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Zo’n overwinning kun je toch behalen 
zonder topsport te bedrijven? Iemand 
met veel gebedservaring vertelde 
me, dat gebed vooral een kwestie 
is van toewijding en volharding. De 
bijbel noemt bidden een kwestie 
van ‘volharding’ en zelfs ‘strijden en 
worstelen’. Zo bekeken heeft het 
gebedsleven meer weg van een 
marathon dan van een sprintje. 

De Raad van Kerken formuleert het 
iets algemener: ‘Het thema geeft iets 
weer van de spanning tussen winnen 
op basis van een menselijke prestatie 
en het begrip overwinning zoals chris-
tenen dat beleven in hun geloof. De 
overwinning van Jezus Christus op de 
dood is een centraal geloofsthema. 
Niet alleen het perspectief van een 
leven na de dood, maar ook het effect 
van die overwinning in het hier en nu 
geeft het dagelijks leven nieuwe kleur 
en invulling. Thema’s als lijden, dienst-
baarheid en gerechtigheid komen in 
een ander licht te staan. Gebed speelt 
daarbij een essentiële rol.’ Ik vind dat 
wel mooie woorden, maar ze raken 
me niet. De woorden 'strijden en 
worstelen' doen dat wel. 

Het is niet voor niets, dat de kerken 
in Polen materiaal voor ‘Winnen 
met gevouwen handen’ hebben 
ontwikkeld. Allereerst is het een 
knipoog naar het Europees kampi-
oenschap voetbal dat dit jaar in 
Polen en Oekraïne plaatsvindt. 
Maar nog belangrijker voor hen is 
de bevrijding van het communisme. 
Die overwinning van het voormalige 

Oostblokland heeft een gouden rand. 
Het zou Gods werk kunnen zijn, als 
een gebedsverhoring, na veel strijd 
en volharding.

De Evangelische Alliantie (EA) en de 
Raad van Kerken hadden tot voor 
kort elk hun eigen gebedsweken aan 
het begin van het jaar. Nu is er één 
gezamenlijke datum en – sinds 2009 –
één thema. Dat gaat redelijk snel. Een 
sprintje, dus. 
De aan de Raad van Kerken 
verbonden kerken kennen al meer 
dan honderd jaar een Week van 
Gebed voor de eenheid van de chris-
tenen. Binnen de EA bestaat al ruim 
160 jaar de traditie om het nieuwe 
jaar met de Week van Gebed in Gods 
hand te leggen. 100 èn 160 jaar, dat 
lijkt op een heuse marathon. 

Laten we strijdend, worstelend en 
met volharding bidden met gevouwen 
handen voor eenheid van de kerken. 

1Kijk op: www.raadvankerken.nl/
pagina/1682/ voor een uitleg van dit 
bijbeldeel door Dr. Rieuwerd Buitenwerf. 

De Week van gebed voor de 

eenheid heeft een prachtig thema: 

‘Winnen met gevouwen handen’. Het is 

gebaseerd op de Bijbeltekst 1 Korintiërs 

15 vers 57: Maar laten we God danken, 

die ons door Jezus Christus, onze Heer, 

de overwinning geeft.1

Gebed als 
topsport?

Schatten

‘Wat een schattig Presentje!’ Dat zult u 
waarschijnlijk niet denken bij het lezen 
van dit blad, maar dit nummer gaat wel 
over schatten. Een mysterieuze schatkist 
op de voorpagina – wat zou erin zitten? 
Goudstaven, geldstukken, juwelen, boeken, 
partituren, mensen…? Een schat kan van 
alles zijn. Dat blijkt ook uit dit blad. Zie het 
artikel van Marcel den Dulk en de column van 
Lodewijk Palm. ‘Dag schat’ zeg je tegen een 
ander, maar ook iets als ‘gerechtigheid’ is van 
onschatbare waarde. En in de kerk zingen 
we: Een rijke schat van wijsheid schonk God 
ons in zijn Woord. Maar dat Woord moet wel 
steeds opnieuw worden vertolkt. Wel eens 
gehoord van ‘de Torrie van Mattie’? Het lijkt 
een Babylonische spraakverwarring, maar ‘In 
Babel’ is weer iets anders. U ontdekt deze 
schatten in Present. Niet alleen het Woord, 
maar ook de muziek kan een schat zijn; dat 
is het voor Marcel, maar ook voor Henk 
Trommel, de nieuwe cantor-organist van de 
Kruiskerk. Dat we samen kunnen bidden 
voor de eenheid, over kerkgrenzen heen, 
is ook zo’n schat. En wat denkt u van alle 
vrijwilligers die in de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert actief zijn? Zij zijn 
de ware schatten van de kerk. Desalniet-
temin zijn er ook geldelijke schatten nodig 
om de kerk in stand te houden. De kerk mag 
ons wat waard zijn en de kerkrentmeesters 
vragen onze aandacht voor de jaarlijkse actie 
Kerkbalans. Maar uiteindelijk, zo schrijft 
Maarten Aalders, gaat het niet om ons eigen 
kerkje, maar om het Koninkrijk van God. Als 
redactie wensen we onze schatten van lezers 
een schat aan leesplezier toe. 

Sieb Lanser
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Zo/ 22-01 

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, landelijke oecumene

Handwegkerk
10.00 uur: ds. S. van der Hoek 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. N.K. Atmadja
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
(onder voorbehoud) 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
(onder voorbehoud)
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U.de Vries 
(oecumenische viering)

De Buitenhof
10.30 uur: drs. J. Meinders 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: : ds. A.A. van den Berge-
Geudeke 

Zo/ 29-01 

1e collecte: Diaconie, stg De Regenboog
2e collecte: Kerk, landelijke catechese & 
educatie

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Schaap, Nijkerk
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
(onder voorbehoud)
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. drs. T.J. Koens

 

Zo/ 05-02

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

Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Paaskerk.
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
19.00 uur: cantatedienst 
(liturg: ds. S.H. Lanser)
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin (ZWO-dienst)
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
(onder voorbehoud)
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
(onder voorbehoud)
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries 
(cantatedienst) 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: maj. E. Klarenbeek 
(Leger des Heils)
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Zo/ 12-02

1e collecte: Diaconie, stoelenproject
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
werk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.L.S. de Vries, Utrecht
Paaskerk
10.00 uur: theaterdienst 
(voorbereid door de jongeren; 
ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen)
15.30 uur: ds. A. Schrage-Buitenbos 
(klassieke dienst) 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
(onder voorbehoud)
18.30 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S. van der Hoek

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Schrage-Buitenbos
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust

Zo/ 19-02

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-
van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
(onder voorbehoud) 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
(onder voorbehoud)
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M. Elbers 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: mw. O. van ‘t Riet
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

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/ 22-02 

Vesperviering in de Kruiskerk
Samen met de Titus Brandsmaparochie en 
de Augustinusparochie. Voorgangers zijn 
Ambro Bakker, deken van Amsterdam en 
pastoor van de Augustinusparochie, en Sieb 
Lanser. Het koor Tolle lege onder leiding van 
Marlies van ’t Hoff verleent medewerking. 
We hopen op een goede opkomst en dat de 
oecumene onze gemeente ter harte gaat. 
Aanvang: 16.00 uur

Data kopij inleveren en 
verschijnen Present
 
Februari/maart 
thema: Verandering
kopij inleveren: uiterlijk 31 januari 
verschijning: 23 februari

April 
kopij inleveren: uiterlijk 6 maart 
verschijning: 29 maart
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Schatten op aarde

Er raast een storm over kerkelijk 
Nederland. Het ene na het andere 
kerkgebouw moet worden gesloten. 
In Leeuwarden gaan vier van de zeven 
kerkgebouwen dicht, in Eindhoven 
blijven er van de negentien katho-
lieke kerken nog tien over. Zo kunnen 
we nog wel even doorgaan, en er 
komt voorlopig geen einde aan. Wij 
in Amstelveen-Buitenveldert weten 
waarover we praten. Al meer dan 
twintig jaar is kerksluiting onder 
ons een belangrijk thema, en sinds 

ik hier in 1990 kwam 
wonen en werken, zijn 
er vijf kerkgebouwen 
gesloten: de Adventkerk, 
de Pauluskerk, de 
Ontmoeting, de 
Bankraskerk en de 
Dorpskerk. Voor sommige 
gebouwen werd een 
nieuwe, passende 
bestemming gevonden, 
maar helaas niet voor 
alle, en de Ontmoeting 
en de Adventkerk zijn met 

de grond gelijk gemaakt. Nu is de 
Handwegkerk aan de beurt. Voor het 
jaar 2012 om is, zo werd de gemeente 
onlangs meegedeeld, zal ook dit 
gebouw gesloten worden. 

Profetische duiding
Toen ik in de jaren zeventig met mijn 
theologische studie begon, werd 
langzamerhand duidelijk wat ons boven 
het hoofd hing. Gerard Dekker, de 
godsdienstsocioloog, werd niet moe 
de cijfers omtrent kerk en godsdienst 
in onze samenleving te analyseren en 
er commentaar op te geven. Voor hem 
stond het vast dat de rol van de kerk 
steeds minder belangrijk zou worden. 
Johannes Verkuyl, de befaamde 
zendingsman, kwam met een profe-
tische duiding van de cijfers. Hij 
betoogde dat de Eeuwige zich van de 
kerk in Europa had afgewend vanwege 
haar zonden, en dat nu de tijd voor de 
kerk in de Derde Wereld was aange-
broken. Dekker had zonder meer gelijk. 
Zo simpel is dat, we zien het om ons 
heen gebeuren. De duiding van Verkuyl 

blijft intrigeren. Verkuyl wist wat zonde 
was, ik bedoel: hij durfde de zonde van 
het zogenaamde christelijke westen 
aan te wijzen. Zou dat de reden zijn 
van wat zich in ons land afspeelt? Gaan 
wij, als eenmaal het volk Israël, ‘in 
ballingschap’ vanwege onze zonden?

Nu kan een tijd van inkeer en boete 
geen kwaad, en de kwaliteit van de 
kerk zal er niet minder van worden 
als onze positie als christenen 
minder vanzelfsprekend wordt dan hij 
eeuwenlang is geweest. Waar de kerk 
een machtspositie inneemt, ligt het 
verval op de loer, want macht corrum-
peert. Wie zal durven ontkennen 
dat de kerk daaraan ontkomen is? 
Wie zal durven beweren dat het in 
Amstelveen-Buitenveldert allemaal 
zonder vlek of rimpel is verlopen? 

Hoogste hemel
Maar als de voortrazende storm het 
eigen kerkje raakt, wordt een mens 
daar niet vrolijk van. De kerk waar 
we bij horen is voor velen van ons 
een geestelijk thuis geworden, het 
kerkgebouw is daarvan de uitdrukking 
in steen en hout. Zo ook het gebouw 
aan de ‘Hand naar Leiden’. Toen 
het oudste kerkgebouw aan de 

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze 

weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar 

vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Maarten J. Aalders

6

Naar aanleiding van Mattheus 6: 19-34

Handweg (dat er nog steeds staat!) 
op 16 december 1866 werd ingewijd, 
preekte ds. O. Los over het gebed 
van Salomo bij de inwijding van de 
tempel: ‘Zou God werkelijk op aarde 
kunnen wonen? Zelfs de hoogste 
hemel kan u niet bevatten, laat staan 
dit huis dat ik voor u heb gebouwd.’ 
Een mooie tekst om het kerkgebouw 
te relativeren. Het oude gebouw werd 
in 1899 vervangen door het huidige. 
Of er nog nazaten van de eerste 
afgescheidenen onder ons wonen, 
weet ik niet. Maar de Handwegkerk 
kent een aantal families die er al 
decennialang kerken. Ik zelf heb 
er meer dan zestien jaar met grote 
hartstocht gewerkt. Het gebouw 
aan de Handweg is voor ons de plek 
van veel hoogtepunten, we hebben 
er de glorie van het gemeente leven 
leren kennen, we hebben er ook 
dieptepunten meegemaakt. Nu is het 
einde aanstaande. Dat stemt velen 
weemoedig, dat doet velen pijn. We 
houden ons hart vast. Hoe zal het 

verdergaan, hier, in Amstelveen, in 
Nederland? Is er nog wel toekomst 
voor de kerk? 

Mot en roest
En toch…. Wij zoeken niet ons eigen 
kerkje, laat staan ons eigen kerkge-
bouwtje. Wij zoeken, als het goed is, 
het Koninkrijk Gods. Wij geloven niet 
in gebouwen, wij geloven in God die 
zich in Christus openbaarde en nog 
steeds openbaart. Dat wil zeggen: 
wij vertrouwen ons toe aan Hem die 
Heer is over alles en allen. Dat is echt 
wat anders dan je vastklampen aan 
een gebouw, dat per defi nitie vroeg of 
laat ten prooi valt aan ‘mot en roest’. 

Pastoraal hart
We geloven niet in kerkgebouwen, 
dat is waar. Maar als je dat gezegd 
hebt, begint het pas goed, zeker 
in geval van kerksluiting. Toen de 
mededeling over de aanstaande 
sluiting van de Handwegkerk werd 
gedaan, voelde ik een schok door 

de vergadering gaan. Hij kwam 
nogal onverwacht, ook al wordt er 
al heel lang over gesproken en weet 
iedereen dat het onontkoombaar 
is. Maar hoe doe je dat, een kerk 
sluiten? Je kunt het als kerkenraad 
eigenlijk nooit goed doen, dat besef 
ik ook wel. Maar je kunt het wel 
verprutsen, en dat hangt samen 
met de pastorale zorg. Het komt er 
mijns inziens op aan dat we zuinig 
zijn op elkaar, op de emoties die bij 
kerksluiting een rol spelen, op de 
mensen die op een bepaalde manier 
onterfd dreigen te raken. Daar hebben 
we in Amstelveen-Buitenveldert 
langzamerhand veel ervaring mee, en 
ongetwijfeld is er lering getrokken uit 
de andere kerksluitingen. Kerksluiting 
vergt heel veel pastorale aandacht. 
Ik wens de kerkenraad daarom een 
‘pastoraal’ hart toe en beveel hem 
aan in uw gebeden. Dan zal ons 
ongetwijfeld geschonken worden wat 
we nodig hebben om gemeente van 
Christus te zijn. 

Wij zoeken niet ons eigen kerkje of kerkgebouwtje. 
Wij zoeken, als het goed is, het Koninkrijk Gods.
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De actie Kerkbalans is de belangrijkste 
inkomstenbron van onze gemeente. Uw 
bijdrage wordt gebruikt voor de lopende 
kosten van de plaatselijke gemeente: 
onderhoud van gebouwen, verwarming, 
verlichting, personeelskosten, pastorale 
projecten, bijzondere vieringen, etc. Al 
die kosten die je maakt om de kerkelijke 
gemeente levend en vitaal te laten zijn, 
om kerkdeuren te openen en u welkom 
te heten. 

De inkomsten uit de actie Kerkbalans 
zijn de afgelopen jaren gedaald. Minder 
mensen voelen zich betrokken bij de 
kerk of moeten hun bijdrage aanpassen 
om andere redenen. De bijdragen 
namen ook af door vertrek uit de 
gemeente of overlijden. 
Voor 2012 houden we rekening met 
een tekort van ruim € 500.000 op de 
hierboven genoemde activiteiten. Door 
opbrengsten uit beleggingen is dat 
terug te brengen tot € 180.000. Ook 
door uw inzet kan dat bedrag omlaag. 
Wij vragen u daarom na te denken over 

wat de kerk u waard is. En daarvoor 
te geven, met uw hart én met uw 
verstand! Wellicht kunt u uw bijdrage 
naar boven bijstellen. 

De kerk is het waard om je voor in te 
zetten. Voor iedereen om zijn eigen 
redenen. De vraag ‘wat is de kerk mij 
waard?’ kan je ook omkeren: ‘wat kan 
ik voor de kerk betekenen?’ Want u 
kunt veel voor de kerk doen. 
Door aanwezig te zijn in de eredienst. 
Door u in te zetten als vrijwilliger naar 
beste kunnen. U kunt een bijdrage 
leveren aan één van de vele activiteiten.

We begroten een tekort. Toch zitten de 
Algemene Kerkenraad en het College 
van Kerkrentmeester niet bij de pakken 
neer. Zij blikken vooruit. Proberen, in 
samenwerking met de wijkkerken, 
na te denken over de toekomst van 
onze kerkgemeenschap. En proberen 
te becijferen wat dat betekent in 
fi nancieel opzicht. Daarvoor heeft u ze 
‘aangesteld’.

Voorbeelden? We bezinnen ons op 
vraagstukken die de afgelopen jaren zijn 
ontstaan en de vraagstukken die zullen 
ontstaan na de herstructureringen van 
wijkgemeenten. We denken na over 
de omvang van het aantal predikanten 
passend bij de nu gevormde en nog 
te vormen wijkgemeenten. Andere 
voorbeelden? We noemen er drie, 
zeer praktisch en concreet. Gewenst 
groot onderhoud in de Kruiskerk, ingrij-
pende renovatie van de Paaskerk en 
nieuwbouw in Westwijk. Drie zaken om 
de kerk en de kerkgebouwen toekomst-
bestendig te houden. Daar voelen AK 
en CvK zich ook verantwoordelijk voor. 

De Algemene Kerkenraad heeft de 
begroting voor 2012 geaccepteerd 
als fi nanciële leidraad. Maar de AK 
wil daarnaast acties ondernemen om 
tekorten terug te dringen. Wij hopen 
dat u zich ook daarvoor wilt inzetten. 
Wij bevelen de actie Kerkbalans 2012 
daarom van harte bij u aan. In januari 
valt de oproep in uw bus. 

Veel commentatoren geven hun visie 
op het nieuws, vaak pessimistisch. 
Maar ze zijn het zelden met elkaar 
eens. Dit pessimisme nemen we 
dus met een korrel zout. Ook in de 
kerk zijn we het weleens oneens, 
maar, anders dan de wereld, hebben 
wij geen reden tot pessimisme. Ons 
vooruitzicht is een nieuwe hemel, een 
nieuwe aarde en een eeuwig leven. 
We staan daar niet iedere dag bij stil, 
maar het is een geweldig vooruitzicht 
waarmee wij leven mogen.

We leven dus vanuit een belofte over 
de toekomst. Ik citeer 
Holtzapffel: ‘Het rijk van 
God tot stand brengen, 
dat kunnen mensen 
niet. Maar, geholpen 
door de goddelijke inspi-
ratie, geestkracht een 
bijdrage leveren, dat 
kunnen mensen wel en 
dat moeten mensen dan 
ook.’ Ook een mooi motto 
voor de denktank, een 
kleine taakgroep die is 
ingesteld naar aanleiding 

van twee vragen: die naar de juiste 
omvang van ons vermogen en die 
naar de predikantsformatie. Beide 
vragen dienden beantwoord te 
worden vanuit beleid dat er niet is. 
De AK heeft deze denktank gevraagd 
dit beleid te formuleren. In november 
begon de denktank en in februari zal 
hij zijn rapport klaarhebben. Dat kan 
zo snel omdat de denktank vooral 
moet ordenen en uitbouwen wat de 
wijken hebben ontwikkeld.

Ook de PKN denkt over het 
vermogen. De scriba, ds. Plaisier, 
vraagt aandacht voor duurzaam 
en verantwoord beleggen. Een 
sympathieke gedachte, de kerk 
als voorbeeld. Maar… Ds. Plaisier 
verwijst ‘naar wat het evangelie 
ons zegt’. Geld is een gevaarlijk 
terrein, schrijft hij, en voor we het 
weten komen we in de ban van de 
Mammon. Ik vind echter concrete 
verwijzingen naar ‘wat het evangelie 
ons zegt’ wat hachelijk. Meestal kan 
men met een andere passage een 
ander standpunt verdedigen. Dat 
kan ook hier, maar zoiets leidt snel 

tot moeizame discussies. Als wij als 
kerkgemeenschap een beleid voor 
het beleggen vaststellen, dienen ook 
andere overwegingen beschouwd te 
worden.

Een paar markante punten uit het 
afgelopen jaar. Na een jarenlang 
dienstverband vertrok Inke Otting. 
Zij werd opgevolgd door Dorien Keus. 
Ook bij de predikanten waren er 
mutaties. Ds. Buitenwerf kwam, 
ds. Doolaard en ds. Visser gingen. 
Dat ds. Visser vertrok was voor hem 
goed, maar voor ons kwam het niet 
zo goed uit. De Dorpskerk werd eerst 
gesloten en daarna verkocht. Het 
laatste deed zo mogelijk nog meer 
pijn dan het eerste en dat vereist 
veel pastorale zorg. Gelukkig werd 
ds. Schaap bereid gevonden om 
als interim zijn krachten te wijden 
aan de opbouw van de nieuwe wijk 
Amstelveen Zuid, iets wat de drie 
wijkgemeenten voortvarend tot stand 
brengen. Het langjarige scribaat van 
Hans Reijenga eindigde. Hij is bedankt 
in de Kruiskerk en in Present, waarvan 
hij nog steeds de administratie doet. 
En zo komen we bij die talrijke vrijwil-
ligers die de kerk overeind houden. 
Zonder u wordt het niks. Dank, dank, 
dank. Namens de AK wens ik dat u 
daar nog lang mee kunt doorgaan, met 
de zegen van de Allerhoogste.

college van kerkrentmeesters

Kerkbalans 2012Nieuwjaarstoespraak
De Actie Kerkbalans 2012 heeft als slogan: Wat is de kerk u/jou waard? 

Bij kerk kan je aan verschillende zaken denken (gebouw, instituut). Maar het 

gaat vooral om de geloofsgemeenschap van mensen die samenkomt, samen 

gemeente van Christus is. Het gaat dus om uw kerk, die voor u waarde heeft. 

Wat is de kerk mij waard? Een vraag die op veel verschillende manieren te 

beantwoorden is. Voor uzelf hebt u daar vast een antwoord op.  

In vorige nieuwjaarstoespraken ging het vaak over de noodzaak dat 

de kerk nieuwe wegen vindt. Ik wil daar nu niet veel over zeggen, maar 

meer op de actualiteit in onze kerk inzoomen. 

Daarbuiten gebeurt veel meer dat ook veel belangrijker is.

8

Hans van Strien, penningmeesterMelis Melissen, voorzitter

uit de algemene kerkenraad
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Niet voor één stijl 
te vangen

Is het toeval of niet? De nieuwe 
organist Henk Trommel vertelt over 
een bijzondere ontmoeting met 
gemeenteleden uit de Kruiskerk. 
‘Afgelopen zomer raakte ik op een 
camping in Napels in gesprek met 
twee mensen die net als ik een 
vroegchristelijke stad in de buurt 
bezochten. Ze bleken lid te zijn van 
de Kruiskerk. Mijn sollicitatiebrief lag 
toen al op de mat!’ 

Opbouwkerk
Henk heeft een afwis-
selend leven. Behalve 
organist is hij dirigent 
van twee oratorium-
koren waarmee hij 
grote klassieke werken 
uitvoert, dirigent van het 
Bindingkoor in Aalsmeer 
dat zowel klassiek als 
popachtige gospel uitvoert, 
muziekdocent op twee 
middelbare scholen en 
sinds kort ook rekendocent. 

Hij kijkt er naar uit om te starten in 
de Kruiskerk. Lange tijd was hij in 
dienst van de hervormde gemeente 
in Bennebroek. Een kleine gemeente 
met zo’n veertig kerkgangers, waar 
hij zondagochtend op een mooi orgel 
uit 1742 speelde. Maar een nieuwe 
uitdaging lonkte, en de baan in 
Bennebroek verwisselt hij voor die 
van cantor-organist in Amstelveen. 
‘Het is iets wat ik zocht. Een middel-
grote gemeente met een mooi 
orgel. Ik denk dat ik er goed pas.’ 
Met nieuwe predikanten, een duide-
lijke wens om de kerk betekenis in 
de buurt te geven en een recente 
fusie van twee wijkgemeenten is 
de gemeente in een nieuwe fase 
terecht gekomen. Ook muzikaal 
gezien moeten de twee voormalige 
wijkgemeenten verder naar elkaar 
toegroeien. In het najaar is een 
nieuw koor gestart. ‘Het sluit aan bij 
het werk dat ik in de Amstelkerk in 
Amsterdam heb gedaan. Dat was 
een opbouwkerk. 

Er was een kaartenbakkoor en er 
waren gemeenteleden die een 
instrument bespeelden. Er kwamen 
veel studenten en de gemeente 
groeide als kool.’

Hoogkerkelijk en gospel 
Ook in de Kruiskerk wil Henk Trommel 
iets moois opzetten. ‘Met groot orgel, 
klein orgel en vleugel kan ik er als 
cantor-organist alle kanten op. Wat 
helpt is dat er volgend jaar een nieuw 
liedboek uitkomt. Daar kun je veel 
mee doen.’ 
De liturgie is anders dan hij gewend 
was in Bennebroek. Daarom heeft 
hij zich de afgelopen tijd goed 
geïnformeerd over de sfeer en stijl 
van de diensten. Hij bereidt zich 
altijd goed voor en zoekt de samen-
werking. ‘Ik lees ruim van te voren 
de Bijbelteksten van de zondag door, 
zodat ik er muzikaal goed bij kan 
aansluiten. Muziek is geen dictaat 
van een musicus, en ook niet van 
een predikant. Ik zoek het meer in de 
sfeer van elkaar ideeën aandragen. 
De komende maanden zal ik eerst 
de kat uit de boom kijken. Je kunt 
muzikanten en zangers namelijk op 
verschillende manieren inzetten in 
een dienst, meewerkend of juist 

Hij kent het orgel een beetje uit zijn studententijd. Want als het 

in de Westerkerk in Amsterdam te koud was, kreeg hij orgelles in een 

warmere Kruiskerk. Nu start hij er als cantor-organist, 

met een schat aan muzikale ervaring. 

Willeke Koops 

concertant. Ik vind het belangrijk 
dat de muziek een raakvlak met de 
gemeente heeft, dat mensen zich 
erin herkennen. En dat het veelzijdig 
is. In Amsterdam lukte het ook om 
hoogkerkelijke muziek met gospel in 
één dienst te combineren zonder dat 
ze elkaar beten.’ 
Die verschillende stijlen zijn ook 
in zijn gezin terug te vinden. ‘Mijn 
middelste zoon is pianist van een 
praiseband (aanbiddingsband, red.), 
mijn oudste zoon heeft zich als 
professioneel cellist toegelegd op de 
klassieke muziek.’ Henk is als organist 
geschoold, maar voelt zich ook achter 
de piano in zijn element. In zijn huis 
in Kudelstaart staat een glimmend 
zwarte vleugel. ‘In februari geef ik in 
Aalsmeer een concert met mijn zoon 
en zijn vriendin die violiste is. Daar 
moet ik heel hard voor oefenen. Het 
vreet tijd, en in zo’n periode heb ik 
geen tijd voor andere dingen zoals 
componeren. Dat doe ik ook alleen 
als er om wordt gevraagd.’ 

Goede tekst
Hoewel Henk al zo’n dertig jaar voor 
de PKN of voorlopers daarvan speelt, 
behoort hij zelf tot de christelijke 
gereformeerde kerk. Een kerk waar 
de tien geboden wat vaker klinken 
dan in de gemiddelde protestante 
kerk in Amstelveen-Buitenveldert en 
twee diensten per zondag zijn. Hij 
voelt zich nog steeds wel redelijk 
thuis bij die kerk, en als zijn agenda 
het toelaat pakt hij een middagdienst 
mee in de kerk aan de Lijnbaan in 
Aalsmeer. 
Zijn muzikale smaak is breed. ‘Er is 

eigenlijk maar heel weinig kerkmuziek 
die ik niet goed vind. Ik hecht wel 
aan een goede tekst, het moet geen 
rotzooi zijn. Een onderdeel van de 
sollicitatieprocedure in de Kruiskerk 
was het instuderen van een lied met 
een gelegenheidskoor. Sommige 
mensen van het koor gaven aan 
dat ze het motet wat gemakkelijk 
vonden, maar ook dat kan heel mooi 

zijn. Wat mij betreft liever eenvoudig 
en goed, dan bijvoorbeeld een 
ingewikkeld motet van Schütz dat 
voor geen meter klinkt. Ik hou van 
klassieke gezangen, van Engelse 
hymnen, maar ook van muziek van 
Antoine Oomen en Tom Löwenthal 

uit de traditie van de Dominicuskerk 
in Amsterdam. Wat ik een heel goed 
lied vind is bijvoorbeeld ‘Gij zijt de 
zin van wat wij zijn’ (Gezang 283) 
of ‘God gaat zijn ongekende gang’ 
en dan vooral het laatste couplet: 
‘Hoe blind vanuit zichzelve is het 
menselijk gezicht. God zelf vertaalt 
de duisternis in eindelijk eeuwig licht’ 
(Gezang 447: 6).’ 

Dat lied heb ik pas gezongen, bedenk 
ik me. De componist Benjamin 
Britten gebruikte het als afsluitende 
hymne van zijn Saint Nicolas Cantata. 
Ik heb het een paar weken geleden 
uitgevoerd, in de Kruiskerk. Is het 
toeval of niet?

interview
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    Naam:  Marcel den Dulk
   Burgerlijke 
    staat:  Getrouwd
    Werk:    musicus o.a. 
    organist in de 

Handwegkerk
      Passie:   Johannes Passie
 

Wij houden van uniek, bijzonder, 
onvervangbaar. Een naam maakt je 
meteen herkenbaar: ‘Johannes zal 
hij heten’ (Lucas 1): je weet meteen 
over wie het gaat. Het noemen van 
een naam: Mauro moge in onze 
dagen hard-Leerse machthebbers 
helpen alsnog te leren dat donkere, 
van ver komende schapen niet minder 
kostbaar zijn dan witte schapen van 
dichtbij.

Schatten moet je bewaken, verdedigen 
tegen kwade machten. De kostbare 
schatten met de namen rechtvaar-
digheid, gastvrijheid, barmhartigheid 
kunnen zonder onze hulp niet komen 
op plaatsen waar ze zo node gemist 
worden. Een eenvoudig briefje of 
e-mailtje aan mensen die zich inzetten 
voor de verdediging van de schat van 
de gerechtigheid kan voor hen van 
onschatbare waarde zijn. Wanneer u 
aan Kamerleden een bemoedigend 
mailtje wilt sturen, kunt u via www.
tweedekamer.nl eenvoudig hun email-
adres vinden.

Vaak bezit je schatten zonder het je 
te realiseren. Soms blijkt dat je de 
waarde van al dat gewone dat je bezit, 
jarenlang hebt onderschat. Het is een 
wonderlijke contradictie: wat gewoon 
lijkt, blijkt kostbaar. Wat weinig lijkt, 
blijkt veel. ‘Acht is meer dan duizend’, 

was mijn opa’s lijfspreuk, vertelde 
mijn vader mij: als je acht slaat op het 
kleine, zie je meer dan duizend.
De kern van de zaak is dat het 
predicaat schat geen objectief 
keurmerk is. Het bestaat slechts 
als gevolg van je eigen inschatting 
van wat je om je heen wilt zien en 
horen. Daarom is de ene schat de 
andere niet. Het belang van het op 
de juiste waarde inschatten van al 
onze rijkdommen kan niet worden 
overschat. 

Gezondheid, een voet, een hand, een 
maag, een oog, je geheugen, je knie, 
noem maar op. Een thuis, een vriend, 
een arm om je schouder. Die ene blik, 
dat lieve woord, die kaart, dat lied, het 
is een eindeloze rij van ongekende 
schatten. 
Onschatbaar is onze rijk-dom. 
Hoe dom onze drang naar rijker.

In de nieuwe Bijbelvertaling komt 
het woord ‘schat’ 21 keer voor, De 
bekendste Bijbelplaatsen zijn wellicht: 
Mat 6:21 – ‘Waar je schat is, daar 
zal ook je hart zijn’ en Psalm 119: 
72 – ‘Goed voor mij is de wet uit uw 
mond, beter dan een schat aan goud 
en zilver’.

… zegt een man tegen zijn man of vrouw als hij ’s avonds thuiskomt. 

Lief klinkt dat. Alhoewel, hoe het klinkt kan afhangen van hoe vaak het klinkt. 

De eerste keer klinkt het meestal schattiger dan de 1000e keer. Schat heeft 

te maken met kostbaar. Bij een geldschat is dat: hoe meer, hoe beter. Maar 

tussen elkaar schat noemende partners geldt dat juist net niet. Als er veel van 

zijn, daalt de waarde onmiddellijk. 

Dag schat!
Marcel den Dulk

Ook in het Liedboek vinden we talrijke 
verwijzingen, waarvan deze mij heel 
dierbaar is:
gezang 326 - 1
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.

Toegerust met deze kostbare schat: de 
wijsheid van Gods woord, reizen wij 
samen naar Bethlehem, trekken we 
door de woestijn, zijn we op weg naar 
een onbekend land. Voor velen wacht 
een zware tocht in dit nieuwe jaar. 
Onzeker over alles wat zo lang zeker 
leek in hun leven. Hunkerend naar 
de onschatbare rijkdom van handen 
die klaarstaan om hen op hun tocht 
te ondersteunen. ‘Wat hun toekomst 
brenge moge, hen geleid ons aller 
hand.’

Samen mogen wij, met allen die 
ons omringen, op ontdekkingstocht 
zijn, onderweg in een wereld van 
verschillende tradities, culturen en 
religies, van ver en dichtbij. Samen 
op reis, schatgravend in de culturele 
rijkdommen die ons zijn nagelaten 
door hen die ons zijn voorgegaan. 

Voor mij zijn de schatten van de grote 
Bach heel dierbaar. Zijn Johannes 
Passion schildert het beeld van 
een Koning die is gekomen om te 
dienen en ons uitnodigt om Hem 
daarin na te volgen. Bach werkte 
vanuit een groot theologisch kader. 
Zijn Johannes Passion is daarom 
nog veel meer dan een schitterend 
muziekwerk. Zijn werk staat in het 
teken van het Piëtisme en stelt 
daarom de persoonlijke geloofsbe-
leving in het centrum.

Ik voelde mij gaandeweg meer en 
meer aangespoord om de schat van de 
muzikaal-exegetische boodschap die 
Bach ons heeft nagelaten door te geven 
aan allen die met de Nederlandse taal 
zijn opgegroeid. Precies zoals Bach zijn 
boodschap voor de Duitse hoorders 
had bedoeld: recht uit het hart – in het 
hart. Dat bereik je niet via de omweg 
van een vertaalboekje. Pure emoties 
zijn slechts bereikbaar via de schat-
kamer van je eigen moedertaal.
Zo hebben we dan nu een nieuwe 
schat in handen: de ‘Nederlandse 
Johannes Passion van Bach’, die op 
zondagmiddag 4 maart tijdens een 
offi ciële première zal klinken in het 
Concertgebouw te Amsterdam. 
U bent van harte welkom om dit feest 
mee te vieren. 

Meer info: www.grootnoord.nl.
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De adventpakjesactie werd dit jaar voor 
de 18e keer georganiseerd door de PJR 
en de diaconie. In de Handwegkerk, 
Kruiskerk, Paaskerk en Pauluskerk zijn 
spullen voor daklozen ingezameld. 
Ieder jaar krijgen zij met Kerst van ons 
een pakketje met persoonlijke verzor-
gingsspulletjes: een tandenborstel, 
shampoo, douchegel, scheerschuim, 
etc. Daarnaast zijn er zaken voor de 

daklozeninloop verzameld: spelletjes, 
soep, koekjes, en zo meer.
In de Kruiskerk hebben we al deze 
spullen uitgezocht. Iedere keer kwam 
er weer een auto met meer zakken 
en tassen. Gelukkig waren er veel 
vrijwilligers, dus de spullen waren snel 
verdeeld en de pakketjes gemaakt.

Nog dezelfde zondag hebben we een 
deel afgeleverd bij inloophuis Makom 
aan de Van Ostadestraat. We werden 
hartelijk verwelkomd. Het was er heel 
druk, iedereen zat net aan de maaltijd. 
Zowel de bezoekers als de organisatie 
waren blij met al onze spullen. Gelukkig 
kregen we hulp bij het naar binnen 
brengen.
Het andere deel van de pakketjes en 
spullen is de maandag erna bij het 
Stoelenproject bezorgd. Van hen kregen 
we een mooie bedankbrief: ‘Graag 
willen we de Protestantse Gemeente 
en JeugdRaad Amstelveen hartelijk 
danken voor de enorme hoeveelheid 
toilet- en scheerspullen, etenswaren, 

snoep, kleding en spelletjes die wij via u 
mochten ontvangen!’

Er is ook geld opgehaald voor de 
 inloophuizen, de opbrengst daarvan is 
€ 649,55.

Iedereen die heeft meegeholpen of 
gegeven aan de adventpakjesactie: 
bedankt!

Mijn eerste associatie is ook niet de 
regenboog of Ali Baba en de veertig 
rovers. Wat het eerst bij mij opkomt, 
als ik denk aan schatten, zijn mensen. 
Schatten zijn mensen die je kent en die 
je dierbaar zijn. Of meer nog mensen 
van wie je houdt en van wie je weet 
dat ze van jou houden.

In de Schrift echter wordt het woord 
‘schat‘ op twee andere manieren 
gebruikt. Aan de ene kant in de 
termen van geld, goud, of anderszins 

materiële zaken. In het Nieuwe 
Testament meer als metafoor: een 
schat is iets wat je in hemel verdient 
door in het hiernumaals naar de Wet 
en de Profeten te leven. En daar is ook 
je hart.

Op 28 december 2011 las ik in Trouw 
een indrukwekkend interview van 
Antoine Bodar met Hilde Kieboom, de 
oprichtster van de Belgische afdeling 
van Sant’ Egidio. Deze van oorsprong 
Romeinse, inmiddels wereldwijd 

actieve katholieke, lekenbeweging wil 
God in de eerste plaats ontmoeten in 
de armen, de daklozen, de vreemde-
lingen en de uitgestotenen. In hen zien 
zij het gelaat van de lijdende Christus 
en door hen te ontmoeten en bij te 
staan proberen zij waar te maken wat 
Jezus gezegd heeft: wat gij aan de 
minsten der mijnen hebt gedaan, hebt 
gij aan mij gedaan. Zo proberen zij de 
aansporing van Thomas a Kempis in 
zijn De navolging van Christus (lange 
tijd het meest verspreide boek na de 
Bijbel) concreet vorm te geven. Zo 
verzamelen zij schatten in de hemel 
(Matt. 6).

Voor mij zijn zij schatten. Ik zou willen 
dat ikzelf en wij allen de moed hadden 
onze vaak onterechte zorgen over 
het materiele te vergeten en hun 
voorbeeld na te volgen.

Het was een enorm gekrioel. Overal liepen tieners, volwassenen 

en een enkel kind. De grond en alle tafels stonden vol met dozen, tassen 

en kratten. ‘Waar liggen de tandenborstels?’ ‘Is dit nou shampoo of 

douchegel?’ ‘Hadden we al een zak met sokken?’ Kortom, er was de jaarlijkse 

adventpakjesactie.

Toen de redactie van Present mij  vroeg om een column 

te schrijven voor het themanummer Schatten, was mijn eerste 

gedachte: ik hoop maar niet dat ze een reclameboodschap 

verwachten voor het gironummer van de wijkkas. Dat ik overigens 

van harte kan aanbevelen, maar dat is niet mijn eerste associatie bij 

het woord ‘schatten’.

Adventpakjesactie
Dorien Keus

college van diakenen column

Lodewijk Palm

Schatten
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Een blik van boven
De commissie nieuwbouw en verschillende werkgroepen daarom heen zijn 

druk bezig met de vormgeving van de nieuwe kerkplek in Westwijk. Er ligt 

intussen een nieuw ontwerp met vijf hoge, smalle kerkramen naast elkaar. 

Nu nog op zoek naar een geschikte glaskunstenaar.

ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid

Zijaanzicht, vanuit de Jasmijnlaan.

De entree van de kerk met vijf hoge smalle 
kerkramen naast elkaar

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

Veranderen, verhuizen
Enige tijd geleden kwamen we op 
de kerkenraad over een boek van 
praktisch theoloog Sake Stoppels 
te spreken. Het draagt de fraaie 
titel: ‘Voor de verandering’. De 
auteur verheelt niet dat werken 
aan vernieuwing in de kerk geen 
sinecure is. Er gaat ondanks veel 
goede bedoelingen het nodige mis 
in kerkopbouwprocessen. Zouden 
we dan wel willen, durven beginnen 
aan (weer) een veranderingstraject? 
Vanwaar en waartoe die voorgestelde 
veranderingen? Stoppels geeft direct 
aan het begin van zijn boek het ijkpunt 
aan: veranderingen in de kerk zijn 
slechts ten goede als ze individuele 
gelovigen en geloofsgemeenschappen 
verder helpen op de weg achter Jezus 
aan. Dan hebben we het dus over 
navolging. In al onze gesprekken de 
komende tijd lijkt het me goed om 
elkaar daar steeds weer aan te herin-
neren. 

We hadden een gemeenteberaad op 
zondag 4 december. Er moest het 
nodige gecommuniceerd worden. In 
het uur dat we met elkaar hadden, 
kwam misschien niet alles even goed 
uit de verf. Fijn dat mensen achteraf 

reageerden om op bepaalde zaken 
te attenderen. Voor de overgang van 
de wijkgemeente richting Paaskerk, 
in de periode na de gemeenschap-
pelijke vieringen in de zomer, gaan we 
plannen maken en iedere suggestie 
met oog op de verhuizing is welkom. 
We hoeven elkaar niet te vertellen 
hoe ingrijpend een verhuizing is. 
Door mijn werk in de kerk is het 
me viermaal overkomen… Elke 
keer vond ik het zeer enerverend, 
hectisch om het over de stress maar 
niet te hebben! Tot de kunst van het 
verhuizen hoort goed afscheid nemen. 
Vooral ook tijd nemen voor een goed 
afscheid. Mocht de indruk tijdens het 
gemeenteberaad zijn gewekt dat we 
na de gemeenschappelijke zomer-
diensten op een ‘holletje’ overgaan, 
dan is het goed om te zeggen 
dat we in de kerkenraad en in het 
gemeenschappelijk overleg in Zuid de 
voorkeur geven aan zorgvuldigheid 
boven haastige spoed.

Enige tijd geleden vertelde ik tijdens 
een viering aan de kinderen over 
een slak die op een goede dag gaat 
verhuizen. Een bevriende olifant 
biedt haar hulp aan. Hieronder een 
gedeelte uit het verhaal: 

Dat is lief van je olifant, maar het is 
niet nodig, ik red me wel. Jammer 
denkt de olifant, ik had haar graag 
geholpen met verhuizen.
Tegen het middaguur komt olifant 
de slak weer tegen, niet ver van de 
plaats waar hij haar ’s morgens vroeg 
had ontmoet. Ze draagt haar huisje op 
haar rug en ziet er moe uit. Dag slak 
zegt de olifant. Kun je echt geen hulp 
gebruiken? Nee hoor, hijgt de slak en 
veegt het zweet van haar voorhoofd. 
Ik kom er wel. 
Het wordt avond, de zon zet alles in 
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een rode gloed, gaat bijna onder. 
De olifant zit aan de voet van de 
holle boom. De slak is er nog steeds 
niet. De olifant wordt wat ongerust 
en gaat eens kijken of de slak toch 
niet enige hulp kan gebruiken. Even 
verderop zit de slak aan de kant 
van de weg. Slak, hoe is het met 
je? Nou, ik ben erg moe, wil je me 
helpen, olifant? 
Olifant steekt zijn slurf uit en draagt 
de slak met huisje en al naar de voet 
van de holle boom. Voorzichtig zet 
olifant de slak weer op de grond. 
Dank je wel, olifant, zegt de slak. 
Zonder jou was ik er niet gekomen. 

Nu ben ik niet zo geporteerd van 
‘een moraal van het verhaal’, net 
zo min als van een toepassing aan 
het einde van een overweging. Het 
moralisme vierde vaak hoogtij in 
kerkelijke kring… Maar ik hoop wel 
dat mensen de komende tijd ‘de 
olifant in zichzelf’ koesteren en ook 
willen inzetten. Om misverstanden 
te voorkomen zeg ik er nog bij dat 
de slak in het verhaal indertijd geen 
pleidooi voor een slakkengang 
behelsde. Wel nam de slak haar huis 
mee op haar rug en daarbij dacht ik 
aan alles wat goed was, wat in het 
verleden van waarde was gebleken, 
waar de toekomst tegemoet kan 
worden gegaan.

Kring ‘onze dagen tellen’
We spraken met elkaar af om een 
vervolg te geven aan de kring over 
ouder worden en spiritualiteit. Toen 
we bezig waren in het najaar, bleek 

al gauw dat er te veel ‘stof’ is voor 
drie ochtenden. In januari denken we 
na over de dood en over de ideeën 
en wensen rond de eigen uitvaart. 
We splitsen de groep in tweeën en 
hebben derhalve twee data: 19 en 
26 januari, beide ochtenden in de 
Achterkant, van 10.15 tot 11.45 uur. 
Wilt u zich, als u in dit stadium wilt 
aanhaken, even bij mij opgeven? 
Op donderdagochtend 9 februari 
hebben we pastor Hans Dornseifen 
in ons midden die jarenlang pastor 
was in het ziekenhuis Amstelland. 
Vanuit de praktijk spreekt hij over de 
vragen die kunnen opkomen rond 
het levenseinde, o.a. over eutha-
nasie en palliatief handelen. Wie niet 
deelneemt aan de gesprekskring, 
maar geïnteresseerd is in deze 
thematiek: hartelijk welkom! 
Op 8 maart is de zesde en laatste 
bijeenkomst van de kring. 

G.J. de Bruin

Offerblokken
De opbrengst van de offerblokken bij 
de uitgangen van de Handwegkerk 
blijft ook in 2012 bestemd voor het 
jeugdwerk van onze partnerge-
meente in Zebabdeh.

De schatten van de Handwegkerk

Toch wel een bijzondere titel: De schatten van de 
Handwegkerk. Het had betrekking kunnen hebben op 
alle jeugdige enthousiastelingen die wij in onze JD12+ 
dienst op zondag mogen begroeten. Echter, ik denk 
niet dat zij dit mij in dank zouden afnemen. Vandaar 
dat ik het hier maar over een ander boeg wil gooien: 
de schatten aan activiteiten die wij op onze agenda 
hebben staan.

Kerstlunch: Zondag 18 december hebben we na de 
JD12+ nog gezellig nagepraat onder het genot van zelf 
meegebrachte onderdelen voor een kerstlunch. 

Bezinning: Op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari is 
het de hoogste tijd voor ons (JD12+ leiding) om onze 
activiteiten eens kritisch tegen het licht te houden. 
Hier zal onder ander de vraag ‘Hoe kunnen wij de 
jongeren op hedendaagse wijze actief laten partici-
peren in het geloof?’ centraal staan. We moeten het 
al zonder een echte jongerenouderling stellen en 
hunkeren dan ook naar uw mening of welgemeend 
advies dat we mee kunnen nemen. 

Sirkelslag: Op vrijdag 3 februari vanaf 19.15 uur gaan 
we weer Sirkelslag spelen: een themaspel gebaseerd op 
de bijbel waarbij wij tegen honderd andere groepen in 
Nederland gaan strijden (lees: maffe opdrachten zo snel 
en goed mogelijk gezamenlijk oplossen). Ons strijdtoneel 
speelt zich af in de Handwegkerk en Kruiskerk.

Aan de haal met een verhaal: Samen met de 
jongeren van de Protestante Gemeente Amstelveen 
Buitenveldert gaan we in het weekend van zondag 
12 februari weer een uitvoering in de Paaskerk geven. 
Dit keer gaat het over het mooie Bijbelverhaal Exodus 
en noemen het ‘Mozes: vondeling, prins en leider’. 
We hopen dat u naar ons spel komt kijken om ook blijk 

te geven van uw betrokkenheid bij ons jongeren. We 
rekenen op u en houden een mooi plaatsje vrij.

De Dienst: Op zondag 18 maart tijdens een avond-
maaldienst gaan wij een geheel ander thema behan-
delen in een dienst die door ons jongeren wordt 
opgezet en uitgevoerd. Hier gaan we Johannes 2 (de 
bruiloft te Kana) behandelen met als thema: 'Be The 
Change'. Deze dienst vindt plaats in de Handwegkerk 
onder de auspiciën van ds. Gert Jan de Bruin. 

Wij zijn al druk aan de slag gegaan met alle voorbe-
reidingen die getroffen moeten worden en hebben 
tijdens de vakantie niet stilgezeten. We willen u 
allen namens alle jongeren en leiding een gelukkig 
nieuwjaar toewensen en dat we in dit jaar goed met 
elkaar in verbinding mogen geraken.

Jongeren en leiding van de jongerendienst

Laatste diaconievergadering 
De laatste vergadering van de diaconie 
van de Handwegkerk op 12 december 
stond in het teken van het afscheid 
van Gert Groot en Wim Jalink. Zij 
werden op passende wijze toege-
sproken door Thole Beishuizen, die 
hen bedankte voor het vele werk dat 
zij verzet hebben. Tevens hebben wij 
de kerstattenties ingepakt en er werd 
zelfs nog vergaderd. 
Vanaf januari 2012 gaan wij vol goede 
moed verder als één diaconie Zuid.

Nelleke de Bres
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Bij de diensten
Op 22 januari zijn er twee vieringen 
in de Kruiskerk. ’s Ochtends is er de 
reguliere viering, waarin de lezingen 
volgens het leesrooster zijn: 1 Sam. 
3: 1-10(18) en Marcus 1: 14-20. Het 
alternatieve spoor geeft 1 Kor. 8: 1-13. 
Sieb Lanser gaat voor. Een bijzon-
derheid is dat we op deze zondag 

onze nieuwe cantor-organist, Henk 
Trommel, mogen verwelkomen. 
Langs deze weg een bijzonder woord 
van welkom aan Henk in ons midden. 
Dat hij met ons de lofzang gaande 
mag houden. Het is de vierde zondag 
van de maand en dat betekent extra 
aandacht voor de tieners tijdens de 
dienst. Deze zondag valt aan het 
eind van de week van gebed voor 
de eenheid. In dat kader is er een 
vesper. Zie het bericht verderop in dit 
wijknieuws. 
Zondag 29 januari is Mirjam 
Buitenwerf de voorganger. De 
lezingen zijn Deut. 18: 15-20 en 
Marcus 1: 21-28; het alternatief: 
1 Kor. 9: 1-18. Dit is een viering in de 
cyclus rond het thema ‘gastvrij’. 
De eerste zondag van februari is een 
zondag voor het werelddiaconaat, als 
herinnering aan de watersnood van 
1 februari 1953 en de vele interna-
tionale hulp die wij toen ontvingen. 
Een goede zondag om de maaltijd 
van de Heer te vieren en te delen 
wat we zelf hebben ontvangen. 
Sieb Lanser gaat voor. De klassieke 
lezingen zijn: 2 Kon. 4: 18-37 en 
Marcus 1: 29-39. Vandaag begint er 
een nieuw alternatief spoor in het 
leesrooster: lezingen uit de profeet 

Ezechiël. Dit loopt tot en met Pasen 
en waarschijnlijk zullen we er ook in 
de Kruiskerk aandacht aan schenken. 
Vandaag is de lezing Ezechiël 1: 1-14. ’s 
Avonds gaat Sieb Lanser nog een keer 
voor in de cantatedienst die om 19.00 
uur in de Kruiskerk wordt gehouden. 
Op 12 februari mogen we Sytze de 
Vries in ons midden verwelkomen. 
De lezingen zijn 2 Kon. 5: 1-15b en 
Marcus 1: 40-45; alternatief: Ezechiël 
1: 15-28a. 
Mirjam Buitenwerf is de voorganger 
op 19 februari. De klassieke lezingen 
voor deze zondag zijn Jes. 43: 18-25 
en Marcus 2: 1-12; het alternatieve 
spoor geeft Ezechiël 1:28b – 3:3. 
De veertigdagentijd, de voorbe-
reidingstijd op Pasen, begint op 
woensdag 22 februari, Aswoensdag.

Vesper in kader van gebedsweek 
voor de eenheid
De jaarlijkse week van gebed voor 
de eenheid vindt plaats van 15 tot 22 
januari. Dit jaar is het thema ‘winnen 
met gevouwen handen’, ontleend aan 
1 Korintiërs 15: 57. Dit thema staat 
ook centraal in de vesper, die we op 
zondag 22 januari om 16.00 uur in 
de Kruiskerk houden. We doen dat, 
evenals vorig jaar, samen met de Titus 
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Brandsmaparochie en de Augustinus-
parochie. Voorgangers zijn Ambro 
Bakker, deken van Amsterdam en 
pastoor van de Augustinusparochie, en 
Sieb Lanser. Het koor Tolle lege onder 
leiding van Marlies van ’t Hoff verleent 
medewerking. We hopen op een 
goede opkomst en dat de oecumene 
onze gemeente ter harte gaat. 

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
De kerkenraadsvergadering van 
19 december was grotendeels gewijd 
aan het bekende thema ‘gastvrij en 
in contact met de buurten’. Allereerst 
stond een tussenevaluatie, verzorgd 
door de commissie gastvrij/missionair, 
op de agenda. Er is afgelopen halfjaar 
veel georganiseerd: het 60-jarig 
jubileum, thematische diensten, voor- 
en nabesprekingen, cantatediensten, 
een alternatieve viering ‘kerk na het 
werk’, bijeenkomsten voor studenten 
van Uilenstede, contacten met 
protestants-christelijke basisscholen, 
het kinderkerstfeest, verspreiding van 
uitnodigingen voor de kerstvieringen, 
en dat is nog niet alles. Per activiteit 
is door de commissie beschreven 
wat er goed gaat en wat beter kan. 
De kerkenraad is tevreden over wat 
er allemaal al is gebeurd en met de 
reacties van gemeenteleden en de 
omgeving. De kerkenraad wil dan 
ook doorgaan op de ingeslagen weg. 
Daarbij is het de kunst om meer 
gemeenteleden bij de activiteiten te 
betrekken dan nu het geval is. 

Zo wordt de werklast verdeeld en het 
draagvlak voor de activiteiten vergroot.

Daarna kwam het onderzoek aan de 
orde dat vijf studenten van de VU in 
het kader van hun opleiding hebben 
gedaan rond de vraag: In hoeverre is 
de gemeenschap van de Kruiskerk 
in Amstelveen gastvrij, zowel naar 
binnen als naar buiten? Drie van de 
studenten presenteerden de belang-
rijkste conclusies aan de kerkenraad. 
Enkele conclusies wil ik hier met u 
delen. 
Wat wij onder gastvrijheid willen 
verstaan, hebben we nog niet 
scherp. We zijn daarom van plan om 
komend voorjaar in een gemeente-
bijeenkomst nader stil te staan bij de 
theologische en praktische aspecten 
van gastvrijheid. Voor wat betreft 
de interne gastvrijheid hebben de 
studenten de vinger gelegd bij de 
sfeerverschillen tussen de voormalige 
Bankraskerk- en Nieuwe Kruiskerk-
gemeente, ook iets wat de aandacht 
van de kerkenraad houdt. Op basis 
van een klein onderzoekje in de buurt 
concluderen de studenten dat onze 
omgeving een redelijk positief beeld 
van de Kruiskerk heeft, maar dat de 
bekendheid van de activiteiten nog wel 
laag is. De ondervraagde personen 
bezoeken het liefst ‘neutrale’ activi-
teiten en waarderen cultuur en traditie. 
Openheid wordt genoemd als een van 
de belangrijkste voorwaarden om het 
contact te bevorderen. Waardevolle 
conclusies!
Vanuit de laatste conclusie stapten 

we naadloos over naar het volgende 
agendapunt: het communicatieplan 
van de pr-commissie. Dat plan 
beoogt vooral om in 2012 intensief te 
werken aan de beeldvorming over de 
Kruiskerk in onze omgeving. Daarover 
praten we in de kerkenraadsverga-
dering van januari verder. Ik zal er de 
volgende keer meer over schrijven.

Ten slotte nog een paar andere 
puntjes. We hebben afscheid 
genomen van Ellen de Vries, die 
zes jaar lang notulist was voor de 
kerkenraad van de Bankraskerk en 
later de Kruiskerk. Dank Ellen!
Medio december kregen we het 
verheugende bericht van Peter 
Mussert, namens de stichting 
Pauluskerk Oud Papier (POP), dat 
een bedrag van € 8.500 wordt 
overgemaakt op de rekening van de 
wijkkas! Stichting POP is een jaar 
of 25 geleden opgericht. De baten 
ervan kwamen ten goede aan het 
jeugdwerk en andere activiteiten 
in en rond de kerk. Toen op enig 
moment de waarde van oud papier 
negatief werd, is gestopt met de 
inzameling en werd het saldo op een 
goed renderende rekening gezet. 
Nu stichting POP wordt opgeheven, 
komt deze meevaller ten bate van de 
wijkkas. Dank aan iedereen die – lang 
geleden – oud papier heeft bewaard 
of opgehaald!
In januari en februari wordt de kerk 
van binnen geschilderd. Tegelijkertijd 
worden de elektrische leidingen 
vernieuwd en wordt betere verlichting 
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Agenda

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

Januari 
zo  22  16.00 uur  Vesperviering in de Gebedsweek voor de eenheid. 

Voorgangers: Ambro Bakker en Sieb Lanser
do 26 17.30 uur Samen aan tafel (SAT-maaltijd)

NB. De in het activiteitenboekje aangekondigde Bijbelkringen over de 
Openbaring van Johannes op 31 januari en 1 februari zijn twee weken 
opgeschoven naar 14 en 15 februari. 

Februari
do  2 14.00 uur  Middag over Dietrich Bonhoeffer. Inleider: Evert van der 

Mede. Titus Brandsmakerk
do 2 20.00 uur  God bestaat niet en Jezus is zijn zoon (boek Hendrikse). 

Leiding: Mirjam Buitenwerf
do 9 20.00 uur Kring Vrouw en Geloof
di  14 10.00 uur Openbaring van Johannes. Leiding: Sieb Lanser
wo 15 14.30 uur Openbaring van Johannes. Leiding: sieb Lanser
di 21 20.00 uur Gespreksgroep 25plus 
wo 22 20.15 uur  Wasili Wasin: Eigenzinnig schilder van iconen. 
   Leiding: Renger Prent 
wo  22 20.00 uur  Kind en geloof, voor ouders van kinderen die naar 

de basisschool gaan. Leiding: Mirjam Buitenwerf en 
Antoinette Pelser-Kamsteeg

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

in de nissen mogelijk gemaakt, in 
verband met exposities, de rommel-
markt en dergelijke. Zo gaan we 
‘vrolijk verder’, met het oog op de 
toekomst.

Erik Schouten

Alternatieve dienst
Donderdag 1 december was er in de 
Kruiskerk een alternatieve kerkdienst. 
Deze dienst, met de  toepasselijke 
naam Kerk na het werk, werd 
gehouden om 20.00 uur ’s avonds. 
Het thema was Bezinning, een 

moment van rust en overdenking 
in de drukte van alledag. De dienst 
was samengesteld door Mirjam en 
enkele leden van de groep 25-45 jaar. 
We bespraken een mooie tekst, en 
wisselden met elkaar van gedachten 
over het thema. De dienst werd 
muzikaal omlijst door Tim. Na afl oop 
was er wijn met hapjes, om nog eens 
rustig na te praten over deze mooie 
avond.

Sonja Bodoux

Adventmiddag
Op dinsdagmiddag 13 december 
vond de Ontmoeting in de Adventtijd 
plaats in de Kruiskerk. Met een goed 
samenwerkende vrijwilligersgroep, 
Tine Romers, Ans Windgassen, Bart 
Poesiat, Sieb Lanser en de twee 
MaS-scholieren, Amicha en Shiva, zijn 
de oudere gemeenteleden getrak-
teerd op een gezellige middag. 
Er was gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van koffi e 
en een gebakje. En later, tijdens de 
pauze, met een sapje en een hapje. 
De ingrediënten van het programma 
waren als vanouds samenzang, 
een kerstverhaal, een gedicht en 
een overweging door een van onze 
wijkpredikanten. En niet te vergeten 
de keuzeliederen. 
Volgend jaar zal er weer een Advent-
middag plaatsvinden en als diakenen 
kijken we er al een beetje naar uit: tot 
volgend jaar?! 

Saskia de Jong 
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Rond de diensten
Na de oecumenische nieuwjaars-
begroeting met de Heilige Geest-
pa rochie op 15 januari zijn de 
feestdiensten nu toch echt achter 
de rug. Maar wij blijven vieren. De 
boodschap van Kerst klinkt door, net zo 
goed als die van Pasen. Ze kunnen niet 
zonder elkaar: het kind in de kribbe is 
de mens aan het kruis. Het licht dat 
inbreekt in de nacht is als een belofte 
die met de opstanding voorgoed door 
zal breken.

Op zondag 22 januari verwelkomen 
wij van harte ds. Nieke Atmadja. 
Als gemeentelid is zij regelmatig 
in ons midden wanneer zij in 
Amstelveen is. Deze zondag mogen 
wij haar ook weer horen! De 
zondag erna, 29 januari, vieren wij 
avondmaal en delen brood en wijn. 
Ik ga dan zelf voor. Op 5 februari is 
er in de Paaskerk een gezamenlijke 
dienst van de wijkgemeenten in 
Amstelveen-Zuid. Op weg naar de 
fusie zullen wij één keer per maand 
samen vieren. De eerste zondag 
in februari is dat in het kader van 
ZWO, Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking. 
Ds. Gert Jan de Bruin gaat voor. 

Zondag 12 februari heeft u de keuze 
uit twee heel verschillende diensten: 
’s Morgens de theaterdienst, waarin 
tieners het verhaal van Mozes zingen 
en spelen. Ds. Mirjam Buitenwerf - 
van der Molen gaat, mét de jongeren, 
voor. ’s Middags een klassieke 
dienst, waarin de nadruk ligt op een 
eenvoudige liturgie en de kracht van de 
stilte. Er wordt alleen gezongen uit het 
Liedboek van de kerken. 
Ds. A Schrage - Buitenbos is in deze 
dienst de voorganger. In de dienst van 
19 februari tenslotte zullen Marion van 
der Vliet en Jelle Belgraver openbare 
belijdenis afl eggen van hun geloof. 
Door ziekte werd de belijdenisdienst 
in september uitgesteld, en we zijn blij 
deze mooie gebeurtenis nu alsnog met 
hen te kunnen vieren! De cantorij van 
de Paaskerk werkt mee aan de dienst.

Wensen voor 2012
Warme wensen kwamen naar mij toe 
met de feestdagen, zowel mondeling 
als via de post. Te midden van alle 
voorbereidingen was het bijzonder 
weer zoveel mooie woorden en 
prachtige kaarten te ontvangen! U allen 
hartelijk dank! Ik wens ons toe dat de 
verbondenheid van God-met-ons uit 
het kerstevangelie ons in het komende 

jaar mag blijven verbinden, en een 
vruchtbare basis mag vormen voor de 
komende binding die wij aangaan in 
Amstelveen-Zuid. 
Moge 2012 in positief opzicht een 
gedenkwaardig jaar worden.

Marianne Boogaard
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Vanuit de kerkenraad
De feestdagen liggen inmiddels 
achter ons, mooie vieringen mochten 
wij met elkaar beleven. 
Het nieuwe jaar is van start gegaan 
maar toch willen we nog even 
kort met u terugblikken naar de 
gemeenteavond van 29 november. 
Daar werd de aard van de vieringen 
aan u voorgelegd zoals deze er 
straks – na de fusie en de opening 
van Westwijk – uit zullen te zien. 
Traditioneel of moderner. Ook 
werd de nieuwe bestuursvorm 
besproken. Tenslotte kwamen de 
wijkreglementen aan bod. Op een 
klein aantal opmerkingen en vragen 
na kregen wij als kerkenraad de 
indruk dat u de weg die wij zijn 

ingeslagen, met ons wilt volgen. 
Daar zijn wij blij om. Tegelijkertijd 
realiseren we ons dat het voor ons 
allemaal soms ook een moeilijke 
weg zal zijn. Veranderingen gaan nu 
eenmaal gepaard met angst voor het 
onbekende en pijn over hetgeen dat 
achtergelaten wordt. Uw ‘gewone’ 
gang naar de kerk zal hoe dan ook 
veranderen. Weet dat wij hier zoveel 
mogelijk rekening mee houden en dat 
wij uw vragen en opmerkingen horen!
De offi ciële fusie staat gepland 
voor Pinksteren, de tijdsplanning 
voor de overige zaken zoals de 
verbouwing van de Paaskerk, de 
sluiting van de Handwegkerk en de 
opening van Westwijk zal dit voorjaar 
duidelijk worden. Telkens zullen wij u 

berichten. Het lijkt soms een puzzel 
waarvan de stukjes één voor één in 
elkaar passen. 
De commissies die zich bezighouden 
met de verbouwing van de Paaskerk 
(kerkzaal, benedenhuis, lift, 
verwarming) zullen eind januari met 
een defi nitief voorstel komen. Wij 
hopen dat de verbouwing dan in juni 
kan aanvangen.
In de laatste kerkenraadsvergadering 
hebben wij afscheid genomen van 
Remon Vonk als ouderling. Wij danken 
hem voor zijn inzet, enthousiasme en 
frisse kijk op de dingen. Gelukkig gaat 
hij zijn talenten in- en voortzetten bij 
het jeugdwerk van de PJR.

Alice Stronkhorst en Ilse Meester

Johanna Jacoba Bogerman - van 
Ooijen 
Op 7 december is overleden Johanna 
Jacoba Bogerman-van Ooijen. Zij was 
een trouw en meelevend lid van de 
Dorpskerkgemeente, en woonde in het 
huis aan de Poel. 
Op dinsdag 13 december is zij na een 
afscheidsdienst in Heukelum, de plaats 
waar zij in 1920 werd geboren, bijgezet 
in het familiegraf. Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen wensen wij veel 
sterkte.

Joke Bloemberg - Rooth
Op 12 december is in alle rust Joke 
Bloemberg-Rooth ingeslapen. Joke 
was een betrokken gemeentelid, eerst 
van de Adventkerk- en later van de 
Paaskerkgemeente. Daar was ze onder 
andere lid van de vrouwengespreksgroep. 
Van haar vader kreeg ze een open en 
bewuste geloofshouding mee, die ze 
zich steeds meer eigen heeft gemaakt. 
In dank voor alle goeds dat zij met 
haar man Ton heeft mogen ontvangen 
voelde zij zich ook in het verdriet om het 
afscheid gedragen. 16 december was er 
een uitvaartdienst in de Paaskerk. Daar 
mochten woorden klinken uit de eerste 
brief van Johannes: ‘Wie in de liefde 
blijft, blijft in God’. Daarna begeleidden 
wij Joke naar crematorium Westerveld, 
waar wij haar uit handen gaven.
Wij wensen Ton, Marianne, Herman, 
Rya en de kleinkinderen toe dat zij zich 
eveneens gedragen mogen weten in het 
jaar dat komt. 

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in het benedenhuis van de Paaskerk, tenzij anders vermeld.
 
Januari
ma 23 19.00 uur Gebedskring 
do  26 10.00 uur  Donderdagochtend bijbelstudiekring, ds. G. Rietberg, 
   coördinatie mw. G.W.A. Stronkhorst, tel. 645 01 39
di 31 14.30 uur Vrouwengespreksgroep

Februari
do 02 10.00 uur Bijbelkring ‘Doordenken over God’, Miep Habing
ma 06 19.00 uur Gebedskring 
di 14 14.30 uur Vrouwengespreksgroep
do 16 20.00 uur  Gespreksgroep bij de familie van Damme, Fanny Blankers-Koenlaan 36; 

pastor J. Adolfs over Aswoensdag en Vastentijd
ma 20 19.00 uur Gebedskring 
do  23 10.00 uur  Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. W. Janssen, 
   coördinatie mw. G.W.A. Stronkhorst, tel. 645 01 39

Culturele ouderenmiddag 
woensdag 8 februari

De afgelopen drie jaar hebben we voor gemeenteleden van 
75 jaar en ouder in februari in de Paaskerk een culturele 
middag georganiseerd, als teken van verbondenheid. Dat 
was een groot succes. Daarom organiseren we in 2012 
weer zo’n middag voor de Paas- en Dorpskerkgemeente. 
Op woensdag 8 februari in de Paaskerk met muziek, andere 
vorm(en) van cultuur en wat lekkers. Aanvang 14.00 uur, 
via de boven ingang van de kerk, afsluiting rond 16.00 uur. 
Uiteraard is ook uw partner van harte welkom. 

Mocht u niet in staat zijn zelfstandig naar de Paaskerk te 
komen, dan kunnen we vervoer voor u regelen.
Heeft u geen uitnodiging voor deze middag ontvangen, 
maar wilt u deze middag wel bijwonen laat het ons zo snel 
mogelijk weten. U kunt zich aanmelden bij Roeltje Mentink, 
tel: 453 71 48 of bij een van de andere diakenen.
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Bij de diensten
Zondag 22 januari, aan het einde 
van de week van het gebed voor de 
eenheid van de christenen, komen 
we met onze medechristenen uit 
De Goede Herder samen in de 
Pelgrimskerk voor een dienst van 
Schrift en Tafel.
Zondag 5 februari staat onze 
volgende cantatedienst gepland. 
Op het programma staan de zeer 
interessante Four Motets (met 
teksten teruggaande op bijbelse 
psalmen) van de 20e-eeuwse 

Amerikaanse componist Aaron 
Copland, en Verleih’ uns Frieden 
gnädiglich van Felix Mendelssohn 
Bartholdy.
Zondag 19 februari zal de cantorij 
opnieuw meewerken aan de dienst 
en nieuwe Nederlandse kerkmuziek 
(vanaf ± 2000) ten gehore brengen.

Veranderingen in de kerkenraad
In de dienst van 8 januari heeft 
mevrouw Corrie Damman-Ruisaard 
na jarenlange dienst in De Buitenhof 
haar ambt van ouderling offi cieel 
neergelegd. Wij danken haar van 
harte voor alles wat zij gedaan heeft. 
In dezelfde dienst werden herbe-
noemd mevrouw Wil Kruijswijk-
Grünbauer en de heer Jan Lolkema in 
hun ambt van ouderling en mevrouw 
Willy Dorst en de heer Dirk Westra in 
hun ambt van diaken. 
Als nieuwe diaken mochten we 
mevrouw Gina Visser bevestigen en 
welkom heten. We zijn dankbaar voor 
de trouw en inzet waarmee velen 
in de kerkenraad hun taak (blijven) 
verrichten.

Kringen en bijeenkomsten
In verband met de lezing over 
de verhouding tussen geloof en 
wetenschap die professor Drenth op 

17 januari hoopt te geven (aanvang 
15.00 uur) zal de bijbelkring over het 
boek van de profeet Ezechiël worden 
verschoven van 17 januari naar 
24 januari (aanvang 14.00 uur).
Dinsdag 31 januari hoopt ds. De 
Vries een lezing te geven met als 
titel ‘Een nieuw zicht op Paulus?’, 
waarin hij het in de afgelopen 20 jaar 
gegroeide nieuwe perspectief op de 
rechtvaardigingsleer van Paulus legt 
naast de vertrouwde reformatorische 
visie en ons helpt tot een eigen 
standpuntbepaling te komen. 
Aanvang 14.30 uur.
Dinsdagavond 14 februari wordt 
van 20.00 tot 21.30 uur de laatste 
van drie kringavonden gehouden 
voor bewoners van Uilenstede en 
Kronenburg. Het thema is ‘liefde’. De 
leiding ligt in handen van ds. Mirjam 
Buitenwerf.

Ds. Harmen U. de Vries

Pastorpraat
Herinnering: De daklozen in de 
nachtopvang bij de Marnixstraat 
vinden het ingezamelde fruit van de 
kerken aan de Van Boshuizenstraat 
heel lekker! Blijft u eraan denken 
zondags! 

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

Men had ook al zo'n uitstekende 
Sintviering op 4 december. Dank, 
we blijven ze een beetje helpen, de 
winter door.

Bij Kannen en Kruiken is er geregeld 
iets te vieren. Men trakteert daar en 
wordt dan toegezongen. Nu gaan 
wij iets toevoegen. Vanaf 2012 zal 
er een grabbelton staan en mag 
men naar een cadeautje grabbelen... 
spannend!

PS: de grabbelton vullen mag ook 
altijd. Misschien heeft u iets leuks, 

kleins (overbodig voor uzelf), pak het 
in en doe het in de grabbelton.

Hopelijk heeft u zo hier en daar iets 
verteld over de kerstdiensten in de 
Pelgrimskerk en er misschien ook 
de liturgie gebracht. Velen genoten, 
maar er zijn ook gemeenteleden die 
echt niet (meer) kunnen komen. We 
doen ons best niemand te vergeten 
en wensen allen veel moed, geduld 
en liefde voor het nieuwe jaar.
 

Namens de werkgroep,
Wil Kruijswijk 

Bastiaan Timmermans 
Op 12 december 2011 overleed Bastiaan 
Timmermans, gewoond hebbend 
Slangenburg 83, in de leeftijd van 88 jaar. 
De heer Timmermans heeft in zijn 
werkzame leven belangrijke posten 
vervuld in het bankwezen. Zeker de 
laatste decennia lag zijn hart bij de 
Berendina-stichting, die in Sri Lanka hulp 
verleent aan arme bevolkingsgroepen 
via het verstrekken van microkredieten, 
en waarvan hij meer dan 15 jaar op zeer 
betrokken wijze voorzitter is geweest. Met 
woorden uit Romeinen 8 hebben we hem 
aan de Heer opgedragen. We wensen zijn 
vrouw en kinderen sterkte toe.

Harmina Pieterke (Harry) Koster-Mol
Op 14 december overleed toch nog vrij 
onverwacht Harmina Pieterke (Harry) 
Koster-Mol, gewoond hebbend Wallestein 
48, in de leeftijd van 74 jaar. Mevrouw 
Koster kwam met haar man vanuit 
het Drentse Hollandscheveld, waar zij 
hoofdleidster op de kleuterschool was 
geweest, naar Amsterdam. Hier hielp zij 
onder andere Surinaamse kinderen uit de 
buurt door hen bijles te geven. Zij was een 
zorgzame vrouw, moeder en oma, voor wie 
ondanks de moeilijke periodes in haar leven 
haar gezin en haar kleinkinderen van grote 
waarde waren. In de dienst voorafgaande 
aan haar begrafenis hebben we gelezen uit 
2 Korintiërs 4 en 5, waar Paulus spreekt 
over de hoop op de wederopstanding 
en over geborgenheid bij Christus na het 
sterven. We leven mee met haar man, 
dochters en kleinkinderen.

Twee schatten
Op bezoek in zijn nieuwe huis bekeek ik de prachtige steen die in de 
vensterbank lag. Hij begon te lachen. ‘Ja mooi hè . Hij is op zijn mooist als 
hij wat vochtig is. Ik heb ‘m nu bijna veertig jaar en hij is altijd meeverhuisd. 
Gevonden in de Franse Alpen, toen we op huttentocht waren. Je zag daar 
heel veel van die stenen. Weet je nog? Deze is over! Een herinnering.’ 
Ik knikte. Als jochie van 10, 11 jaar sjouwde hij de hele dag stenen mee die 
hij mooi vond. Hij waste ze zorgvuldig in de beek, liet ze drogen in de zon 
en smeet negen van de tien weer weg. Die waren niet mooi genoeg als ze 
opgedroogd waren. Ik maakte mij wel eens zorgen dat hij te zwaar beladen 
was, met bijna twee kilo stenen in de rugzak gedurende de urenlange 
wandeling. Maar het deerde hem niet. Hij vond dat maar gezeur. Nu lag die 
ene schat daar te blinken in de vensterbank.

Een bezoekje aan een hoogbejaard echtpaar. 
Mevrouw, die altijd opgeruimd, positief en vrolijk geweest was, was na haar 
herseninfarct heel mopperig geworden. Ze miste de regie over haar leven, 
niets was meer zoals vroeger.
Geduldig en met een vriendelijk gezicht ging meneer er tactisch mee om. Ik 
bewonderde hem.
‘Gaat het wel met u?’ vroeg ik, wanneer mevrouw weer doelloos 
mopperend naar de keuken liep. Hij zuchtte licht en zei: ‘ach, ja hoor, ze was 
toch altijd een schat, wat zeg ik ... ze is een schat, maar je moet nu iets 
dieper graven!’

Wil Kruijswijk
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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.

januari
vr  20 10.15 uur Menno Simonskring
di  24 14.00 uur Bijbelkring Ezechiël
di  24 20.00 uur  Zeven graden van het 

schouwend leven, Eckhart, 
deel 1. De Goede Herder

wo  25  10.00 uur  Bijbelbezinning
di  31 14.30 uur  Een nieuw zicht op Paulus? 

Ds. De Vries
di  31 20.00 uur  Zeven graden van het 

schouwend leven, Eckhart, 
deel 2. De Goede Herder

februari
vr  03 18.00 uur  Kostje geKocht
zo  05 10.30 uur   Kerkdienst met Linguae atque 

Cordis, muziek van Copland 
en Mendelssohn

di  07 14.00 uur Bijbelkring Ezechiël
wo  08 20.00 uur  Kerk en Synagoge. Rabijn Van 

Voolen: Synagoge-architectuur
do  09  20.00 uur  Het Woord spreekt in De 

Goede Herder
vr  17  10.15 uur  Menno Simonskring
zo  19 10.30 uur  Kerkdienst met cantorij. 

Nieuwe Nederlandse 
composities

ma  20 19.30 uur  Nieuwbouw in Amstelveen-
Zuid. P. van Leeuwen

wo  22 19.00 uur  Aswoensdagviering in De 
Goede Herder

do  23  15.00 uur  Kring E. Otter-Knoll

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

Een stampvolle Pelgrimskerk 
Op 10 december genoten bijna 
honderdtwintig (!) mensen van een 
uitstekend verzorgde lunch, een goed 
kerstverhaal en prachtige muziek 
tijdens de adventsbijeenkomst. 

Kinderkerstfeest 
foto’s : Peter de Haan en Nel Velthorst
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De tieners blijven nog even bezig met de daklozen van 
Makom: Op 20 januari verzorgen zij daar een fi lmmiddag. 
We bezorgen de mensen daar een extra gezellige avond 
in de koude, soms ook natte wintertijd. Geen vast dak 
boven je hoofd hebben, ’s morgens nog niet weten waar 
je ’s avonds slaapt, maar dan even weg kunnen dromen 
bij een fi lm. De bezoekers van Inloophuis Makom kunnen 
je er van alles over vertellen. 

Soep en brood uitdelen, lekkere hapjes klaarmaken, 
frisdrank schenken, mee eten en kijken naar een mooie 
fi lm. Doen we toch weer? 
Het staat al op de kalender bij Makom. Zet jij het ook in 
jouw agenda?
Wanneer: vrijdag 20 januari
Waar:  verzamelen bij metrohalte Zonnestein
Vertrektijd: 16.00 uur

Sirkelslag speel je als groep, gewoon in je eigen 
woonplaats, tegen duizenden andere jongeren in 
Nederland. Je weet niet welke opdrachten uitgevoerd 
moeten worden, het enige dat je weet is dat duizenden 
jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd 
aan te gaan. In Amstelveen doen we met Kruiskerk en 
Paaskerk/Handwegkerk al een aantal jaar mee. Iedere 
keer is een succes!

Sirkelslag KIDS is voor kinderen van groep 7 en 8.
Deze groep krijgt een DVD met opdrachten. Tegelijk met 

honderden andere kinderen in Nederland, starten we op 
27 januari klokslag 19.30 uur, de dvd met opdrachten en 
voeren ze uit. Een avond vol plezier, samenwerken en 
spanning.

Bij Sirkelslag YOUNG sta je op 3 februari online in 
verbinding met duizenden andere jongeren in het hele 
land. Vanuit de studio van XNoizz positive radio in 
Hilversum (www.xnoizz.nl) legt Klaas van Kruistum vijf nu 
nog onbekende opdrachten uit. 
Het is een altijd spannende race tegen de klok.

Meer informatie en de groepen in heel Nederland kun je 
bekijken op www.sirkelslag.nl.

PJR

Bezoekadres: Handweg 119, Amstelveen
website: www.pjramstelveen.nl
mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
tel.: 643 75 96

Handen uit de mouwen

Sirkelslag

Agenda jeugdwerk
20 januari Handen uit de mouwen in Makom24 januari  Aan de haal met het Verhaal (19.30 uur, 

Paaskerk)
25 januari Vergadering PJR-stuurgroep27 januari Sirkelslag KIDS
31 januari  Aan de haal met het Verhaal (19.30 uur, 

Handwegkerk)

3 februari Sirkelslag YOUNG
7 februari Vergadering Centrale Kinderkerkcommissie10-12 februari Theaterweekend
25-26 februari Nachtje in een klooster voor tieners

Theaterweekend: 
Kom je kijken?
Op vrijdagavond is er nog niks, op zondagochtend een complete 

musical! De tieners uit heel Amstelveen en Ouderkerk werken 

zich een weekend in het zweet om een prachtige musical op 

poten te zetten. Inclusief drama, dans, muziek en decor.

Geboren als slaaf, gelijk te vondeling gelegd… het begin van 

Mozes’ leven voorspelt weinig goeds. Als snel komt er een 

wending: hij wordt opgevoed tot prins. Maar zijn landgenoten 

hebben het nog steeds zwaar in Egypte. God roept Mozes om 

zijn volk te bevrijden. Dat lijkt ‘m helemaal niks… al die verant-

woordelijkheid! Zou het hem lukken?

De uitvoering is op zondag 12 februari, om 10.00 uur in de 

Paaskerk. Voorganger is ds. Mirjam Buitenwerf. Jij komt toch 

ook kijken?
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boeken

Wazzup? In Babel

Fakka! (=groet) 
Jij hebt het boek doorgebladerd. Wat is het voor een boek?
Een Bijbel met het verhaal van Matteüs dat in straattaal is geschreven. De 
taal die jongeren op straat gebruiken zeg maar. 
Wat maakt het anders dan die andere Bijbel?
De manier waarop het verhaal wordt verteld. Bijvoorbeeld in de normale 
Bijbel staat Maria is zwanger en hier is Maria ineens pregno.
Is het vooral leuker dat het zo geschreven is?
Niet alleen dat. De normale Bijbel is moeilijk te begrijpen door de taal uit 
die tijd, terwijl je het in de taal uit deze tijd veel beter begrijpt.
Is die straattaal ook jouw taal en gebruik jij die ook?
Een paar dingen wel, maar andere dingen wist ik echt niet wat het was. De 
manier van vertellen is gewoon ook heel makkelijk.
Wat zou jij met het boek doen?
Ik zou het aan de jongerendienst geven; dat lijkt me een goede plek voor 
zo’n boekje.
Aan wie zou jij dit boekje willen aanraden?
Mensen tussen de 12 en de 18 jaar, als die de Bijbel nog niet leuk vinden. 
Voor 30-plussers is het moeilijk te begrijpen omdat zij die straattaal niet 
kennen en begrijpen. 
Wat voor cijfer geef je dit boek?
Een negen.
Zou je het boekje weer pakken?
Ik was de eerste thuis die het begon te lezen, dus ik denk het wel.

Alle dertien hoofdstukken beginnen 
met een werkvertaling, gemaakt 
door het Amstelpreekteam, van de 
complexe en geheimzinnige tekst 
van het weinig gelezen Bijbelboek 
Ezechiël. 
Ieder hoofdstuk is gegoten in de 
vorm van een klassieke preek 
met uitleg en toepassing. Als je 
de schrijver kent, hoor je hem 
die uitspreken! Je zou prima een 
hoofdstuk kunnen gebruiken voor 
het geval een leespreek nodig is.

Het boek opent met het ‘geschieden 
van een woord’ aan de bij name 
genoemde profeet op een exact 
gedateerd moment. Van Nieuwpoort 
beschrijft de situatie zoals die was in 
Babel, de stad waarheen de upper 
ten van Israël was afgevoerd. Waar 
de machten van het grote geld, 

de managers en de markt de baas 
zijn. Hij schetst een leven tussen 
het nihilisme en het ietsisme, 
anders gezegd tussen helemaal 
niets meer en opborrelende hoop. 
Daarmee is hij in één stap terecht 
gekomen in onze plaats en tijd. En 
dat geschieden duurt voort. Daarbij 
komen beelden op met onder meer 
vier iconen die ook in de ramen van 
de Dorpskerk voorkomen: gezichten 
van een mens, een leeuw, een stier 
en een adelaar.
Ezechiël wordt zelf mensenzoon 
genoemd. Het opeten van de 
boekrol met klaagliederen die hem 
werd uitgereikt maakt de profeet 
tot een betrouwbare, tot iemand 
die alle ellende zelf heeft geproefd. 
En dan ben je vanzelf aangekomen 
bij de Mensenzoon waar Johannes 
in zijn Openbaring over schrijft. 

Van dergelijke doorkijkjes naar het 
Nieuwe Testament zijn er velen te 
vinden. De echo’s van de profeten 
klinken daar op veel plaatsen 
door. De evangelisten kenden hun 
klassiekers.

Van Nieuwpoort maakt duidelijk 
dat de woorden van Ezechiël ook 
aan ons adres en aan de kerk als 
instituut zijn gericht. Een kerk die 
het hoogste woord heeft over 
politiek en moraal maar het verhaal 
van Mozes en Jezus tot een 
eigen verhaaltje maakte. Maar die 
daarnaast ook, geïnspireerd door 
Ezechiël, aangeeft wat de kern 
is van het Bijbelse geloof: Niet jij 
gelooft in de eerste plaats, maar er 
is iemand die in jou gelooft. 
Met zijn visie op de profeet Ezechiël 
geeft Van Nieuwpoort ons ook zijn 
visie op de huidige samenleving. 
Maar hij wijst ons ook op het 
perspectief dat ons geboden wordt, 
waarin woorden effect hebben en 
het uiteindelijk Pinksteren wordt.
Lees en, om nog even in kerst-
termen te blijven, verwondert u.

Een boeksignalement van ‘De Torrie van Mattie’ (Straatbijbel) aan de 

hand van een dialoog tussen Gert Jan, 49 jaar en Jelle, 12 jaar.

Leven wij ook in een (spreekwoordelijk) Babel? Die vraag stelt ds. Ad van 

Nieuwpoort, oud predikant van de Dorpskerk, ons op indringende wijze. Er is 

veel voor te zeggen die vraag met de schrijver bevestigend te beantwoorden. 

En ik voeg daar aan toe dat ook deze tijd van onzekerheid en verwarring vraagt 

om een krachtig profetisch geluid. Dat geluid is zeker in dit boekje te vinden.

Auteur: Ad van Nieuwpoort, predikant van de Thomaskerk te Amsterdam

Willem Pel

Actuele bespiegelingen bij Ezechiël 

Citaat uit hoofdstuk 12 - Speech op de berg 
(Mattie 6: 19)
‘Ga geen mooie spullen verzamelen hier op aarde. 
Je weet het toch: het wordt allemaal weer oud en 
G’s staan klaar om te kieren. Beter verzamel je stuff 
in de hemel. Dáár blijft alles goed en komt niemand 
kieren. Wil je weten hoe iemands hart is? Kijk dan 
naar wat het meest belangrijk is in zijn/haar leven.’

Straattaal
Vele tienduizenden jongeren in 
Nederland communiceren onderling op 
een manier die voor veel volwassenen 
moeilijk te volgen is, via straattaal.
Eigen woorden geïnspireerd door de 
straatcultuur in de Verenigde Staten is 
vanaf de jaren ’80 ook in Nederland in 
opkomst. Elke grotere stad heeft ermee 
te maken. In verschillende steden 
worden andere woorden gebruikt, toch 
zijn er heel wat woorden die al jarenlang 
zijn ingeburgerd in de straattaal en 
door alle jongeren uit de straatcultuur 
begrepen worden. Een kleine greep:
• doekoe of duku = geld
• G's = gangsters
• challa of lusu = wegwezen
• tjappen = eten

Creatief 
Straattaal is ongeloofl ijk creatief. In 
straattaal zijn invloeden herkenbaar van 
de popcultuur (MTV, hiphop), van andere 
talen (Marokkaans, Engels, Surinaams, 
Turks, Antilliaans) en van social media 
(SMS, chat, Facebook en Twitter).

Identiteit 
Sommige mensen zien straattaal als 
een verloedering van het Nederlands. 
Voor jongeren zelf is het onlosmakelijk 
verbonden met een cultuur waarin ze 
compleet ondergedompeld zijn, de 
straatcultuur. Straattaal is een deel van 
hun identiteit.

De Torrie van Mattie 
– het evangelie van 
Matteus in straattaal; 
geschreven door 
Daniël de Wolf en 11 
jonge meelezers. 
Zie ook 
www.straatbijbel.nl 
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Liturgie
Er is een workshop voor iedereen die 
geïnteresseerd is in liturgie. We richten 
ons op de Stille Week, de diensten van 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 
Paaswake. Wat zijn de vaste elementen 
in deze vieringen en hoe krijg je er een 
goede lijn in zodat vieringen een geheel 
vormen? Hoe kun je als groep vrijwil-
ligers deze diensten invullen als er geen 
vaste voorganger is? Verder wordt er 
kort ingegaan op de liturgiesuggesties 
voor de veertigdagencampagne 2012 
en wordt een link gelegd met de 
projecten voor kindernevendienst. 

Kindernevendienst
In een andere workshop staan die 
kindernevendienstprojecten centraal. 
Ieder jaar worden door de makers van 
Kind op Zondag, Vertel Het Maar en 
Bonnefooi speciale projecten voor de 
lijdensweken en Pasen ontwikkeld. 

Deze projecten 
worden tijdens 
de inspiratiebeurs 
gepresenteerd, 
inclusief tips en 
adviezen voor het 
gebruik ervan. 

‘Het volk van het Boek’, zo noemt de Koran het 
Jodendom en dat is raak getypeerd. TeNaCH 
( Christenen spreken over het O.T.) en Talmud vormen 
het hart van het Joodse geloof. Mooi dat juist in het 
koor (het hart) van de kerk een fraai overzicht van 
allerlei handschriften te zien is. Men heeft zelfs een 
zogenaamd ‘heiligdom’ gebouwd, waar u een pagina 
van een van de oudste handschriften van TeNaCH, 
het zogenaamde Aleppo handschrift kunt zien. 
Evenals een aantal fragmenten van de Tempelrol, 
een van de rollen uit de grotten van Qumran, 
daterend van voor de jaartelling.

Een andere oorzaak is het leven op 
de pof. Schulden zijn te lang doorge-
schoven naar de toekomst. Welvaart 
is gekocht met een ongedekte 
cheque. Ook dat werkt niet. De 
kapitaal verstrekker of belegger 
vertrouwt er op een gegeven moment 
niet meer op dat schulden of zelfs 
alleen de rente betaald kunnen 
worden en dan gaat het mis. 
Intussen heeft het hele thema ook 

een aspect dat dichter bij huis ligt. 
Hoe gaan wij om met geld? En meer 
in het bijzonder: hoe beleggen we 
zelf? En hoe beleggen we als kerk? 
Daarover verscheen een boekje met 
als titel ‘Investeren in je/de missie! 
Duurzaam beleggen door kerken’ 
Beleggen is geen waardevrij terrein. 
Ook met beleggen kunnen we in de 
greep van de hebzucht komen. 
Geld in de kerk is beschikbaar gesteld 

nieuws
Inspiratiebeurs, meer dan een doorsnee informatiebeurs 

Jodendom. Een wereld vol verhalen.

Duurzaam beleggen

Op 31 januari bent u van harte 

welkom op de PKN inspiratiebeurs in 

de Pelgrimskerk. De inspiratiebeurzen 

vinden plaats in de aanloop naar de 

veertigdagentijd. Dat wordt zichtbaar in 

de thema’s van de workshops. 

Eén ding is de afgelopen tijd wel duidelijk geworden: de markt 

reguleert zichzelf niet. Eén van de oorzaken van de huidige crisis is 

een volstrekt dolgedraaide geldmarkt. Geld is losgezongen van reële 

economische waarden, maar ook van sociale en maatschappelijke waarden. 

De hebzucht die in ons allen zit, heeft vrij spel gekregen en dan blijkt de 

Mammon een onverwoestbare god te zijn. 

Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Tentoonstelling, tot en met 15 april te zien in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Maak daarna een rondgang rond het 
koor. Het Jodendom kent vier heilige 
plaatsen: de tabernakel, de tempel, 
het huis en de synagoge. In deze 
volgorde komen zij aan bod. Taber-
nakel en tempel bestaan niet meer, 
maar u ziet er wel mooie modellen. 
Daarna komen de huisliturgie en de 
synagogendienst aan bod. Prachtige 
siertorens, gebruikt op de torahrollen 
in de synagoge en mooie jadjes, om 
de tekst mee aan te wijzen.
Na deze rondgang volgen in het 
schip van de kerk de grote Joodse 
Feesten met tot slot: het huwelijk en 

het begrafenisritueel. Bekijk voor u 
weggaat het schilderij Solitude van 
Chagall.
Het is een mooie en leerzame tentoon-
stelling. Je moet er wel de tijd voor 
nemen, alle informatie lezen en vooral: 
ervan genieten, met volle teugen.

Conservator is Rabbijn Edward van 
Voolen. Woensdag 8 febr. om 20.00 uur 
spreekt hij in de Pelgrimskerk voor de 
Werkgroep ‘Kerk en Synagoge’, over: 
Synagoge architectuur. Heel interessant 
als u de vele modellen van synagogen 
op deze tentoonstelling hebt gezien.

Symbolisch bloemschikken
Vast onderdeel is de presentatie van 
symbolische bloemstukken. Rond 
het thema ‘Leven door Verandering’ 
zijn zeven schikkingen samengesteld. 
De bloemstukken zijn geïnspireerd 
op de evangelielezingen die op het 
leesrooster staan. Op de beurs kunt u 
ook de bundel aanschaffen die u kunt 
gebruiken bij het maken van de schik-
kingen in uw eigen gemeente. 

Mantelzorgers
Voor diaken en andere geïnteres-
seerden wordt een workshop aange-
boden met als titel ‘Diakenen in de 
bres voor mantelzorgers’. Binnen 
kerken zijn veel mantelzorgers te 
vinden. Velen van hen zijn overbelast. 
Diakenen ‘helpen waar geen helpers 

zijn’, daarom zullen zij ook in de bres 
willen springen voor mantelzorgers. 
Maar wát kun je doen? Hoe pak je dat 
aan? Hoe doen andere diakenen dat? 
Vragen te over. 
Door onderlinge ontmoeting en 
uitwisseling over handvatten voor 
belangenbehartiging van mantel-
zorgers, binnen en buiten de 
kerkmuren, proberen we in deze 
workshop antwoorden te vinden. 

Op de informatiemarkt vindt u kramen 
met materiaal van onze eigen kerk en 
kramen van de uitgeverijen Narratio 
en Kwintessens. U kunt er terecht 
voor materialen en nieuwe ideeën 
voor het gemeentewerk. Meer infor-
matie over het programma: 
www.pkn.nl/inspiratiebeurs.

om er verantwoord mee om te gaan. 
Er moet dus voor gezorgd worden dat 
het niet in waarde vermindert. Het 
moet zo beheerd worden, dat kapitaal 
in stand blijft en dat er lang wat goeds 
mee kan worden gedaan. Dat moet 
wel met deugdelijke middelen. 
Natuurlijk is het belangrijk dat er met 
de winst uit beleggingen ‘goed’ gedaan 
wordt en dus is het zoeken naar winst. 
Maar dat is niet het enige criterium. 
De manier waarop met het kapitaal 
zelf gewerkt wordt, is niet waardevrij. 
Er kan niet zo mee worden gewerkt, 
dat dubieuze ondernemingen worden 
gesteund. Kapitaal kan een vloek zijn. 
Positief geformuleerd: kapitaal kan ook 
een zegen zijn. Bijvoorbeeld, door het 
te beleggen in bedrijven en instellingen 
die een aantoonbaar maatschappelijk 
nut hebben. Dan geef je mensen en 
groepen een kans een eerlijk product te 
maken en daarvoor beloond te worden. 
Dat kan onder andere door te beleggen 
via Oikocredit. Of door te sparen bij een 
bank die ‘duurzaam belegt’. 
Wie erop uit is met geld geld te 
maken, komt op een gevaarlijk terrein 
terecht. Op dat terrein hebben we het 
nodig te blijven luisteren naar wat het 
evangelie ons zegt. Juist daar. Want 
ook met de beste bedoelingen kunnen 
we in de ban raken van de Mammon. 
Daar helpt ten diepste alleen het 
evangelie zelf tegen. Het boekje 
‘Investeren in je/de missie’ is een 
bescheiden maar belangrijke poging 
om naar die stem te luisteren en na te 
denken wat dit concreet betekent.

dinsdag 31 januari
van 19.00 tot 21.45 uur 
in de Pelgrimskerk
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Di/ 31-01
Een nieuw zicht op Paulus?
Er is de afgelopen 20 jaar in de 
Engelstalige theologie een hevig 
debat gevoerd over de vraag of de 
"werken der wet", die volgens Paulus 
niet kunnen bijdragen aan onze recht-
vaardiging, betrekking hebben op de 
geboden van de wet in algemene zin, 
zoals Luther meende? Wie heeft er 
gelijk? Leiding: ds. De Vries
Pelgrimskerk, aanvang: 14.30 uur. 

Di/ 31-01 
Inspiratiebeurs 
Meer informatie op pagina 34.
Pelgrimskerk, van 19.00 - 21.45 uur.

Zo/ 05-02 
Cantatediensten
Four Motets (met teksten teruggaande 
op bijbelse psalmen) van Aaron Copland 
[1900-1990], en Verleih’ uns Frieden 
gnädiglich van Felix Mendelssohn 
Bartholdy [1809-1847]. 
Uitgevoerd door vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis, o.l.v. Bert 't Hart.
Pelgrimskerk, aanvang 10.30 uur, 
liturg: ds. H.U. de Vries
Kruiskerk, aanvang 19.00 uur, 
liturg: ds. S. Lanser

Za/ 11-02
Valentijnsdating
Yuppen en senioren samen op stap. 
Programma, van 12.00 - 20.00 uur, 
wordt nader bekend gemaakt. 
Zuidas en Thomaskerk in Amsterdam

Wo/ 22-02 
Lezing: Wasili Wasin: Eigenzinnige 
schilder van iconen
Leiding: drs. R. Prent 
Titus Brandsma kerk, Westelijk 
Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen. 
Aanvang 20.15 uur.

Vr/ 24-02
Nes Ammin in de context van het 
huidige Israël
Wat gebeurt er momenteel in Nes 
Ammin? Het dorp is nu gericht op 
ontmoeting en dialoog, leren en 
gastvrijheid. Gemotiveerd door de 
lessen uit het verleden en de uitda-
gingen in het huidige land, leven, 
werken en leren de leden van de 
gemeenschap er in solidariteit met 
verschillende bevolkingsgroepen: 
Joden, Arabieren en anderen. 
Inleiders: Michael Elias en Gonny 
Smeets, bestuursleden van de 
Stichting Nes Ammin Nederland. 
Pelgrimskerk, aanvang: 14.30 uur.

Do/ 01-03
Lezing: Achtergronden van het 
werk van Wasin
Traditie van de oosters-orthodoxe kerk, 
het gebruik van iconen en muziek, 
onder andere voor de passietijd. 
Leiding: drs. R. Prent 
Kruiskerk, aanvang 20.00 uur.

Meer agendapunten en actualiteiten op: 
www.protestantsamstelveen.nlagenda

Bewaarder van het Paradijs
Op het schilderij staan rechts en links van de 
engel twee bomen. 
De linkse boom is de levensboom. Op de 
bladeren staat dat er eerst water aarde en 
hemel was en dat god de aarde schiep. 
De rechtse boom is de boom van goed en 
kwaad. Op de bladeren van die boom staan 
de voorschriften hoe de mens moet leven.

28-2 t/m 03-04
Expositie van Wasili Wasin in de 
Kruiskerk
Hedendaagse Russische Iconen: een 
eigentijdse verbeelding van het geloof.
Bezichtiging mogelijk op dinsdag, 
donderdag en zaterdag van 14.00 
- 17.00 uur. Inlichtingen over de 
expositie: 6412523.


