het al bijna Kerstmis. We lezen de 

bekende teksten, uit Lucas, over dat ene kind van een vrouw die ver over de 

leeftijd van het baren heen was, en dat andere Kind van een vrouw die nog 

maar amper die leeftijd had bereikt. En telkens zijn deze verhalen ook weer 

nieuw, culminerend in het Kerstfeest.

Welkom op de 
nieuwjaarsbijeenkomst 

De nieuwjaarsbijeenkomst van onze 
kerk gemeenschap is 
datum woensdag 4 januari
plaats Kruiskerk
kerk open 19.00 uur 
aanvang 19.30 vesper
Alle leden van de gemeente zijn welkom.

8
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college van kerkrentmeesters

Vele handen ...

Er is ook een andere groep vrijwilligers 
die we als CvK eens willen noemen. 
Ze houden zich bezig met geldwerving 
en ledenadministratie. Niet altijd 
even lichte kost zal ik maar zeggen. 
Vooral het werken met het nieuwe 
leden administratiesysteem was en 
is zoeken naar de juiste oplossing: 
ten dienste van ouderlingen en predi-
kanten en ook voor de administratie 
van de kerk zelf, die wordt gedaan 
door gedreven professionele krachten. 
Dit jaar was zeker een uitdaging: een 
nieuw, landelijk ingevoerd systeem 
dat helaas voor hen en ook voor 
het CvK nog steeds niet vlekkeloos 
werkt. Zo zijn de acceptgiro’s van 
september (!) nog steeds niet 
verzonden en we weten nu dat ze 
ook niet meer verzonden worden. U 
heeft die acceptgiro vast al gemist en 

kon daardoor uw toezegging nog niet 
nakomen. Wilt u zo vriendelijk zijn dat 
met een eigen overschrijving te doen? 
Het nummer is: 5493 16 523. 
Het CvK is in overleg met de 
Dienstenorganisatie in Utrecht die 
hiervoor verantwoordelijk is. Centrale 
vraag daarbij: hoe en wanneer loopt 
alles weer zoals we dat jaren gewend 
waren? Voor de vrijwilligers kan dit 
behoorlijk frustrerend werken en juist 
daarom op deze plaats een hartelijk 
dankjewel voor al jullie inspanningen. 
Niet in geld uit te drukken. 

Een inmiddels grote groep vrijwilligers 
mag ik zeker ook niet vergeten. Ik 
doel op alle mensen die betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van ons nieuwe 
kerkelijk centrum in Westwijk. Een 
enorme klus. Ze zijn gedreven om er 

iets moois van te maken. Wat nu nog 
alleen op papier bestaat, zal weldra 
zichtbaar worden. Alles gebeurt in 
goede samenwerking met de mensen 
van Ons Tweede Thuis. Leest u deze 
Present er maar op na. Ze laten 
het u meebeleven. Een project van 
de toekomst en voor de toekomst. 
Hartelijk bedankt voor jullie inzet. 

Dat waren zo maar drie groepen 
vrijwilligers. Uitgelicht omdat ze er 
zijn en ook wel eens in het zonnetje 
mogen worden gezet.

Niets fi nancieels deze keer? De vorige 
bijdrage ging over de begroting en 
de volgende bijdrage gaat over de 
actie kerkbalans 2012. Nu wil ik een 
tussenstand geven van uw (geldelijke) 
reactie op de brief van de Algemene 
Kerkenraad over Present. Tot nu toe 
is aan giften een bedrag van ruim 
twintigduizend euro ontvangen op 
nummer 5493 16 523. Dank daarvoor. 
Present leeft en wordt gewaardeerd, 
mag je daar uit opmaken. Daarmee is 
dit ook uiting van lof voor de redactie-
leden, samen met de webmasters: 
een vierde groep hardwerkende 
vrijwilligers.

We weten het, maar realiseren ons niet altijd dat er, naast 

professionele krachten, ook veel vrijwilligers hun bijdrage leveren aan 

onze kerkgemeenschap. Ze doen dat misschien zonder dat u daar weet 

van hebt: de schoonmaakploeg die de koster assisteert, de vrijwilliger die 

allerlei kleine onderhoudsklusjes doet. Ze zijn onmisbaar en onbetaalbaar. 

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) wil hen van harte bedanken voor 

hun inzet. Ook dit jaar weer. Ze zijn met velen, gelukkig. Vele handen 

maken licht werk. 

Het vakantiebureau heeft, 

in nauwe samenwerking met de 

Protestantse Kerk in Nederland, 

bijna vijftig jaar ervaring met 

het organiseren van vakanties. 

Jaarlijks genieten meer dan 

2.400 mensen, voor wie het niet 

eenvoudig is alleen op vakantie 

te gaan, van een vakantieweek. 

In november heeft het 

College van Diakenen de 

kerstprojecten vastgesteld die 

elk een gift van € 1.000 krijgen: 

Stichting Nhadam en Stichting 

Niños Unidos Peruanos.

Hans van Strien, penningmeester

Saskia de Jong

Stichting Nhadam ondersteunt in 
Straseni (Moldavië) een dagopvang-
centrum, een verpleeghuis en 
de thuiszorg voor thuiswonende 
bejaarden in de omgeving van 
Straseni. Nu de ijskoude winter-

periode er weer aankomt, hebben de 
ouderen steenkool nodig. Met 160 
kilo steenkool kan een oudere zich in 
de winter verwarmen. Onze kerstgift 
is dan ook bestemd voor de aanschaf 
van kolen voor deze ouderen. Kijk op: 
www.nhadam.nl .

Stichting Niños zet zich in voor de 
straatkinderen in Cusco in Peru. In 
vijf kinderrestaurants, verspreid in 
de omgeving van Cusco, kunnen 
kansarme en verwaarloosde kinderen 
tijdens hun lagere schooltijd zes 
dagen per week terecht voor warme 

maaltijden, een veilige speelomgeving 
en medische behandelvoorzieningen 
zoals een tandarts. Zo krijgen ze de 
kans om sociale vaardigheden op 
te doen, maar ze leren ook dat ze 
waardevolle mensen zijn. Kijk op: 
www.stichtingninos.com. 
Ook gezinnen in Amstelveen-
Buitenveldert die naar de mening 
van de wijkdiaconieën een fi nancieel 
steuntje kunnen gebruiken, krijgen 
een kerstgift. De wijkdiaconieën gaan 
daarvoor zorgen. Zo kijken we in deze 
donkere dagen voor Kerst om naar 
mensen dichtbij en ver weg.

Donkere dagen

college van diakenen

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

Voor verschillende doelgroepen worden 
er weken georganiseerd. Onder andere 
voor: ouderen met weinig zorgbe-
hoefte, mensen met een zorgvraag, 
mensen met een visuele beperking, 
mantelzorgers met een thuiswonende 

dementerende partner, mantelzorgers 
met partner tot 70 jaar, mensen tot 65 
jaar en éénoudergezinnen.
Creatieve week 
In het F.D. Roosevelthuis in Doorn 
wordt elk jaar in februari een creatieve 
week georganiseerd. In de Werelt in 
Lunteren kunt u, in de laatste week 
van augustus, deelnemen aan een 
creatief programma. Houdt u er van 
om met uw handen dingen te maken, 
kiest u dan eens voor deze bijzondere 
weken.

Muziekweek 
Houdt u van luisteren naar mooie 
muziek? Houdt u van zingen of van 
zelf muziek maken? En lijkt het u leuk 
om tijdens uw vakantie bezig te zijn 

met muziek maken? Meldt u zich dan 
aan voor de muziekweek, die op het 
programma staat in het F.D. Roose-
velthuis in Doorn in februari 2012.

De nieuwe brochures van de vakanties 
zijn te vragen bij diaken Ab de Bruyn, 
telefoon 020 645 34 37. Met hem kunt 
u ook de fi nanciële zaken rond deze 
vakanties bespreken. 

Vakantieweken
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Opgegroeid op een boerderij aan de 
IJssel, ongeveer 15 km van Arnhem, 
herinner ik mij nog heel goed dat 
we geen elektriciteit hadden en voor 
alle verlichting in huis, maar ook in 
de koeien- en paardenstal, waren 
aangewezen op petroleumlampen. 
Het was ‘s winters altijd schemerig in 
huis en er werd slechts één vertrek, 
de eetkeuken, verlicht. Daar speelde 
het leven zich af. Dat veranderde in de 
Oorlogswinter toen er op een gegeven 

moment elektriciteit werd aangelegd. 
Dat moet vooral voor mijn ouders 
letterlijk en fi guurlijk een hele verlichting 
zijn geweest. 

In dit artikel belicht ik: licht in de natuur, 
licht in de wetenschap en licht in de 
bijbel. Deze keuze heb ik gemaakt 
vanwege mijn liefde voor de natuur, 
mijn fascinatie voor het wetenschap-
pelijk onderzoek met licht waarbij ik 
veertig jaar betrokken ben geweest bij 

de VU, en de betekenis die kerst 
voor mij heeft als feest van het 
Licht.

Bij licht in de natuur denk ik aan 
de regenboog die te zien is in 
regendruppels, maar ook in water-
druppels van een waterval of 
fontein als het zonlicht erop valt. 
Gezamenlijk vormen de talrijke 
druppels een kleurrijke boog. Ook 

bij kunstmatige lichtbronnen, zoals de 
lichtbundels van vuurtorens kunnen 
regenboogeffecten optreden.
Bliksemschichten, waar vele mensen 
geobsedeerd naar kunnen kijken, 
maar voor anderen is het een angstig 
verschijnsel, dat onheil kan veroor-
zaken en zelfs levensbedreigend kan 
zijn. Ieder jaar kunnen we in de krant 
lezen dat huizen, veelal boerderijen 
zijn afgebrand en dat mensen door de 
bliksem zijn gedood.
Het poollicht, ook wel Noorderlicht 
genoemd, dat op een wolkeloze winter-
nacht soms aan de hemel is te zien: 
een bleekgroen, roze of wit schijnsel, 
in de vorm van langzaam bewegende 
vlekken of strepen. Dit verschijnsel 
hangt samen met uitbarstingen op de 
zon, waarbij een grote hoeveelheid 
energie vrijkomt in de vorm van licht.
Het lichten van de zee, een indruk-
wekkend verschijnsel, afkomstig van 
algen en wel in het bijzonder van de 
zeevonk. Deze rode algen drijven 
vaak in grote aantallen in zee rond. 
Overdag kunnen ze de zee een zwak 
rode kleur geven, een aankondiging 
dat er ’s avonds een indrukwekkende 
lichtshow wordt verzorgd. Vooral als 
er door beweging extra zuurstof in het 
water komt, geven de zeevonken licht-

Lichtverschijnselen hebben de mensheid altijd gefascineerd. Denk aan 

zon, maan en sterren, maar ook aan vuurwerk, lichtgevende vuurvliegjes, 

het Noorderlicht, het lichten van de zee. Licht inspireert kunstenaars 

en wetenschappers.  Licht is ook belangrijk voor het dagelijks leven: de 

afwisseling van dag en nacht. En wat zouden we doen zonder de gloeilamp, 

de tl buis, de moderne spaarlamp en de ledlamp. 

Licht: mysterieus 
en fascinerend

‘Ik heb iets met Mozart, 
wij zijn gelijkgestemden.’

Nel Velthorst

fl ikkeringen af. De branding geeft het 
meeste licht en verse voetafdrukken in 
het natte zand lichten sterk op. 

Bij licht in de wetenschap denk ik aan
chirurgen, die lasers, heel bijzondere 
lichtbronnen, gebruiken als operatie mes 
zonder de ooglens en de oogbol te 
beschadigen. Inmiddels lopen er heel 
veel mensen rond, die zonder het laser-
licht door netvliesloslating blind zouden 
zijn geweest.
Geologen, die met een felle laserfl its 
een klein stukje mineraal laten 
verdampen en aan de vrijgekomen 
gassen zien hoe oud het mineraal is.
Scheikundigen, die met lasers volgen 
wat er met bepaalde schadelijke stoffen 
gebeurt nadat een dier of mens die 
heeft binnengekregen; het gaat om 
zeer kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld 
één nanogram, dit is een duizendste 
van een miljoenste van één gram.
Politiemedewerkers, die een huis van 
criminelen binnendringen door met 
een laser deuren uit hun sponningen te 
snijden. Of met laserpistolen de strijd 
aanbinden met snelheidsovertreders. 
 

Bij licht in de Bijbel denk ik aan 
het scheppingsverhaal, toen God zei: 
‘Er moet licht komen; en er was licht.’ 
En God zag dat het licht goed was. Op 
de vierde dag schiep God de zon, de 
maan en de sterren, natuurverschijn-
selen die schoonheid uitstralen. 
De zondvloed, waarna God aan Noach 
beloofde de aarde nooit meer te 
vernietigen door een zondvloed. God 
zei: ‘Als teken van het verbond plaats 
ik mijn boog in de wolken.’ 
Het woord licht komt in de nieuwe 
Bijbelvertaling 295 maal voor, vaak 
als een teken van Gods verbond en 
Gods tegenwoordigheid. In Johannes 
1: 4 en 5 staat: ‘In het Woord was 
leven en het leven was het licht voor 
de mensen. Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het 
niet in haar macht gekregen.’ 
Een mens kan het ook geheel anders 
ervaren, zoals we lezen in Job, het 
Bijbelboek waarin het woord licht het 
meest voorkomt: 28 keer. In Job 30: 26 
staat: ‘Ik hoopte op het goede, maar 
het kwade kwam, het licht verwachtte 
ik, maar de duisternis brak aan.’ Verder 
lezende in Job klinken weer bemoedi-

gende woorden: ‘Hij redde mij van de 
val in de afgrond, opdat ik zal leven en 
van het licht genieten’ (Job 33: 28).
In de Adventstijd kijken we uit naar het 
waarachtige licht, zoals de aankondiging 
in Johannes 1: 8 en 9. ‘Hij, Johannes, 
was niet zelf het licht, hij was er om te 
getuigen van het licht: Het ware licht, 
dat ieder mens verlicht en naar de 
wereld kwam.’ 

Kunnen we dat geloven in het jaar 2011, 
een jaar gekenmerkt door terreuraan-
slagen, oorlogen, honger, vulkaanuitbar-
stingen, overstromingen en dichtbij huis 
de economische en fi nanciële crisis, 
maar ook de persoonlijke zorgen als 
ziekte, verdriet, gemis, eenzaamheid en 
een afnemen van krachten.
Advent is de tijd van verwachting. 
Verwachting van licht in het donker, van 
hoop in de wanhoop en hulpeloosheid, 
van houvast voor de toekomst. Maar 
het duurt vaak lang voor we het licht 
en de hoop ervaren, voor het licht 
van kerst straalt en het Kind zijn hoop 
verspreidt. 
Toch wordt het kerst: een streep licht, 
ook in ons leven. 

    Naam:  Nel Velthorst
   Burgerlijke 
    staat:  alleenstaand
    Werk:    emeritus hoogleraar 

scheikunde VU
        Kerk:  Pelgrimskerk
      Passie:   sport, fotografi e, reizen

Poollicht

Licht  
dat lichtend 
moge schijnen 
mensen  
door de dag  
heendraagt.  
 

Licht  
dat aarzlend 
aan het einde 
van de dag  
langzaam  
vervaagt.  
 

Licht  
dat huivrend 
uit het donker 
van de nacht  
opnieuw   
ontwaakt.   
  

Licht   
dat hoopvol 
van belofte
door het Kind 
opnieuw 
ons raakt.

(dichter onbekend)
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Het kindje Jezus is geboren in een 
stal en Sebastiaan …?
Carolijne: ‘In het ziekenhuis. Het was 
die dag razend druk op de kraam-
afdeling. Ik had vier mensen om me 
heen: een verloskundige, eentje in 
opleiding en twee verpleegkundigen. 
‘t Was voor ons een verrassing dat het 
een jongetje was. 
Van te voren hadden we een meisjes- 
en een jongensnaam bedacht. Wessel 
had een shortlist met tien jongens-
namen samengesteld en ik eentje met 
tien meisjesnamen. Over de naam 
voor een meisje waren we het snel 
eens. Maar een jongensnaam, dat 
duurde even. Ten slotte kwamen we 
uit bij nummer één van de shortlist: 
Sebastiaan. En hij is vernoemd naar 
onze vaders: Jakob en Johannes. Voor 
Wessels’ ouders was het ‘t eerste 
kleinkind, geboren op de verjaardag van 
zijn opa.’

Er is een schilderij waarop vader 
Jozef half verscholen staat achter 
een zuil in de stal en kijkt naar het 
kind in de kribbe. Wat voor vader 
ben jij?
Wessel kijkt me verbaasd aan, maar 
herstelt zich snel. Ik denk dat hij 
het goed heeft. Ik heb gekozen om 
parttime te werken en ben op maandag 
met hem thuis. Dat vind ik hartstikke 
gaaf. Sebastiaan is vrolijk en gezellig 
en straalt als hij wakker wordt. Hij 
heeft heel veel lol en dan schatert hij. 
Inmiddels ken ik alle heemparken, want 
ik ga veel met hem wandelen.’ 
Ondertussen laat Sebastiaan luidkeels 
van zich horen. Hij is wakker en wil 
drinken. 

Wat is er veranderd in jullie leven?
Uit één mond klinkt het lachend: ‘onze 
nachtrust’. Wessel: ‘Hij piept en huilt 
in zijn slaap. Soms zwaait hij met zijn 

armen boven het dekbed. Maar wakker 
is hij niet. Sebastiaan bepaalt nu het 
ritme. Het leuke is, dat hij steeds 
meer dingen ziet, voelt en herkent. 
Gezichten, zijn bedje, z’n huis, Hij is 
heel nieuwsgierig. In zijn wandelwagen 
kijkt hij graag om zich heen.’
Carolijne: ‘Voorheen waren we met z’n 
tweeën en probeerden we rekening 
te houden met elkaars schema. 
Beiden wilden we blijven werken. In 
het begin was dat wel even wennen. 
 Sebastiaan is twee dagen per week bij 
mijn moeder en de ouders van Wessel 
passen een dag per week in ons huis 
op hem. Dus wat zorg betreft, zijn we 
zeer bevoorrecht. Mijn leven is volledig 
veranderd! Ik vind het heerlijk om te 
zorgen en met hem te spelen. Als hij 
wakker is, laat ik alles uit mijn handen 
vallen om van hem te genieten. 
Sinds de allereerste dag, dat ik wist dat 
hij zou komen, heb ik een dagboekje 
bijgehouden. Dat doe ik nog steeds. 
Sommige momenten zijn best zwaar. 
De eerste paar weken na zijn geboorte 
had hij veel last van darmkrampen.’ 
Kijkend naar Wessel: ‘je hebt toen 
kilometers met hem gelopen. Dat was 
de enige manier waarop hij insliep en 
doorsliep als je hem dicht tegen je 
aanhield in een draagdoek.’ 

‘Sebastiaan is een vrolijke en gezellige baby, hij straalt als hij 

wakker wordt. Hij heeft heel veel lol en schatert van het lachen. Dat 

is hilarisch om te horen.’ Aan het woord zijn Carolijne (32) en Wessel 

Koornstra (37). Wessel maakt nog even wat af voor zijn werk. Op de tafel 

een pot met thee en een brandende kaars. En een babyfoon waardoor 

Sebastiaan zich na een kwartiertje luidkeels laat horen.

Als Sebastiaan lacht
Janet Parlevliet

Komen er ook herinneringen 
boven aan jullie zelf?
‘Het nieuwsgierige en het wakkere 
heeft hij van mij’, zegt Wessel. ‘Het 
vrolijke heeft hij van ons allebei. 
Sebastiaan heeft in de wieg gelegen 
waar Carolijne’s moeder als eerste 
kind in lag en hij als nummer acht.’ 
Carolijne: ‘De wieg is van zolder 
gehaald en opnieuw bekleed 
toen mijn zus haar eerste zoontje 
verwachtte. Mijn moeder, mijn zus en 
ik hebben toen samen de bekleding 
uitgekozen. Mijn moeder heeft begin 
dit jaar de wieg weer opgeknapt en 
klaar gemaakt voor Sebastiaan. Hij 
is gedoopt in Wessels doopjurk. De 
doopjurk is gemaakt door Wessels 
oma van de trouwjurk van zijn 
moeder.’

Hebben jullie er ook bij 
stilgestaan, wat je je kind wil 
meegeven?
‘Liefde en respect voor anderen.’ En 
na enig nadenken: ‘We willen hem 
duidelijk maken, dat hij er niet alleen 
voor staat. Dat de mensen om hem 
heen er zijn om ‘m te steunen. En als 
hij wat groter wordt, samen bladeren 
en lezen in de kijkbijbel, die hij voor 
zijn doop heeft gekregen.’ 

Hoe is dat als jong stel in de 
Kruiskerkgemeente?
‘We zitten in een groep met wat 
‘jongeren’ tussen de 25 en 45 jaar. 
Met elkaar bespreken we bijbel-
teksten en de Doornse catechismus 
om een handvat te hebben voor 
discussie. Vorig jaar hebben we het 
verhaal van de verloren zoon met 
elkaar besproken. Daarbij ging het 
erom in welke rol je jezelf het meest 
herkende: de vader, de oudste zoon 
of de jongste. 
In het begin hadden we niet zo veel 
aanspraak, maar langzamerhand 
kennen we steeds meer mensen. 
Hoe meer je betrokken bent, hoe 
meer je je onderdeel voelt van de 
gemeenschap. 
Als groep organiseren we jaarlijks 
een speciale actie voor het weeshuis 
Debora in Indonesië. Met elkaar 

maken we strippenkaarten waarmee 
je koffi e, thee, of taart koopt. De 
taarten worden speciaal gebakken 
door de dames van de groep. Met de 
strippenkaarten kan je ook meedoen 
aan een activiteit zoals schminken, 
oud-Hollandse spelletjes en andere 
activiteiten. En er zijn lootjes te koop, 
waarmee je kans maakt op leuke 
prijzen.’

Wordt kerst voor jullie een andere 
kerst dan vorig jaar?
Carolijne: ‘Vorig jaar had ik met kerst 
een bolle buik, we waren toen heel 
nieuwsgierig. En nu is er iemand in 
ons leven die ook heel nieuwsgierig 
is. We zullen hem de kerstboom 
laten zien en de lichtjes en de 
familie. Ja, Sebastiaan licht op als hij 
begint te lachen, hij lacht echt van 
binnenuit.’
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Wat was het geval? We kregen 
jaarlijks een kerststukje. Ik nam 
dat meestal niet mee naar huis, en 
stak het dan aan ergens in januari, 
als ik nog laat zat te werken. In het 
bewuste jaar kwam het er echter pas 
van op een vrijdagmiddag in juni… 

Ik ging vervolgens een praatje maken 
bij een collega. En toen heeft de 
schoonmaakster het brandende 
kerststukje verzet, zodanig dat mijn 
bureau met paperassen in de fi k 
vloog. Zij had – in het felle zonlicht – 
niet gezien dat de kaars brandde!

Hieraan moest ik denken tijdens de 
dienst op de eerste adventszondag, 
toen het even ging over de wachters 
die uitzien naar de morgen. Ik zag al 
die lichtjes in de kerk en vroeg me af:  
weten we nog wel wat duisternis is? 
En dan niet even wat schemer, maar 
drie dagen dikke duisternis. Het licht 
van Christus schijnt in de duisternis, 
volgens Johannes. Zou het ook 
in ons verlichte bestaan kunnen 
schijnen?

Wat ik daarom wil voorstellen is 
een omgekeerde gang van zaken 

met de kaarsen tijdens advent. We 
vieren advent als het buiten donker 
is, aan het eind van de middag of 
’s avonds. We beginnen met vier 
brandende kaarsen en blazen op de 
eerste adventszondag één kaars uit. 
De tweede zondag beginnen we met 
drie brandende kaarsen en blazen 
we er weer één uit. Uiteindelijk is 
het helemaal donker! Ondertussen 
bidden we om de komst van het 
licht dat de duisternis verdrijft, als 
wachters die uitzien naar de morgen.

Het proberen waard? Dit jaar gaat 
het niet meer lukken, daarvoor is het 
nu te laat. Hopelijk weet het licht 
van Kerst toch een binnenbrandje te 
veroorzaken. Zoals bij de leerlingen 
uit Emmaüs: Was ons hart niet 
brandende in ons?

column

Ik moet u iets gênants vertellen. Op kantoor heb ik ooit eens met een 

kerststukje een binnenbrandje veroorzaakt. Nou ja brandje, de brandweer 

stond wel met gillende sirenes op de stoep! En mijn kamer moest opnieuw 

worden geschilderd. 

Erik Schouten

Ons Tweede Thuis probeert steeds 
te kijken wat haar cliënten, mensen 
met een handicap, nodig hebben. 
Waar kunnen zij het beste wonen of 
hun dagbesteding hebben en in welke 
vorm? De een heeft baat bij wonen 
in een groep, de ander kan wat meer 
zelfstandigheid aan. De een kan best 
een eindje reizen voor zijn dagbe-
steding of werk, voor een ander is 
het belangrijk om alles op hetzelfde 
terrein te hebben. 
Er zijn plannen om in Amstelveen 
Westwijk samen met de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
een woon- en dagcentrum en een 
kerkelijk centrum te bouwen. Ons 
Tweede Thuis wil een woon- en 
dagcentrum realiseren voor mensen 
met een matig tot ernstig verstan-
delijke handicap, die 24 uur per dag 

ondersteuning en verzorging nodig 
hebben. Dat kunnen mensen zijn van 
alle leeftijden. De nieuwe voorziening 
krijgt acht groepswoningen waarin 
mensen een eigen zit-slaapkamer 
hebben met sanitair. De huiskamer 
met keuken is gemeenschappelijk. 
De bewoners doen veel activiteiten 
samen, zoals koffi e drinken, eten, 
vrijetijdsbesteding. Voor mensen die 
veel verzorging nodig hebben, komt 
een apart dagcentrum.

Natuurlijke ontmoeting
Mensen met een handicap maken 
deel uit van onze samenleving en 
willen zo veel mogelijk participeren 
in die samenleving. Zij kunnen, naar 
draagkracht, hun steentje bijdragen. 
Samen bouwen geeft fi nanciële 
voordelen, omdat ruimtes gezamenlijk 

te gebruiken zijn. Ons Tweede Thuis 
hoopt echter dat de samenwerking 
met de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert ook een 
meerwaarde voor haar cliënten heeft. 
Onze ervaringen in woonvoorziening 
De Spil in Kudelstaart met de Samen-
op-Weg gemeente van die plaats 
zijn erg positief. In Kudelstaart is er 
een natuurlijke ontmoeting tussen 
kerkmensen en cliënten van Ons 
Tweede Thuis. Als mensen van de 
kerk in het pand komen,  ontmoeten 
zij als vanzelf mensen met een 
verstandelijke handicap. Mensen 
zien elkaar regelmatig en dat leidt 
tot gezellige praatjes over en weer. 
 Cliënten zetten koffi e en zetten de 
tafels klaar voor bijeenkomsten van 
de kerk die overdag plaatsvinden. 
Eén cliënt is een trouw bezoekster 
van de kerkelijke groep die kaarten 
maakt. Een andere cliënt deelt bij 
de zondagsvieringen de boekjes uit 
bij de ingang en is bijzonder trots op 
zijn taak die hij zorgvuldig uitvoert. 
Sommige cliënten bezoeken de 
vieringen op zondag. Binnen de kerk 
is een speciale ‘Spilgroep’ opgezet 

Samenwerking met 
Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is een organisatie in de regio die zorg biedt 

aan mensen met een verstandelijke handicap. Samen met de 

drie kerkelijke gemeenten in Amstelveen-Zuid werkt Ons Tweede 

Thuis aan een nieuw gebouw. Waarom kiest deze organisatie voor 

samenwerking met een kerk? 

ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid

Marianne Mak, PR en communicatie, Ons Tweede ThuisMag het licht uit?
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voor cliënten. In deze groep zingen 
ze samen liederen en bespreken 
verschillende onderwerpen. De 
 cliënten waarderen dit bijzonder en 
zijn erg enthousiast.

Koffi e en thee
Wij hopen dat cliënten ook in 
het nieuw te bouwen centrum in 
Westwijk vaker andere mensen zullen 
ontmoeten. Zij kunnen eenvoudige 
taken verrichten zoals koffi e en thee 
verzorgen voor bezoekers van het 
kerkelijk centrum of kleine kosters-
werkzaamheden. Wij hopen dat onze 
cliënten vieringen bij kunnen wonen 
en als lid kunnen participeren in de 
kerkelijke gemeente. Belangrijk is, 
dat onze cliënten op deze manier 
kansen krijgen om te deel te nemen 
aan de samenleving. Een kerkelijke 
 gemeenschap kan in de ontmoeting 
met onze cliënten haar streven ‘kerk 
naar buiten te zijn’ vorm geven.

ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid

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
We beginnen kerstmorgen niet om 
10.00 uur, maar een kwartier eerder 
met het zingen van een aantal 
kerstliederen. Fijn dat Alegria in 
ons midden is om enkele liederen 
te zingen en de gemeentezang te 
ondersteunen. Met enkele anderen 
ben ik bezig met de voorbereiding 
van de dienst, komt er zoiets als een 
‘stemmenspel’. Meer dan anders mag 
Maria deze Kerst in de schijnwerper 
staan. Er is een nevendienst voor de 
kinderen van vier tot twaalf jaar. 
Op oudejaarsavond en nieuwjaars-
morgen hebben we gemeenschap-
pelijke diensten voor heel Zuid die 
ditmaal gehouden worden in de 

Handwegkerk. De komende tijd 
hebben we minimaal één gezamen-
lijke dienst per maand. Zo komen 
we elkaar tegen en leren we elkaar 
gaandeweg (wat) kennen. Op 8 en 15 
januari, de eerste en tweede zondag 
na Epifanie brengt het rooster ons bij 
de bekende verhalen van de magiërs 
en de bruiloft in Kana. Met name het 
verhaal over de ‘beste wijn’ spreekt 
tot veler verbeelding. Misschien kies 
ik de hoofdlezing op die zondagen wel 
uit het Eerste Testament. 

Avondmaal
Soms wordt een mens zich van de 
eigen taal meer bewust in ontmoe-
tingen met anderen. Ik was de 

benaming Heilig Avondmaal min of 
meer verloren tot ik in Amstelveen die 
terminologie weer hoorde gebruiken. 
Ik kan vrij precies zeggen wanneer 
ik overging op andere woorden voor 
het avondmaal. Dat was in 1975, toen 
ik professor Berkhof tijdens college 
hoorde spreken over De Tafel van de 
Heer. Hij reikte verschillende woorden 
aan die in het Tweede Testament 
gebruikt worden: maaltijd, breken van 
het brood, tafel, eventueel de heilige 
maaltijd. Eucharistie (dankzegging) 
was het geëigende woord in katho-
lieke kring, protestanten spraken over 

Op zoek naar licht
Onze hoop is dicht bij U te komen,
waar zien wij vonken van uw aangezicht?
Ons rustloos zoeken vraagt van U een antwoord:
wil ons verlangen kronen met uw licht.

Dit nummer van Present krijgt als titel ‘licht’ mee. In het donkerste jaargetijde zien 
we uit naar licht, naar een mens die licht was en is. Wat wij verlangen komt in 
het begin van het evangelie van Johannes direct ter sprake: Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Indrukwekkende 
woorden, ik zou ze wel in steen willen beitelen. Het feest van licht dat we kerst-
morgen gaan vieren, vraagt ook dit jaar om voorbereiding, we gaan via de advents-
diensten en vespervieringen langzaam op het licht af.
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het Heilig Avondmaal. Berkhof kwam 
met een pleidooi om het maaltijd-
karakter meer te accentueren als 
we in de kerk brood en beker delen. 
En om in het onderricht aandacht 
te besteden aan alle aspecten van 
de maaltijd van de Heer, die niet te 
versmallen tot alleen het offer. Er 
is minstens ook het belang van de 
gemeenschap, het uitzien naar een 
toekomst en de kritische spiegel 
inzake verdeling van aardse goederen. 
Berkhof vroeg ons voor het sacrament 
van de maaltijd woorden te gebruiken 
die in de bijbelse verhalen genoemd 
worden. De term ‘avondmaal’ mocht 
van hem verdwijnen en hij voegde 
eraan toe: ‘voor iets wat wij bijna nooit 
op de avond vieren’. Misschien bent u 
aan het woord gehecht, maar wellicht 
hecht u zich net zo gemakkelijk aan 
een ander woord als benaming van 
wat zo centraal is in het bijbels Verhaal.

Kringwerk
Bij heel wat kringwerk mag ik 
betrokken zijn. De literatuurkring gaat 
op 12 januari verder met het boek 
van E.E. Schmitt, Concert voor een 
gestorven engel. 
In de kring dertigers lezen we hoofd-
stukken over geloofsvragen uit een 
boekje van Bernard Luttikhuis. 
De kring Onze dagen tellen waarin 
thema’s aan de orde komen die te 
maken hebben met de ouderdom 
krijgt in het nieuwe jaar een vervolg. 
Er zijn weer drie donderdagochtenden 
gereserveerd in de Achterkant, van 
10.15 tot 11.45 uur. Op 19 januari 

spreken we over ideeën en wensen 
rond de uitvaart, op 9 februari verwel-
komen we pastor Hans Dornseiffen 
die een inleiding houdt over de vragen 
die zich kunnen aandienen rond het 
levenseinde, vragen die te maken 
hebben met euthanasie en palliatieve 
sedatie. Op 8 maart komen we tot 
een voorlopige afronding van onze 
bezinning. U bent deze ochtenden 
van harte welkom, ook als u de eerste 
drie ochtenden niet meedeed.
Ik wens u allen gezegende dagen.

G.J. de Bruin

Nog een keer Kerst in de 
Handwegkerk
In de eredienst op 4 december 
werd op waardige en warme wijze 
afscheid genomen van ouderling 
Henk Schaafsma en de diakenen Wim 
Jalink en Gert Groot. Hun termijnen 
waren vol. Voor het vele werk 
werd hun lof en dank toegezwaaid. 
Gelukkig kent de kerk het ambt der 
gelovigen, dus er is en blijft voor hen 
genoeg te doen in en voor de kerk. 
Organist Wim de Graaff werd uitge-
zwaaid en toegezongen. Hij kreeg 
vanuit de gemeente een aantal mooie 
presentjes mee. Met Wim kijken we 
dankbaar terug op een lange reeks 
van jaren, waarin hij de lofzang gaande 
hield en een waar muzikaal spoor trok 
door heel Amstelveen. We bidden 
Gods zegen toe over Wim en Ina.

Na de dienst was er een gemeente-
vergadering over een aantal voorge-

nomen besluiten op weg naar de 
eenwording van de gemeenten van 
Dorps-, Paas- en Handwegkerk: 
de Protestantse Wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid. De drie kerken-
raden zijn voornemens om de 
drie wijk gemeenten met ingang 
van Pinksteren – 27 mei 2012 – te 
verenigen. Een ander voorgenomen 
besluit betreft de regeling voor het 
leven en werken van de nieuwe 
gemeente. De vergadering achtte het 
raadzaam omwille van uiterste zorgvul-
digheid de teksten nog eenmaal te 
laten checken door een deskundige in 
het kerkrecht. Met die kanttekening 
werd groen licht gegeven om verder 
te werken aan de eenwording in Zuid. 
Dat is een bevestiging van de eerder 
uitgesproken intentie daartoe.
De nieuwe bestuursstructuur van de 
nieuwe gemeente werd in hoofd-
lijnen toegelicht en tevens werd 
ingegaan op de contouren van het 
vieren in de nabije toekomst op 
de twee kerkplekken: Paaskerk en 
Westwijk. Ook werd kort ingegaan 
op de komende verbouw van de 
Paaskerk en de stand van zaken van 
de bouw van de kerk in Westwijk. 
Vanuit de gemeente kwamen hints en 
tips en handreikingen voor de sluiting 
van de Handwegkerk. Het volgende 
schema is aan de orde: medio 2012 
is de Paaskerk in verbouw. In die 
periode wordt er gezamenlijk gekerkt 
en gevierd in de Handwegkerk. Bij 
gereedkomen van de Paaskerk gaat 
de gemeente van de Handwegkerk 
over naar de Paaskerk. 

Samen verder en samen ontwikkelen, 
is en blijft het parool. Zowel in vieren 
en programma’s in de Paaskerk als in 
de werkvoorbereiding voor vieren en 
programma’s voor kerk in Westwijk. 
De kerkenraad sprak daarbij uit dat 
extra pastorale aandacht geboden 
gaat worden waar nodig. En dat de 
sluiting van de Handwegkerk gepaard 
gaat met speciale activiteiten en een 
passende slotviering. 
In 2013 zal er al sprake zijn van activi-
teiten in Westwijk vooruitlopend op 
de opening van de kerk eind 2013/
begin 2014.
Dit alles heeft de aandacht van nu de 
kerkenraad van de Handwegkerk en 
het driemoderamina overleg en straks 
de kerkenraad van de Protestantse 
Wijkgemeente Amstelveen-Zuid. De 
opmerkingen uit de drie gemeenten 

komen terug in de verdere 
uitwerking, waarover later meer.
Maar nu eerst: op naar het licht, op 
naar Kerst!

Gerben Drost

VivaSahel
Het College van Diakenen stelt vier 
zondagen vast waarvoor een wijkdia-
conie zelf een (diaconaal) collecte doel 
mag vaststellen. Een van die zondagen 
was 27 november en in dit geval had 
de wijkdiaconie van de Handwegkerk 
gekozen voor Stichting VivaSahel. 
Deze stichting heeft zich tot doel 
gesteld om de armste Sahel-landen 
te helpen, in het bijzonder Niger. 
Bestuurslid mevrouw Marlies Swen 
was uitgenodigd om voorafgaand aan 
de collecte iets te vertellen over deze 

Agenda

December
za 24 19.00 uur Kinderkerstfeest (Kerkzaal)
ma 26 15.00 uur  Kerstdiner 
   (Achterkant. Info Arjan Steur tel. 4411759) 

Januari
do 12 20.00 uur Literatuurkring E.E. Schmitt, 
   Concert voor een gestorven engel (Paaskerk)
wo 18 20.00 uur  Kring dertigers over geloofsvragen uit een boekje 

van Bernard Luttikhuis 
   (Info Arjan Steur, tel. 4411759)
do 19 10.15 uur  Kring‚ Onze dagen tellen, ideeën en wensen over 

uitvaart (Achterkant)
ma 23 20.15 uur Meditatief bijbellezen (Achterkant)

Kinderkerstfeest
Op zaterdagavond 24 december 2011 
is er in de Handwegkerk Kinderkerst-
feest! De viering met het kerstspel ‘De 
Schat’ duurt van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
De deur is open vanaf 18.30 uur. Vanaf 
18.45 uur kunnen we met elkaar alvast 
kerstliedjes zingen. Iedereen is welkom! 
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s, ooms 
en tantes, vriendjes en vriendinnetjes. 
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stichting en het uiteindelijke doel: het 
kopen van gierst, het volksvoedsel 
nummer één in Niger.
Tot onze grote vreugde bracht de 
collecte maar liefst € 428 op, genoeg 
om 19 zakken gierst van 
100 kg te kunnen kopen! 
Namens de stichting en natuurlijk de 
diaconie hartelijk dank voor uw gaven. 
Indien u de dienst gemist heeft en 
alsnog iets wilt doneren: rekening 
41.38.986 t.n.v. Stichting VivaSahel.

Gert Groot

Jongerendienst: op de drempel 
van 2012
De jongeren en de leiding van de 
jongerendienst van de Handwegkerk 
wensen u allereerst een ruimdenkend 
2012. Een nieuw jaar waarin we 
opnieuw het beste van onszelf willen 
laten zien en het beste en mooiste 
uit onszelf willen halen. Een nieuw 
jaar waarin we als jongeren van 
de Handwegkerk graag nog wat 
serieuzer genomen willen worden. 
Dat wil zeggen dat onze eigen 
wensen en ideeën gebruikt zullen 
worden voor ontmoeting en dialoog 
en samen gemeente zijn. Als wij 
echt mogen meedoen vraagt dat om 
aanwezige aandacht en om improvisa-
tievermogen.
 
De leiding gaat zich begin januari 
concreet bezinnen op de vraag 
wat daarvoor nodig is de komende 
jaren. Dat doen we op een eiland in 
de Kagerplassen. Ook bij ons slaat 
soms de verwondering en verwarring 

toe hoe verder te komen met de 
aansluiting tussen jongeren en kerk 
en wat daar wel en niet voor nodig 
is. We denken dat het een goede 
zaak is daar gedurende 24 uur samen 
met Dorien Keus van de PJR over te 
mijmeren en de dialoog aan te gaan. 
Hoe we van het eiland afkomen, dat 
hoort u nog van ons! 

Voor het zover is hebben we in 
december eerst nog de pakjesactie 
en de kerstlunch met elkaar en 
helpen we op het kinderkerstfeest 
een handje mee. 
Ook zijn we druk bezig met de 
plannen voor 2012. De eerste 
maanden worden druk. Eerst is er 

het theaterweekend op 10, 11 en 12 
februari (‘Mozes’ in de Paaskerk, kom 
allen!) en dan 18 maart DE DIENST 
die wij zelf voorbereiden. Heel 
spannend want het is ook een avond-
maalsdienst. Wij gaan die uitdaging 
aan en hebben in de voorbereiding 
daar al hard over nagedacht. U zult 
opnieuw merken wat wij kunnen! 
Waarschijnlijk gaat deze dienst over 
de Bruiloft te Kana en wordt het 
thema (onder voorbehoud) ‘BE THE 
CHANGE!’. 
Dat is meteen een mooi thema voor 
2012! Fijne kerstdagen en een goed 
begin.

Gert Jan Slump

Bij de diensten
Op Kerstavond 24 december zijn 
er twee vieringen. Allereerst is er 
om 19.00 uur een kinderkerstfeest 
waarin Mirjam Buitenwerf voorgaat; 
we hopen dat veel kinderen uit de 
gemeente en uit de buurt, samen met 
hun ouders, zullen komen. Om 22.00 
uur is de traditionele kerstnachtviering 
met Sieb Lanser als voorganger; het 
koor van de Kruiskerk werkt mee, we 
zingen bekende kerstliederen, het 
thema sluit aan bij het jaarthema van 
de Protestantse Kerk in Nederland: 
Liefde.
In de viering op Kerstmorgen is dit 
jaar geen kerstspel van de kinderen 
vanwege het aparte kinderkerstfeest. 
Wel wordt het een feestelijke dienst 
waarin Mirjam Buitenwerf voorgaat en 
waaraan het koor Anthem meewerkt.
Een speciale Oudejaarsavondviering 
is er op 31 december om 19.00 uur. 
Sieb Lanser gaat hierin voor. 
Nieuwjaarsdag valt dit jaar op een 
zondag en daarom is er een gewone 
zondagmorgendienst. Op deze 
achtste dag gaat het over naamgeving 
en besnijdenis, met als lezingen 
Numeri 6: 22-27 en Lucas 2: 21. Sieb 
Lanser is de voorganger.
Op 8 januari vieren we het feest van 

Epifanie, dat van oudsher drie thema’s 
kent: Driekoningen, Doop en Kana. 
Het laatste thema komt de week 
erna aan de orde. Het leesrooster 
haakt aan bij Driekoningen: Matteüs 
2: 1-12, maar waarschijnlijk zal ik me 
richten op de doop van Jezus in de 
Jordaan. We hebben namelijk op deze 
dag ook een doopviering: de doop zal 
worden bediend aan Michiel Marinus 
Johannes, zoon van Jikkemine en 
Mario Meeuwse (Ruisvoornlaan 18, 
Aalsmeer) en broertje van Pieter. 
Het oecumenisch leesrooster biedt 
voor de zondagen in januari ook 
een alternatief spoor: lezingen uit 
Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs, 
vandaag 1 Kor. 6: 9-20. We vieren 
op deze zondag ook het tweede 
sacrament dat onze kerk kent: de 
Maaltijd van de Heer. In deze dienst 
gaat Sieb Lanser voor. 
Op 15 januari is er een goede bekende 
in ons midden: onze oud-predikant 
Jaap Doolaard. De lezingen volgens 
het leesrooster zijn Jesaja 62: 1-5 en 
Johannes 2: 1-11. Het alternatieve 
spoor geeft 1 Kor. 7: 25-40. 

Afwezigheid
De twee weken na Kerst is 
Mirjam Buitenwerf niet voor werk 

beschikbaar vanwege vakantie. 
Van 9 t/m 15 januari is Sieb Lanser 
vrijgesteld vanwege studieverlof.
De predikanten nemen voor elkaar 
waar. 

Sieb Lanser

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. Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk, Amstelveen
diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl

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

Januari 
do   5 20.00 uur    Avond over Dorothee Sölle. Inleider: Sieb Lanser
   Titus Brandsmakerk
do  12 20.00 uur  Kring Vrouw en Geloof
di 17 10.00 uur   Openbaring van Johannes. Leiding: Sieb Lanser
wo  18 14.30 uur Openbaring van Johannes. Leiding: Sieb Lanser
wo 18 20.00 uur Gespreksgroep 25plus bij Geert-Jaap Welsing, 
   Käthe Kollwitzstraat 5
do  19 20.00 uur God bestaat niet en Jezus is zijn zoon (boek Hendrikse). 
   Leiding: Mirjam Buitenwerf
zo  22  16.00 uur Vesperviering in de Gebedsweek voor de eenheid. 
   Voorgangers: Ambro Bakker en Sieb Lanser

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

Maria-Cornelia Krol-Noordzij
Mevrouw Krol heeft niet altijd een 
gemakkelijk leven gekend. Eerst stierf 
haar man op zijn werk en daarna haar 
geestelijk en lichamelijk gehandicapte 
zoon. Guus Groverman begeleidde 
haar al enige jaren geregeld naar de 
kerk. Zij was een gelovige vrouw. 
De kerkgang moest abrupt worden 
gestopt vanwege een ernstige 
aandoening aan haar ingewanden 
(tumoren). Tot haar blijdschap kon zij 
met Guus Groverman in haar eigen 
huis het Heilig Avondmaal vieren.
Aangezien de ziekte een ernstige vorm 
begon te vertonen, moest zij elders 
worden verpleegd: Rotterdam was 
haar laatste woonplaats, daar stierf 
zij op 22 oktober. Guus heeft op 27 
oktober de begrafenis en rouwdienst 
op Zorgvlied geleid. 

Uit de kerkenraad
Maandag 7 november was er een 
extra kerkenraadsvergadering om 
de voordracht van de kandidaat voor 
de functie van cantor-organist in 
onze wijkgemeente te bespreken. 
De commissie bestaande uit ds. 
Mirjam Buitenwerf, Aart Appelhof, 
Han Jongeneel en Henk van 
der Meulen heeft de heer Henk 
Trommel uit Kudelstaart voorge-
dragen en de kerkenraad heeft die 
voordracht overgenomen. De heer 
Trommel is momenteel organist 
in de Hervormde kerk van Benne-
broek. Hij leidt een gemengd koor 
en twee oratoriumverenigingen en 
is daarnaast muziekdocent aan twee 
middelbare scholen. Henk Trommel 
is een klassiek kerkmusicus met veel 

ervaring, die van harte openstaat 
voor de vernieuwende koers die de 
Kruiskerk heeft ingezet. De vrijdag-
avond bleek uiteindelijk de meest 
geschikte datum voor cantor en 
koor voor de wekelijkse repetities. 
In mei gaan we evalueren hoe dat 
bevalt. Vrijdag 20 januari is de eerste 
koorrepetitie onder leiding van Henk 
Trommel; zondag 22 januari begeleidt 
hij voor het eerst de gemeentezang. 
We zien uit naar zijn komst!
In de reguliere kerkenraadsverga-
dering van 21 november hebben 
we teruggeblikt op de laatste 
laagdrempelige diensten. Deze 
diensten zijn iedere vierde zondag 
van de maand – de tieners hebben 
dan geen aparte dienst – en worden 
vooral gekenmerkt door eenvoudiger 

taalgebruik en andere muziek. De 
meeste reacties op deze diensten 
zijn positief, maar er is op onder-
delen ook kritiek. In de kerkenraad 
hebben we geconstateerd dat een 
betere naam en profi lering van deze 
diensten gewenst is, zeker nu we 
gaan experimenteren met een derde 
soort dienst, namelijk de alternatieve 
viering. De eerste alternatieve viering 
was donderdagavond 1 december en 
werd georganiseerd met de groep 
25-45. U leest er een volgende keer 
meer over.
In dezelfde kerkenraadsvergadering 
ruimden we tijd in voor de diaconie. 
De diaconie in onze gemeente is 
erg actief en functioneert goed. 
Sommige activiteiten van de 
diaconie zijn niet goed bekend in de 
gemeente, we gaan bekijken hoe die 
verbinding kan worden versterkt.
Een tijdje terug hebben we in 
de kerkenraad gesproken over 
het gebed en besloten met een 
voor bedenboek te gaan werken. 
Sinds zondag 27 november ligt 
er een voorbedenboek op een 
lessenaar achterin de kerk. U kunt 
in dat boek uw gebedsintenties 
opschrijven, bijvoorbeeld voor 
iemand die het moeilijk heeft, of voor 
iets wat u erg getroffen heeft in de 
afgelopen tijd. De gebedsintenties 
worden vervolgens door de dienst-
doende voorganger meegenomen in 
de voorbeden.

Dan nog wat losse puntjes. De 
rommelmarkt heeft na aftrek van 
kosten circa € 6.700 opgebracht. 
Een record. Veel dank aan de organi-

satie en de vele helpers! De helft 
van de opbrengst gaat naar drie 
goede doelen (stichting An Poot, 
kindertehuis Debora in Indonesië, 
opvanghuis voor vrouwen in Albanië), 
de andere helft naar de wijkkas.
Die wijkkas heeft met ingang van 
januari een nieuwe penningmeester, 
namelijk Lodewijk Palm. Uw decla-
raties kunt u voortaan bij hem 
indienen. Dank aan de ‘oude’ penning-
meester, Herman den Heeten, voor 
de wijze waarop hij afgelopen vijf jaar 
de wijkkas heeft beheerd!
Ine Zoet heeft na zestien jaar het 
secretariaat van de pastoraatsgroep 
neergelegd. Dank voor je langdurige 
betrokkenheid, Ine! We gaan je 
getypte verslagen en de persoonlijke 
bezorging missen. 
En oh ja, dat de verwarming het 
weer doet, heeft u waarschijnlijk al 
gemerkt. Fijn! Goede kerstdagen 
gewenst.

Erik Schouten

Kinderkerstfeest
Op zaterdag 24 december om 19.00 
uur is er een Kinderkerstfeest in de 
Kruiskerk.
Dominee Mirjam Buitenwerf is de 
voorganger en Rieuwerd Buitenwerf zal 
op de piano en het orgel spelen. Tijdens 
het feest zullen we bekende kerst-
liedjes zingen en luisteren en kijken 
naar het Kerstverhaal uit de Bijbel.
Iedereen is welkom, ook de papa’s 
en de mama’s, opa’s, oma’s, ooms 
en tantes en wie je verder maar wilt 
meenemen. Vriendjes en vriendin-
netjes mag je ook meenemen, zodat 

het een echt kinderkerstfeest wordt! 
Voor de allerkleinste kinderen is er 
opvang.
De kerk gaat open om 18.45 uur, het 
feest duurt ongeveer een uurtje.
Tot ziens op 24 december!

De kindernevendienstleiding 

Samen aan tafel maaltijd 
donderdag 26 januari 
Samen eten geeft een goede 
gelegenheid om onbekenden te 
leren kennen en weer eens bij 
te praten met bekenden. Dit jaar 
staat de maaltijd in het teken van 
gastvrijheid. Gemeenteleden van 
alle leeftijden, zijn welkom met een 
buur, vriend of kennis – ook zonder 
gast van harte welkom. Wat blijft is 
het bekende menu: erwtensoep met 
brood. Wij verwelkomen u om 17.30 
uur en sluiten om ongeveer 20.00 
uur. Natuurlijk kunt u aangeven of u 
opgehaald en weer thuis gebracht 
wilt worden. Een vrijwillige bijdrage 
aan de kosten kunt u geven tijdens de 
bijeenkomst. 
Achter in de kerk liggen opgavefor-
mulieren. Deze kunt u voor 20 januari 
in de speciale doos doen of aan een 
van de diakenen geven. Ook kunt 
u vragen stellen of u opgeven bij 
Marijke Labohm: telefoon 6415351 of 
mail: marijkelabohm@hotmail.com.
Wij hopen op enthousiaste reacties. 
In verband met de beschikbare ruimte 
kunnen we zelfs een tweede maaltijd 
organiseren. 

Namens de diaconie, 
Marijke Labohm



2726 jaargang 2 | nummer 10

Paaskerk
Rond de feestdagen
Aan de vooravond van kerst – op 24 
december om 19.00 uur – voeren 
de kinderen van de kinderdienst 
het kerstspel op waar zij in de 
adventstijd aan hebben gewerkt: Ik 
zie een ster. Op dit kinderkerstfeest 

wordt uiteraard ook gezongen en in 
kindertaal gebeden. Ouders, opa’s en 
oma’s, maar vooral andere kinderen 
zijn van harte welkom! Na de viering 
is er voor ieder kind limonade met 
een verrassing.
Later op de avond – om 22.30 uur 
– vieren wij onze kerstnachtdienst. 
In een laagdrempelige, sfeervolle 
dienst met het mannenkoor Con 
Amore uit Aalsmeer zingen wij 
de komst van het Licht tegemoet 
en horen het verhaal van Jezus’ 
geboorte. 
In de kerstmorgendienst is er 
eveneens ruimschoots muziek. De 
cantorij van de Dorpskerk onder 
leiding van Hans Jutte zingt een 
kerstcantate als onderdeel van de 
dienst, die daarnaast een gebruike-
lijke liturgie kent. In beide diensten 
ga ik zelf voor.

Oudejaarsavond vieren wij samen 
als protestantse wijkgemeenten in 
Amstelveen-Zuid. Ds. Gert Jan de 
Bruin gaat voor in de dienst die in 
de Handwegkerk gevierd wordt en 
om 19.30 uur begint. De volgende 
morgen, op nieuwjaarsdag, is er 
een gezamenlijke nieuwjaarsdienst 
in hetzelfde kerkgebouw waarin ik 

voorga. Deze dienst begint een half 
uur later dan anders, om 10.30 uur. 
Op de tweede zondag in 2012 – 
8 januari – gaat ‘s ochtends ds. Koosje 
Verkerk voor. ’s Middags is er om 
15.30 uur een klassieke viering met 
ds. Peter van Ankeren. In deze dienst 
gaan wij niet terug naar uren, dagen, 
maanden, jaren uit het verleden, 
maar proberen wij eigentijds in alle 
eenvoud te vieren. Zonder gedrukte 
liturgie, zonder toevoegingen, met de 
nadruk op de verkondiging, psalmen 
en gezangen. Wij sluiten de vieringen 
rond de jaarwisseling af met een 
oecumenische dienst op 15 januari, 
waarin Jaap van der Meij, pastoraal 
werker van de Heilige Geestparochie, 
en ikzelf voorgaan. Aansluitend is 
in het benedenhuis de traditionele 
oecumenische Nieuwjaarsbegroeting. 
U bent meer dan welkom!
Graag wil ik een ieder goede en 
inspirerende feestdagen toewensen. 
Degenen die tegen deze dagen 
opzien, misschien wel omdat zij voor 
het eerst alleen zijn, wens ik veel 
sterkte. Voor u allen Gods zegen.

Ds. Marianne Bogaard

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

Vanuit de kerkenraad
Op 12 november hebben de kerken-
raden zich voorbereid op de gemeen-
tevergaderingen van 29 november 
en 4 december. Op het moment van 
schrijven zijn deze vergaderingen nog 
niet geweest. De contouren voor 
het jaar 2012 worden steeds duide-
lijker. De aard van de verschillende 
vieringen, de bestuurstructuur en het 
wijkreglement staan in de steigers. 
Na kerst denken en vergaderen we 
verder. Uw reacties gemaakt op 
deze vergaderingen zullen we daarin 
meenemen.
De commissie die zich buigt over 
de herinrichting van de kerkzaal van 
de Paaskerk onder leiding van Ilse 
Meester, is van start gegaan. Ook 
hier is het streven aan te sluiten bij 
de aard van de vieringen voor de 
komende jaren.
In de samenwerking tussen de drie 
gemeenten in Amstelveen-Zuid 
zijn de volgende stappen gezet: 
de diaconieën zullen vanaf januari 
2012 gezamenlijk vergaderen en 
beleid uitstippelen. Een taakgroep 
Communicatie gaat kijken naar een 
nieuwe website en zal ook andere 
vormen van communicatie onder de 
loep nemen. De ledenadministratie 
werkt inmiddels intensief samen en 
de brief van Aktie Kerkbalans 2012 
wordt deze keer, in aanloop naar de 
fusie in 2012, één brief van de drie 
gemeenten samen. 

2011 was een turbulent jaar, 2012 
wordt niet rustiger.
De herders in het veld kregen te 

horen: ‘Weest niet bevreesd’, en zij 
gingen op zoek naar Het Kind. Laten 
wij ons bij hen aansluiten en dit 
Kind blijven zoeken, in alle verande-
ringen die op ons pad komen. Een 
gezegend Kerstfeest wensen wij u 
namens de kerkenraad,

Ilse Meester en Alice Stronkhorst

Gespreksgroepen op maat
Op dit moment is er een aantal 
gespreksgroepen op maat. Maande-
lijks praten twintigers en dertigers 
door over onderwerpen die hen 
bezighouden. Over tijdsbesteding 
bijvoorbeeld, en de plek die het 
geloof heeft te midden van al het 
andere. Onlangs is ook een groep 
vijftigers gestart, die met dezelfde 

Geertje van der Waals-Grabijn
Op 21 november overleed in ’s Gravenzande Geertje van der Waals-
Grabijn. Ze werd 86 jaar. Zij heeft jaren in Amstelveen gewoond, en 
hoorde eerst bij de Adventkerk, later bij de Paaskerk. Ook zong zij bij de 
Christelijke Oratoriumvereniging. Sinds enige jaren woonde zij hier niet 
meer, maar het was haar wens vanuit Amstelveen begraven te worden. 
Vrijdag 25 november namen wij afscheid van haar in een dienst in de aula 
van de begraafplaats Karssenhof, waarna wij haar ten grave droegen. 
Naast bekende liederen mochten ook delen uit de Matthäus Passion 
klinken. In het geloof in de levende Heer hebben wij haar uit handen 
gegeven.

Ietje Simon
Op 22 november ging van ons heen Ietje Simon in de leeftijd van 88 jaar. 
Ook zij was een trouw lid van de Advent-en de Paaskerk, totdat zij naar 
Klaasje Sevenster verhuisde. Daar bleef zij nog met velen verbonden 
en woonde trouw de kapeldiensten bij. Zelf afkomstig uit Indonesië had 
ook het wereldgebeuren haar aandacht. Geestelijk bleef zij erg goed, 
lichamelijk werd het de laatste jaren minder. Zij werd gedragen door een 
diep geloof en zag uit naar ‘het huis des Heren’. De uitvaartdienst op 
28 november op Westgaarde werd geleid door Renger Prent, waarna zij 
werd gecremeerd. 

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze periode van 
afscheid. Dat de boodschap van Gods nabijheid die de kersttijd kleurt hen 
mag dragen. 
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regelmaat hoopt samen te komen. 
En er is een voorzichtig begin met 
een groepje oudere tieners van 16/17 
die bijvoorbeeld doorpraten over 
de vraag wat geloof nu eigenlijk is. 
Wil je meer informatie, neem dan 
gerust contact op met ds. Marianne 
Bogaard: mmbog@xs4all.nl, via 
Facebook of gewoon 020 4416036.

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

December
di 20 14.30 uur Vrouwengespreksgroep

Januari
di 03 14.30 uur  Vrouwengespreksgroep
do 05 10.00 uur  Bijbelkring ‘Doordenken over 

God’, Miep Habing
do 05 19.30 uur  Kring vijftigers
ma  09 19.00 uur Gebedskring
wo 11 14.00 uur  Rouwgroep
do 12 20.00 uur  Gespreksgroep bij de fam. 

van Damme, 
   Fanny Blankers-Koenlaan 36
di 17 14.30 uur  Vrouwengespreksgroep
ma 23 19.00 uur Gebedskring
do 26 10.00 uur  Donderdagochtend-

bijbelstudiekring, 
   ds. G. Rietberg, 
    coördinator Gera Stronkhorst, 

tel. 6450139

Kinderkerstspel IK ZIE EEN STER 
Op 24 december begint om 19.00 
uur het jaarlijkse kinderkerstspel in 
de Paaskerk. Kinderen van de kinder-
dienst zijn de acteurs in dit kerstspel. 
Na het voorlezen van een korte 
versie van het kerstverhaal en het 
zingen van een paar kerstliedjes, 
spelen acteurs het klassieke kerst-
verhaal in een moderne bewerking.
Het verhaal is als volgt: drie jongens 
willen een boysband beginnen en 

zoeken daarvoor inspiratie in een 
echte ster. De kerstster wijst hen de 
weg!
Het kinderkerstspel is voor kinderen 
tussen 4 en 12 jaar. Broers, zussen, 
ouders en niet te vergeten oma’s 
en opa’s zijn natuurlijk van harte 
welkom. Na afl oop kunt u gezellig 
wat drinken met elkaar in het 
Benedenhuis van de Paaskerk. Voor 
de kinderen is er iets lekkers. Voor 
0-4 jarigen is er een crèche.

Bij de diensten
Op kerstavond is er geen dienst in de 
Pelgrimskerk. In de parochiekerk van 
De Goede Herder wordt om 22.00 
uur een kerstnachtviering gehouden 
waar ook de leden van de Pelgrimskerk 
welkom zijn. Zondag 25 december 
vieren we de komst van Jezus in de 
wereld met een feestelijke dienst 
waaraan de cantorij en enkele instru-
mentalisten zullen meewerken. De 
cantorij zingt kerstliederen uit de 
Engelse traditie. We lezen het kerst-
evangelie. De tekst van de preek 
zal een paulinische parel zijn die 
onverwacht oplicht in een zakelijke 
aansporing tot offervaardigheid: 2 
Korintiërs 8:9.

Op oudejaarsdag is er geen dienst 
in de Pelgrimskerk. Wie graag het 
oude jaar afsluit in het midden van de 
gemeente is ’s morgens welkom in 
de Buitenhof, waar om 10.30 uur een 
oecumenische dienst wordt gehouden.
Zondag 1 januari gaat ds. Van 
Drimmelen voor. Zondag 8 januari, 
wanneer de eigen predikant weer 
hoopt voor te gaan en het aftreden en 
de (her)bevestiging van ambtsdragers 
zal plaatsvinden, zal er  uitgebreid 
gelegenheid zijn elkaar ‘heil en zegen’ 
te wensen.

Bijbelkring verplaatst
De bijeenkomst van de Ezechiël-
kring van dinsdag 17 januari wordt 
verplaatst naar dinsdag 24 januari 
om deelnemers de gelegenheid te 
geven om de 17e januari de lezing 
te kunnen bijwonen van professor 
Drenth over wetenschap en religie.

Tweede bijeenkomst kring 
 jongere gemeenteleden
In november werd voor de tweede 
maal een serie van drie kringavonden 
opgestart bestemd voor jongere 
gemeenteleden van de Pelgrimskerk. 
Het thema van de eerste avond was 
‘Jezus de mens’, een onderwerp 
dat – zo bleek – erom vroeg verbreed 
te worden. De tweede avond, die 
gehouden wordt op 13 januari, zal 
die verbreding plaatsvinden wanneer 
we gaan spreken over ‘Jezus 
de Messias’. Wie de vorige keer 
aanwezig was, is welkom om verder 
te verkennen wie Jezus was en wat 
dat voor ons betekent. Wie er toen 
niet bij kon zijn, is eveneens van 
harte welkom. Plaats: Pelgrimskerk, 
Van Boshuizenstraat 560. Tijd: 20.00-
21.30 uur. Leiding: ds. H.U. de Vries.

Brede oecumenische bidstond
Enige tijd geleden hebben pastor 
Kint van de Goede Herder parochie 
en ikzelf op  uitnodiging van de 
voorganger van de pinkstergemeente, 
pastor Barendse, onderling kennis-
gemaakt. We hebben de plaats aan 
de  A.J.  Ernststraat bezocht waar de 
pinkstergemeente (die vroeger aan 
het Stadionplein kerkte) ’s zondags en 
door de week samenkomt. 
Het was de wens van pastor 
Barendse om, in de week van het 
gebed voor de eenheid van de 

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

december 2011
za  24 19.00 uur Kinderkerstviering, Goede Herder
zo  25 10.30 uur  Kerstmorgen, Engelse koormuziek, 

cantorij en instrumentalisten

januari 2012
vr  06 15.30 uur  Powerpointpresentatie Ethiopië, deel 2, 

door Henk Stok
  18.00 uur Wintermaaltijd
zo  08 10.30 uur  Dienst met bevestiging ambtsdragers, 

na afl oop nieuwjaarsborrel
di  10 20.00 uur  Jongere gemeenteleden ontmoeten 

elkaar
wo  11 20.00 uur  Kerk en Synagoge; religieuze en 

spirituele liederen, Mevr. Müller
do  12 20.00 uur Het Woord spreekt, De Goede Herder
vr  13 16.30 uur Open Huis voor de buurt
di  17 15.00 uur Wetenschap en religie, 
   prof. dr. Pieter Drenth
wo 18   Oecumenische gebedsviering in het 

Keerpunt
vr 20 10.15 uur Menno Simonskring
di 24 14.00 uur Bijbelkring Ezechiël (verplaatst van 17-1)
wo 25  10.00 uur Bijbelbezinning

Kijk in het winterprogramma voor meer informatie of op 
www.pelgrimskerk.nu.

 christenen, elkaar als christenen 
van Buitenveldert te ontmoeten. Na 
overleg met de kerkenraad van de 
Pelgrimskerk en de parochieraad van 
De Goede Herder, is het voornemen 
ontstaan een brede oecumenische 
gebedsviering voor leden van de drie 
kerken te organiseren. Deze vindt 
plaats op woensdagavond 18 januari. 
De pinkstergemeente stelt haar 
gebouw Het Keerpunt, aan de 
A.J. Ernststraat 302, hiervoor open. U 
bent van harte welkom. De precieze 
aanvangstijd wordt nog nader meege-
deeld.

Ds. Harmen 
U de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad 
De visitatoren ds. L. J. Th. Heuvelman 
uit Naarden en de heer J. Roepman uit 
Hilversum hebben eerst een gesprek 
gehad met ds. De Vries. Daarna, 
vóór de vergadering, hebben enkele 
gemeenteleden positieve dingen over 
onze gemeente gedeeld met hen. 
Aansluitend was er het pastorale 
gesprek met de wijk kerkenraad onder 

voorzitterschap van ds. Heuvelman. Er 
kwamen allerlei dingen aan de orde, 
die ieder van ons bekend zijn. 
Ds. Heuvelman vat één en ander 
samen door te zeggen, dat hij onder 
de indruk is van de vitaliteit van de 
gemeente, van de warmte naar elkaar 
toe en de liefde voor de kerkge-
meente en de predikant. Eén van de 
aanwezigen vat het vertrouwen in de 
toekomst samen met de woorden 
‘Wat de toekomst brengen moge, mij 
geleidt des Heren hand’. De visitatie-
commissie wenst de kerkenraad veel 
zegen en goeds toe.
• Zondag 8 januari worden de ambts-
dragers (her)bevestigd. Het betreft 
mevrouw W.A. Dorst, mevrouw A.G. 
Visser en de heer D. Westra voor het 
ambt van diaken en mevrouw W.A. 
Kruijswijk-Grünbauer en de heer J. 
Lolkema voor het ambt van ouderling. 
Na de kerkdienst houden we onze 
nieuwjaarsborrel.
• Vrijdagmiddag 13 januari 2012 vanaf 
16.30 uur, willen we onze buurtbe-
woners begroeten. Daartoe moeten 
in de hele buurt, huis aan huis, uitno-
digingen verspreid worden. U hoort er 
nog meer van.
• Aan het begin van de februari-
vergadering, op 20 februari van 19.30 
tot ongeveer 20.15 uur, geeft de heer 
P. van Leeuwen een uiteenzetting over 
de plannen van de Amstelveen-Zuid-
gemeenten voor de nieuwbouw in 
Westwijk. U als gemeenteleden willen 
wij aanmoedigen daar getuige van te 
zijn. Het belooft een heel interessant 
verhaal te worden.

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen 
toe en alle goeds voor het  schrikkeljaar 
2012.

Adri Lodder

Pastorpraat en verder...
In de adventstijd zijn langzaamaan 
de lichtjes ontstoken bij de advents-
viering voor ouderen op zaterdag 
10 december en de kinderviering 
op 18 december, met als thema: 
LICHT in het DONKER. Nu staan we 
voor het kerstfeest. Wij hopen dat 
velen komen en kunnen vieren in de 
Pelgrimskerk: Komt allen tezamen!
Iemand vertelde mij: ‘Als mijn zoon 
komt met Kerst controleert hij altijd 
of dat speciale stalletje uit zijn kinder-
jaren wel in onze boom hangt; dat 
mag ik absoluut niet vergeten. Hij 
heeft nu zelf kleine kinderen’.

En dan de oude heer die ik ken. Hij 
gaat nooit weg met de kerstdagen 
maar zit van 11.00 tot 20.00 uur 
achter zijn oude elektronische orgeltje 
en speelt alle kerstliederen. ‘Vind ik 
leuk’, zegt hij, ‘heb ik weer voor het 
hele jaar geoefend’. En de buren? 
vraag ik. ‘Die vinden het geweldig, 
de kleinkinderen staan op de gang 
te luisteren en brengen mij altijd iets 
lekkers. Meer wil ik niet’. 
Kijk zo kan het ook! Tradities 
scheppen verbondenheid en dan zijn 
ze waardevol. Dus volhouden!
 
In januari wordt u direct aan het werk 
gezet want in de eerste week willen 

Ds. Harmen 

wij 750 uitnodigingen in de brieven-
bussen doen, rondom de kerk. Daarin 
vragen wij onze buren op vrijdag 13 
januari tussen 16.30 en 18.30 uur eens 
te komen kijken. Helpt u bezorgen? 
Al neemt u maar één straatje voor uw 
rekening. Bij voorbaat dank.

Op zondag 8 januari wensen wij elkaar 
Heil en Zegen toe na de dienst. 
Uiteraard wensen wij dit ook allen toe 
die het nieuwe jaar net op een andere 
plek wonen of ergens op een tijdelijke 
plek en onzeker zijn over de toekomst. 
En zeker ook degenen die nu opeens de 
leegte zo erg ervaren. 

Hoe nu verder? Let goed op wie er om 
u heen staan, al is het een klein lichtje: 
het wordt nooit helemaal donker want 
’t kind werd ons gegeven… Hoe zal 
ik U ontvangen… Nu daagt het in het 
Oosten, het licht schijnt overal… Er is 
uit ‘s werelds duistere wolken een licht 
der lichten opgegaan, enzovoort. De 
oude heer speelde ze twee dagen lang 
achter elkaar en de buren genoten. Hij 
bracht daar kerst... en wist dat niet.
Namens allen: gezegende dagen!

Wil Kruijswijk
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Dit keer volgen we Mozes: vondeling, prins en leider. 
Een bijzonder iemand, dat kon je al zien bij zijn geboorte. 
De Israëlieten waren in Egypte als slaven. Het volk werd 
zo talrijk, dat de Farao bang was dat het te machtig werd. 
Er mochten geen jongetjes meer geboren worden.
Mozes overleefde, dankzij zijn moeder en zus! Mozes 
wordt groot en uiteindelijk…

Aan de haal met het verhaal
Met de tieners uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel 
duiken we in dit prachtige verhaal. We gaan er eerst mee 
aan de haal: we kijken hoe het verhaal precies loopt, wat 

het betekent en 
welke symbolen 
er gebruikt 
worden. Daarna 
is het zaak om 
het verhaal op te 

knippen in scènes. Dat wordt nog een hele klus, want het is 
een lang verhaal. 
Bij de tweede keer ‘Aan de haal met het verhaal’ vullen we 
de scenes vast in en brainstormen we over dialogen, decor, 
dans en kleding.
En dan… kan het Theaterweekend beginnen! Op vrijdag-
avond hebben we nog niet meer dan een indeling in 
scènes en wat ideeën over de invulling daarvan. Op 
zondagochtend… staat er een complete musical. In de 
tussentijd zijn we keihard aan het werk en maken we 
heel veel lol.

Nog niet opgegeven?
Iedereen kan meedoen aan het Theaterweekend, want 
er is altijd iets waar je goed in bent. Misschien is dat 
decor, of dans, of drama, of iets heel anders. Wil je graag 
meedoen, geef je dan snel op bij Dorien Keus, 06-48 575 
692 of pjr-amstelveen@hetnet.nl. 

PJR

Mooi is hij hè, de poster voor het Theaterweekend? 

Van 10 tot 12 februari 2012 is het weer zover. We hopen 

er weer net zo’n leuk en mooi Theaterweekend van te 

maken als afgelopen jaren.

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

Het Theater-
weekend komt 
er weer aan!

Taizéreis Amstelveen
Ieder jaar trekken duizenden jongeren 
uit heel Europa naar een klein dorpje 
in Frankrijk, dat Taizé heet. In Taizé 
is een kloostergemeenschap met 
tachtig broeders. Zij nodigen je uit 
om een week met hen mee te leven. 
En dat is een onvergetelijke ervaring. 
Waarom dat zo is? Dat vinden 
jongeren die er geweest zijn moeilijk 
uit te leggen. Ik doe een poging:

Een week in Taizé betekent…
… gesprekken voeren over wat er 

werkelijk toe doet.
… zoeken naar wat God betekent in 

jouw leven.
… lol maken met duizenden andere 

jongeren.

… drie keer per dag naar de kerk (je 
zult het niet geloven, maar dat is 
super!).

… afwassen met iemand die alleen 
maar Tsjechisch/Swahili/Frans 
spreekt.

… genieten van mooie muziek.

Deze zomer organiseert de PJR een 
reis naar Taizé vanuit Amstelveen.
Voor wie: Jongeren van 15-25 jaar.
Wanneer: 15 t/m 22 juli
Wat kost het: Ongeveer € 200 
Informatie: Dorien Keus, 
06-48 575 692, 
pjr-amstelveen@hetnet.nl.
Kijk ook eens op de site van Taizé: 
www.taize.fr/nl

Agenda jeugdwerk
Zondag 8 januari:  BarBoven
Dinsdag 10 januari:   Overleg werkgroepen Theaterweekend 

(muziek, drama, dans, decor) 20.00 uur, 
Pastorie

Vrijdag 20 januari:  Aan de slag bij Makom
Dinsdag 24 januari:    Aan de haal met het verhaal 1, 19.30 

uur, Paaskerk
Woensdag 25 januari:  Vergadering PJR Stuurgroep
Vrijdag 27 januari:  Sirkelslag Kids
Dinsdag 31 januari:    Aan de haal met het verhaal 2, 19.30 

uur, Handwegkerk
10-12 februari:   THEATERWEEKEND! Paaskerk.

Wie heeft er 
verstand van 
make-up?

Voor het Theaterweekend zoeken 

we iemand die ons wil helpen bij het 

grimeren van de tieners. Allemaal witte 

koppies op het podium, dat ziet er niet 

mooi uit. Israëlieten, een prinses, de 

Farao en Mozes zelf natuurlijk moeten 

een gezicht krijgen. Wie wil ons daarbij 

helpen? Zondagochtend is het belang-

rijkste moment, dan moet iedereen in de 

grime. Het zou fi jn zijn als je op zaterdag 

even sfeer kunt komen proeven. Dan 

weten we ook precies wie welke rol 

speelt. 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? 

Bel/mail dan even met Dorien Keus, 

06-48 575 692 of 
pjr-amstelveen@hetnet.nl. 

Dorien Keus
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Van 7-13 juni wordt een reis langs 
(klooster)kerken in België gehouden.
Wij bezoeken
• De kloosters van Averbode, Floreffe, 
Maredsous, Orval bekend om zijn 
ruïnes en museum, Dendermonde met 
liturgisch centrum, Waas münster met 
museum, klooster en kerk gebouwd 
door de benedictijner- architect Dom Van 
der Laan en de Premonstratenser abdij 
Van ’t Park te Leuven, deels museum.
• De Byzantijnse kerk van het benedic-
tijner-klooster Chevetogne met een 
viering van de Goddelijke Liturgie.

• De Maria-oorden Beauraing en 
 Scherpenheuvel. Scherpenheuvel is één 
van de grootste bedevaartoorden van 
België. Het wordt het ‘ Jeruzalem van 
de Lage Landen’ genoemd, vanwege 
de symboliek onder andere uit het boek 
Openbaring. Die symboliek is terug te 
vinden in de basiliek, de toegangswe-
gen en de omgeving.
• De stad Brugge met de indrukwek-
kende Heilig Bloed Basiliek en het 
Begijnhof.
Deze busreis wordt georganiseerd in 
samenwerking met reis organisatie 

Drietour en begeleid door Tom 
 Buitendijk o. carm. en Renger Prent. 
Er is een informatieve bijeenkomst op 
donderdag 12 januari om 14.00 uur 
in de Titus Brandsmakerk, Westelijk 
Halfrond 1, Amstelveen.

Nadere gegevens: 
Renger Prent, 
tel. 6439418, mail: 
rjprent@kpnplanet.nl

Niet alleen in protestante kringen 
worden de handen in zuid ineen 
geslagen, ook onze rooms-katholieke 
geloofsgenoten volgen dit spoor. De 
twee parochies van de  St. Urbanus-
kerk en de Heilige Geestkerk gaan 
samen tot één parochie, die na 
verloop van tijd haar onderdak zal 
vinden in de St. Urbanuskerk in 
Amstelveen-Bovenkerk. Dit gebouw 
moet nog worden gerestaureerd. De 
twee kerkbesturen zullen per 
1 januari 2012 samengaan in een 
personele unie. Er komt dus één 
bestuur voor de huidige twee 

parochies. De naam van de parochie 
is RK Parochie Amstelveen-Zuid. 
De terugloop van het aantal  gelovigen 
en daarmee de teruggang in inkom-
sten, gevoegd bij de kosten voor 
onderhoud en restauratie, nopen 
besturen ertoe kerkgebouwen te 
sluiten. Er is goed gekeken naar de 
mogelijkheden van gebruik van beide 
gebouwen afzonderlijk en de kosten 
van restauratie en renovatie. Ook aan 
de Heilige Geestkerk moet, na zo’n 
vijftig jaar, het nodige gebeuren. De 
kosten voor restauratie van de St. 
Urbanus zijn hoog, maar daar staat 

tegenover dat het een rijksmonument 
is. Door het rijk en de provincie zijn op 
dit moment zo’n vijftig procent van de 
benodigde kosten toegezegd. 
Een werkgroep zal de integratie 
begeleiden. Er zullen met alle betrok-
kenen, zoals koren en pastoraats-
groepen, gesprekken worden gevoerd 
zodat een goede en volledige samen-
werking ontstaat. 
Wanneer de Heilige Geestkerk 
precies zal sluiten en de St. Urbanus-
kerk zal worden heropend, is nog niet 
bekend. 

‘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

Reis langs (klooster)kerken in België met rondleidingen

Amstelveen-Zuid één parochie

rjprent@kpnplanet.nl

Scherpenheuvel basiliek

Za/ 24-12 
Kinderkerstspel De Schat, 
Handwegkerk
Iedereen is welkom!
Kerk open 18.30 uur
Aanvang  19.00 uur

Kinderkerstfeest, Kruiskerk
We zingen kerstliedjes en luisteren 
naar het kerstverhaal.
Iedereen is welkom!
Kerk open 18.45 uur
Aanvang  19.00 uur

Kinderkerstspel Ik zie een ster! 
Paaskerk
Acteurs spelen het klassieke kerst-
verhaal in een moderne bewerking. 
Aanvang 19.00 uur

Meer agendapunten en actualiteiten op: 
www.protestantsamstelveen.nl

agenda

Di / 17-1 
Lezing: Wetenschap en religie
Door de geschiedenis heen hebben 
religie en wetenschap nogal op 
gespannen voet met elkaar geleefd. 
Dat geldt vooral voor de godsdiensten 
met gecanoniseerde heilige 
geschriften, zoals het Christendom 
(Bijbel) en de Islam (Koran). Confl icten 
deden en doen zich vooral voor als 
de wetenschappelijke conclusies 
en interpretaties in strijd lijken met 
de ‘waarheden’ geopenbaard in die 
heilige schriften (bv. evolutie). 
In het verleden dolf de wetenschap 
vaak het onderspit. Tegenwoordig zien 
we ook veelal het omgekeerde: Religie 
wordt onzin of gevaarlijk en God een 

illusie. In deze voordracht bezien we 
deze confl icten in het Christelijke 
Westen en in de Moslim wereld.
Ook de Vrije Universiteit heeft met 
de relatie geloof en wetenschap 
geworsteld. Hoe kan de wetenschap 
leiden tot waarachtig kennen van 
God en Jezus Christus (Kuyper)? Wat 
doen we met research resultaten 
die duidelijk afwijken van de Bijbelse 
teksten? Wat moet dan prevaleren, de 
Bijbel of de wetenschap?
In deze voordracht hoopt de inleider 
voorts te laten zien dat er, als elk 
zijn plaats weet, geen confl ict hoeft 
te zijn. Maar dan moet de religie 
de wetenschap niet voor de voeten 
lopen, en moet de wetenschap de 

religie ‘met rust laten’.
Inleider: Prof. dr. Pieter J. D. Drenth
Aanvang: 15.00 uur in de 
Pelgrimskerk

Welkom op de 
nieuwjaarsbijeenkomst 

De nieuwjaarsbijeenkomst van onze 
kerk gemeenschap is 
datum woensdag 4 januari
plaats Kruiskerk
kerk open 19.00 uur 
aanvang 19.30 vesper
Alle leden van de gemeente zijn welkom.

Za/ 21-1 
Middagconcert door Pauluskoor
Op het programma staan de Mis in 
D-majeur van Antonin Dvořák en het 
Te Deum van Karl Jenkins. Dvořák 
schreef de feestelijke Mis in D-majeur 
in opdracht van een architect, die het 
liet uitvoeren bij de ingebruikneming 
van een kapel in 1887. Aan de muziek 

kun je horen dat Dvořák al compo-
nerend dacht aan de mooie bossen, 
kleine kerkjes en de volksmuziek van 
zijn vaderland Tsjechië.
Jenkins componeerde het Te Deum 
in 2008. Het Te Deum is een feeste-
lijke lofzang die rond het jaar 400 na 
Christus ontstaan is en opgenomen in 
de kerkelijke traditie. Een oude tekst 

dus, die Jenkins op een prachtige 
nieuwe manier heeft getoonzet. 

Het concert staat onder leiding van 
Marcel Joosen, dirigent. Aan de piano 
Alexander Koeznetsov. Voor nadere 
gegevens: www.pauluskoor.nl 
Aanvang: 15.30 uur in de Paaskerk te 
Amstelveen
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Een kerkraam vol licht
De grote blikvanger in de kerkzaal van 
de Paaskerk is het glas-in-beton-raam.
Nee, geen glas in lood maar gehakt 
glas in beton. Gemaakt door Jan Meine 
Jansen in 1963. Vooral als de zon 
schijnt, stralen de kleuren je tegemoet.
Als eerste zie je rechts de grillige 
vormen in rood, geel en oranje: het 
Pinkstervuur. Daar omheen de blauwe 
kleuren van zee en lucht. Blij word je 
daarvan. 

Links staat, iets overgeheld, strak 
en ernstig het bruine kruis. Het lijkt 
verbinding te maken tussen hemel en 
aarde. Als de zon niet schijnt, moet je 
extra goed kijken om het kruis te zien, 
maar je weet dat het er is!
En dan een verrassing: als je heel goed 
kijkt, staat er nog een kruis in het raam.
Een klein, bruin kruis, dat tegen het 
grote kruis aanleunt. Dat spreekt 
iedereen aan, ook kinderen. Het kleine 
kruis staat voor onze moeilijkheden. Als 

we het niet meer weten, mogen we 
tegen het grote kruis van Jezus leunen. 
Maar het raam gaat verder. In de hele 
kerk komen de kleuren terug in de 
kleine raampjes in de muren. Alsof 
het verhaal van licht en kleur als een 
boodschap de wereld ingaat. Naar alle 
kanten. Dat boodschap van het licht 
begint met het feest van de geboorte 
van Christus.

Rina Ran


