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Waarlijk!?

Pasen. ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. 
Wat bedoelen we precies met die oudker-
kelijke groet? Niet eens gemakkelijk om 
daar een kort en simpel antwoord op te 
geven. Daarom koos de redactie als thema 
‘Waarlijk!?’ (uitroepteken, vraagteken) voor 
dit Paasnummer van Present.
Ds. Mirjam Buitenwerf schreef het hoofd-
artikel waarin vraagteken en uitroepteken 
beide aan bod komen. 
Als een drieluik volgen dan nog twee 
interviews; het ene benadrukt meer het 
vraagteken, terwijl het andere een duidelijk 
uitroepteken zet.
Margaretha H. Schenkeveld vertelt wat zij 
leest, hoort en voelt bij een paasgedicht van 
Willem Jan Otten.
De column van Ds. Sieb Lanser is een soort 
satire: hoe vieren mensen, die vervreemd 
zijn van de Christelijke boodschap van het 
paasfeest, de vrije dag van Pasen?
Op het omslag prijkt het beeld van een 
haan die een nieuwe dag aankondigt. Voor 
de kerk is Pasen dé nieuwe dag bij uitstek: 
feest van leven, van toekomst en van belofte 
van Gods Koninkrijk. Elke zondag weer 
vieren wij dat. Tegelijk herinnert de haan mij 
aan Petrus’ verloochening en dat stelt ook 
vragen aan mijzelf. De nieuwe dag! Maar 
hoe leef ik dat nieuwe leven van de Heer? 
Opnieuw een uitroepteken en vraagteken.
Tot slot wijs ik u op een verslag van het 
geslaagde Theaterweekend van de jongeren 
in Zuid en u leest over het liturgisch project 
‘Ach en Wee’ in de Paaskerk. 
Wij wensen u goede feestdagen.

Piet de Bres
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De basis van Ach en Wee zijn teksten 
die gemeenteleden in een atelier rond 
het Bijbelboek Klaagliederen hebben 
geschreven. De Bijbelse Klaagliederen 
bewenen de val van Jeruzalem. De 
nieuwe klaagliedjes - voor wie wil: 
smartlappen of tranentrekkers - bieden 
ruimte aan gevoelens, emoties en 

associaties uit het leven gegrepen. 
In de oorspronkelijke Klaagliederen 
klinkt hoop op herstel door. Hoe groot 
de duisternis ook is, in het beklagen, 
bewenen en bevechten van de duister-
nis breekt er iets van licht door. In Ach 
en Wee is ruimte om door verleden 
en heden heen naar de toekomst te 
kijken. Dwars door de klaagliederen 
heen klinkt een gefragmenteerde ode 
aan de vreugde in de vorm van een 
gebroken refrein op oude woorden. 
Die woorden zijn afkomstig van Julian 
of Norwich, een Engelse mystica, die 
ze op een zwaar ziekbed ontving: 

I make all things well
and I can make all things well
and I shall make all things well 
and I will make all things well
and thou shalt see thyself
that all manner of things shall be well

Menselijke tranen staan van oudsher 
centraal in de week voorafgaand aan 
de stille week. Denk aan het Stabat 
Mater. Daarom is gekozen voor 
uitvoering in deze periode. 

Ach en Wee is het elfde liturgische 
project van Marieke Sinnige 
(coördinatie), Gert Jan Slump (tekst en 
concept) en Nico Ph. Hovius (muziek). 
Oude liturgische vormen vinden 
opnieuw hun weg naar de eredienst. 
Liturgische teksten worden als het 
ware even boven de tijd uitgetild en 
na een eigentijdse bewerking weer 
teruggeplaatst in de eeuwigheid 
als mo(nu)mentjes. Daarbij worden 
teksten uit de schrift en teksten van 
gemeenteleden als inspiratiebron 
gebruikt. Meer informatie over 
voorgaande projecten is te lezen op 
www.liturgischproject.nl.

Ach en wee
Nieuwe klaagzangen in eeuwenoude traditie

Op zondag 1 april klinkt om 15.30 

uur in de Paaskerk het liturgisch project 

‘Ach en Wee’. De compositie zal worden 

gezongen door een koor van gemeen-

teleden uit Amstelveen-zuid in een 

dienst waarin ds. Cor Schaap voorgaat. 

Uitgangspunt van het project zijn de 

Lamentaties die al veel vaker door com-

ponisten gebruikt zijn, zoals Tallis, di 

Lasso, de Morales en Krenek. 
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Zo/ 01-04
Palmpasen

1e collecte: Diaconie, 
landelijke 40-dagentijd (Uganda)
2e collecte: Kerk, jeugd- en 
jongerenwerk in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. L.C. van Drimmelen
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen, palm- en passieviering met de 
kinderen
19.00 uur: cantatedienst, liturg: 
ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, 
palm- en passieviering met de kinderen
15.30 uur ds. Schaap, liturgisch project 
Ach en Wee
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. L.J. Geluk, Rotterdam
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
kinderpaasviering

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den Berge-Geudeke

Do/ 05-04
Witte Donderdag

1e collecte: Diaconie, zorg- en 
hulpverlening in onze gemeente
2e collecte: Kerk, plaatselijke 
Raad van Kerken

Handwegkerk
In de grote zaal van Ons Tweede Thuis 
aan de Augusta de Witlaan 
19.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
19.30 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries 

Vr/ 06-04
Goede Vrijdag

Handwegkerk
19.30 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
19.30 uur: ds. M. Buitenwerf-van der Molen
Paaskerk
19.30 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
19.30 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
19.30 uur: ds. H.U. de Vries
De Buitenhof
19.00 uur: ds. S. van der Hoek

Za/ 07-04
Stille Zaterdag

1e collecte: Diaconie, kerkwebradio
2e collecte: Kerk, plaatselijke Raad 
van Kerken

Handwegkerk
21.00 uur: ds. M.J. Aalders
Kruiskerk
21.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen 
Paaskerk
21.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pelgrimskerk
21.00 uur: ds. H.U. de Vries

Zo/ 08-04
Pasen

1e collecte: Diaconie, 
Het Wereldhuis
2e collecte: Kerk, Paascollecte 
moderne publiciteitsmedia in onze 
gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. G. Lustig, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel 
ma 2e paasdag 9.30 uur: 
ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

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: pastor C. van der Heijden 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Zo/ 15-04

1e collecte: Diaconie, 
uitgeprocedeerde asielzoekers
2e collecte: Kerk, wijkwerk 

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.A. Rijlaarsdam 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf- van der 
Molen, jaarlijkse centrale kinderdienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, Goes 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Reinders

De Buitenhof
10.30 uur: ds. C. Sloots
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: majoor A. Klarenbeek, 
Leger des Heils

Zo/ 22-04

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, landelijke 
eredienst & pastoraat

Handwegkerk
10.00 uur: geen dienst. Zie Paaskerk.
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor P. de Blot

Zo/ 29-04

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

Handwegkerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Kruiskerk
10.00 uur: ds. W. Janssen
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. F. Maaijen, Putten 
18.30 uur: ds. P.F. Bouter, Bodegraven 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M. Elbers   

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. C. Sloots

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 Data kopij inleveren en verschijnen Present

 
Mei  Juni
thema: Hemel en Aarde thema: We are the champions
kopij inleveren: 10 april   kopij inleveren: 15 mei
op de mat: 3 mei op de mat: 7 juni
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Zij verkondigden dat dit een later 
idee was van de evangelieschrijvers. 
Uiteraard leidden dit soort preken tot 
felle discussies, onder gemeenteleden 
en onder predikanten. Rechtzinnige 
predikanten beschuldigden de liberale 
predikanten van godslastering. Het 

bracht de meeste 
moderne predikanten 
niet veel goeds; 
sommigen stapten uit 
het ambt; een enkeling 
eindigde zelfs als 
clochard in Parijs.
De geschiedenis leert 
dat de moderne richting 
voor veel negentiende-
eeuwers een brug te 
ver ging. ‘Gewone’ 
gelovigen begrepen de 
moderne predikanten 

niet. Deze predikanten werden vaak 
weggezet als vrijzinnig en ongelovig. 
Je kunt je afvragen: waarom hadden 
zij dan toch de behoefte om het 
historische onderzoek naar de bijbel 
zo aan de gewone man te openbaren? 
Hadden ze het niet gewoon zo 
kunnen laten, en hun wetenschap 
binnen de kamers van de universiteit 
kunnen houden? Dat was nu juist 
het bijzondere aan de modernen: zij 
waren er heilig van overtuigd dat zij 
gemeenteleden ook de uitkomsten 
van de wetenschap moesten vertellen. 
Zonder die uitkomsten zou de moderne 
mens niet meer kunnen geloven, 
omdat het geloof ingehaald zou worden 
door de moderne tijd. Wat de moderne 
predikanten wilden was een geloof 
ontwerpen dat paste bij de moderne 
mens, en dat overbrengen voor het te 

laat was. Hun bedoelingen waren goed, 
maar de uitwerking ervan had niet het 
beoogde effect.
Het opvallende is: de vragen die de 
moderne predikanten opwierpen, 
hebben wij nog steeds. Is Jezus 
lichamelijk opgestaan? Of is hij alleen 
geestelijk opgestaan, of in een hemels 
lichaam, zoals we kunnen lezen in de 
brieven van Paulus? En kunnen we dat 
dan wel historisch bewijzen? En als 
we niet of niet meer in de lichamelijke 
opstanding geloven, wat blijft er dan 
voor ons nog over?

De vraag speelt bijvoorbeeld een rol in 
het laatste boek van Klaas Hendrikse, 
de ‘atheïstische’ predikant uit Zeeland, 
God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. 
Zoals u waarschijnlijk al vermoedde, 
gelooft Hendrikse niet in de 
lichamelijke opstanding van Jezus. Hij 
ziet de betekenis van de opstanding 
vooral in het voortleven van zijn 
woorden en daden bij zijn volgelingen. 
En dat zijn dan de leerlingen van 
Jezus, maar dat zijn wij natuurlijk ook.

Op zich een mooie gedachte. 
Interessant genoeg kwamen sommige 
negentiende-eeuwse modernen ook al 
met deze ‘oplossing’ van het ‘probleem’ 
opstanding. Jezus was biologisch 

gesproken dan wel gestorven, maar 
geestelijk leefde hij voort. Zijn betekenis 
was gelegen in hoe hij had geleefd, 
in de manier waarop hij anderen had 
voorgeleefd. Jezus was het grote 
ethische voorbeeld.

Niet iedereen zal genoeg hebben 
aan de gedachte dat Jezus’ daden en 
woorden voortleven in de christenen 
van nu, en dat dat de betekenis is van 
zijn opstanding. En dat is ook begrijpe-
lijk. Maar wat ik zelf mooi vind om te 
zien is dat de vraag naar de betekenis 
van Jezus’ opstanding ons door de 
eeuwen heen niet loslaat. De liberale 
modernen waren daarmee bezig, en 
de moderne predikanten uit onze tijd 
(onder wie dus Klaas Hendrikse) zijn er 
nog steeds mee bezig.
De modernen en Hendrikse hebben 

een aantal zaken gemeen. Ze zijn 
allebei niet van de details, en als het 
gaat om hun kennis van de Bijbel-
wetenschap is het spreekwoord van 
de klok en de klepel van toe passing. 
Maar dat neemt niet weg dat ze een 
serieuze poging doen om vragen aan 
de orde te stellen die bij mensen leven 
rond het geloof. En Hendrikse is er, 
net als de modernen, van overtuigd 
dat het noodzakelijk is om de kerk te 
hervormen, om als kerk relevant te 
kunnen blijven voor moderne mensen.

Ik denk dat de diversiteit aan vragen 
en opvattingen in onze kerken veel 
groter is dan in de negentiende eeuw. 
De gedachte dat de lichamelijke 
opstanding misschien geen historisch 
feit is, maar een literaire aanduiding 
van een geheim, is inmiddels 

algemeen bekend. En velen voelen 
zich daar goed bij, al vragen ze zich 
dan wel af wat je precies met die 
voorstelling kunt in je geloof. Anderen 
zetten zich er juist tegen af, en voeren 
een scherp pleidooi vóór het geloof in 
een lichamelijke opstanding van Jezus. 
De landelijke kerk worstelt af en toe 
fl ink met die diversiteit – hebben we 
eigenlijk nog wel een gezamenlijk 
standpunt? Kun je wel zo ‘vrijzinnig’ 
zijn, of juist zo ‘orthodox’? Maar wat 
alle gelovigen met elkaar verbindt is 
dat we bezig zijn met de opstanding, 
dat we zoeken naar de betekenis die 
dat heel bijzondere verhaal voor ons 
leven heeft. Dát Jezus’ opstanding een 
belangrijke, zo niet de belangrijkste 
basis van ons geloof is, wordt 
zelden betwist. De Heer is waarlijk 
opgestaan!

Waarlijk!?
Het vraagteken achter het uitroepteken
Mirjam Buitenwerf-van der Molen

Op de paaszondag van het jaar 1861 gebeurde er iets schokkends in 

het protestantse deel van Nederland: een aantal predikanten verkondigde 

dat Jezus niet lichamelijk was opgestaan. Die predikanten hoorden bij de 

moderne richting, een liberale theologische stroming, die de uitkomsten van 

de historisch-kritische Bijbelwetenschap als uitgangspunt had. En sommige 

moderne predikanten vonden dat die Bijbelwetenschap hun geen andere 

keuze liet dan te verkondigen dat de lichamelijke opstanding niet historisch 

had plaatsgevonden. 
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Toch bestaan er ook wel mooie 
paasgedichten. Mooi impliceert voor 
mij dat ze je aanspreken. Ik heb zelfs 

geaarzeld tussen 
twee, Hij is de 
hovenier van 
Ida Gerhardt 
en Litanie van 
een wachter 
bij het graf van 
Willem Jan 
Otten. De keuze 
viel ten slotte 
op het tweede: 
Ida Gerhardt is 
langzamerhand 
onze PKN-dichter 
geworden, 
Otten is minder 
bekend, maar 
zou goed onze 

oecumenische kerkdichter kunnen zijn.
De ‘Litanie’ is zeker geen 
triomfantelijk paasgedicht, een litanie 
is in de rooms-katholieke liturgie een 
reeks smeekbeden. Bij dit gedicht 
heb je eigenlijk de afbeelding nodig 
waarnaar Otten in een aantekening 
verwijst. Op het kapiteel van een zuil 
in een Franse kerk uit de 12de eeuw 
zie je twee slapende soldaten die 
samen één lijf lijken te hebben: ‘Kan 
het bestaan twee mannen vallend 
in één slaap?’ Ze hebben bij Otten 
ook dezelfde droom. Die droom is 
voor de soldaat die het woord doet, 
ontredderend geweest. Er was bloed 
dat de aarde niet rood kleurde, een 
volle maan die geen schaduw gaf. 
Er waren raadselachtige woorden 
die hij niet onthouden heeft maar 
wel kan weergeven. En net als ‘de 

soldaat die Jezus kruisigde’ in het 
bekende gedicht van Nijhoff, laat de 
droom hem niet los. Zijn maat moet 
hetzelfde gezien hebben, maar in 
zijn droom viel die weer in slaap. 
Voor hen beiden, de bange en de 
slapende, smeekt hij: raak hem en 
mij aan en zet ons op onze plaats. 
Want hoe dan ook, er is voor hem 
iets wezenlijks veranderd, zoveel 
begrijpt hij van zijn droom, die geen 
gewone droom was. Enigszins 
verhuld klinken er verschillende 
Bijbelteksten in de ‘Litanie’ op. 
Zeker die van het geloof: wat bij de 
mensen onmogelijk is, is mogelijk 
bij God. En via de versregel die zoals 
Otten ons zelf aanwijst, een tekst uit 
Daniël 8:18 verwoordt, zinspeelt hij 
op Jezus’ woord tot Maria Magdalena 
na de opstanding (in de scène die 
het onderwerp vormt van Hij is de 
hovenier van Ida Gerhardt!) ‘raak mij 
niet aan’.

Wat er niet met zoveel woorden 
staat, maar wat dit gedicht tot een 
echt paasgedicht maakt, als je het 
tot je door laat dringen: de soldaat is 
al aangeraakt en vraagt daarom hoe 
het nu verder moet met hem, wat 
voortaan zijn plaats in het leven moet 
zijn.

Litanie van een wachter

Veel mooie paasgedichten zijn er niet volgens mij. Met 

kerstgedichten is dat anders. Vraag maar in je omgeving. De een komt met 

'O, kerstnacht schoner dan de dagen', de ander met 'Ze waren de dag zich 

moe gegaan', de derde met 'De reis van de drie koningen'. De oogst aan 

paasgedichten zal schraler zijn als je ernaar vraagt. Zou Pasen te gauw 

geforceerd juichend klinken met al die halleluja’s die we op paasmorgen 

moeten zingen? En dat vlak na de Mattheuspassie met aan het slot het 

‘Ruhe sanfte, sanfte Ruh’? 

Litanie van een wachter bij het graf

Kan het bestaan, twee mannen vallend in één slaap?
Hoe dan ook, het graf dat wij moesten bewaken,
dat was 's morgens leeg. Terstond vertelde mijn collega
mij zijn droom, die van begin tot eind exact de mijne was,
hetgeen ik hem, doodsbang ineens, verzwegen heb.
Nog steeds begrijp ik niet wat mij sindsdien bezielt.
Des nachts ben ik ontredderd als een motje om
een kaars, ach, roer mij aan en stel mij op mijn plaats,

een man die in zijn graf zijn windselen ontbindt,
zijn steen wegrolt, zijn wonden bloeden nog
maar kleuren aarde niet, de maan is vol en wit
maar schaduw werpt zij niet, de dode buigt zich
over ons en zegt met ongeveer mijn moeders stem:

dit is geen droom maar waken evenmin,
dit is wat wordt zo lang je vreest
dat dit bestaat, dit zal bestaan
zodra je vreest dat dit niet kan,

heb het niet onthouden, wat hij zei,
wel weet ik dat in mijn droom mijn maat
tot op het laatst zijn ogen open had,
dat hij de mijne zocht, en vond, en sliep,
ach, roer hem aan en stel hem op zijn plaats. 

Gedicht van Willem Jan Otten, uit de bundel 
Eindaugustuswind (1998),
uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam.

Margaretha H. Schenkeveld
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Opnieuw beginnen
Op een zondagochtend na de 
kerkdienst vertelt ze waarom ze kiest 
voor dat uitroepteken. Mimi: ‘Jezus 
is gestorven voor onze zonden. Dat 
betekent dat we niet in onze schuld 
hoeven te blijven hangen. Wij zijn vrij 

gemaakt door Hem.’ Het 
zijn bekende, klassieke 
woorden. Maar uit de 
mond van Mimi klinken 
ze niet gelikt of uit het 
hoofd geleerd. Voorzichtig 
formuleert ze verder, 
op zoek naar de juiste 
woorden. ‘Dat is een 
groot goed. Want als je 
dat weet, kan je verder 
met je leven. Iedereen 
heeft wel eens dingen die 
niet geweldig gaan. Maar 
je hoeft niet in je fouten 

te blijven hangen, je mag telkens 
opnieuw beginnen.’

Levend
Mimi is lid van het zeskoppige 
team dat vier maal de alphakoers 
heeft gegeven, een cursus over 
basisbegrippen uit het christelijk 
geloof. ‘Ik vind het geweldig om die 
cursus te geven. We praten daar 
over kernvragen als: Wie is Jezus? 
Waarom is Hij gestorven? Wat zijn 
de gaven van de Geest? Pasen 
wordt zo verbonden met Pinksteren, 
dat ik minstens zo belangrijk vind. 
Met elkaar over het geloof praten is 
toch anders dan naar een dominee 
luisteren. Tijdens die gesprekken 
groeit het onderlinge vertrouwen en 
komt het geloof dichterbij. Het wordt 
levend, mensen gaan het ervaren.’
Enthousiast vertelt ze verder. ‘Ook 

de ouderen op deze kring vinden 
het geweldig om over hun geloof 
te praten. Ze zijn dat niet gewend. 
Jongeren zijn kritischer en nemen 
minder snel dingen aan. Maar ook zij 
ervaren dat het geloof iets persoonlijks 
wordt. Ze zeggen wel eens tegen me: 
‘Mimi, jij weet alles’, maar dat is niet 
zo. Wat ik wel weet is, dat er een God 
is die van mij houdt. Ik merk dat echt.’ 
Het raakt haar. ‘Ik voel op die avonden 
dat Gods liefde aanwezig is. Mensen 
gaan de bijbel anders lezen en op een 
andere manier naar het pinksterverhaal 
luisteren. Ze betrekken het meer op 
zichzelf. Er gebeurt zoveel moois in het 
leven van mensen wanneer ze Gods 
aanwezigheid ervaren. Het zet ze in 
beweging.’ 

Liefde voorbij de dood
‘Pasen betekent voor mij ook dat 
de liefde van God boven de dood 
uitstijgt, voorbij de dood gaat. Als je 
dat weet, kan je toch ‘dank je wel’ 
zeggen, ook al gebeuren er dingen die 
anders gaan dan je had verwacht. Het 
is de kunst de goede dingen vast te 
houden en je geluk te koesteren. Dat 
kan je helpen om uit een dal omhoog 
te klimmen.’ Voor Mimi is dat leven 

in dankbaarheid een persoonlijke 
ervaring na het overlijden van haar 
man Gerard enkele jaren geleden. ‘Ik 
ben blij en dankbaar voor alles wat ik 
heb gehad en prijs God daarom. Ik kan 
soms echt heel blij zijn! Gerard en ik 
hebben veel goeds meegemaakt, ook 
aan het eind van zijn leven. Hij heeft 
een ziekenzalving gehad en is drie 
weken voor zijn overlijden gedoopt. 
Gods aanwezigheid was heel sterk 
in die laatste fase. Mensen die langs 
kwamen voelden dat ook. De dokter 
zei:’Ik kom hier graag, want in dit 
huis heerst rust en vrede.’ Dat heb ik 
achteraf ook zo ervaren. Er stonden 
mensen om ons heen. En wanneer 
ik zelf niet aan bidden toekwam, wist 
ik dat anderen dat deden. Vanuit die 
warmte kon en kan ik nog steeds 
verder gaan. Ik heb ook wel eens een 

verdrietige dag. Verdriet, boosheid, 
ook dat mag er zijn. Je hoeft er niet 
aan voorbij te hollen. Maar steeds in 
die liefde van God.’

Vanuit je hart
‘Wees eerlijk, sommige liederen in de 
kerk zijn niet te zingen. Een halleluja 
klinkt pas goed als je het vanuit je 
hart zingt. Daarom moet een lied 
niet te ingewikkeld zijn. Je moet een 
lofprijzing kunnen zingen zoals je ‘lang 
zal ze leven’ zingt.’

Emmaüswandeling
‘Op de startdag in september had ik 
me opgegeven voor de Emmaüswan-
deling. In groepjes van twee gingen we 
op stap met een aantal vragen om daar 
al wandelend over te praten. Ik raakte 
in gesprek met een jonge vrouw die 

meer verdieping van haar geloof zocht. 
Al lange tijd wilde ik een gebedskring 
starten, zij had daar wel belangstelling 
voor. Aan het eind van de wandelingen 
troffen we wandelaars uit de Paaskerk 
die ons uitnodigden om bij hun gebeds-
kring te komen. Liever wilde ik een 
eigen kring, maar beiden hebben we 
ons toch aangesloten. Dat is het mooie 
van het Emmaüsverhaal. Je weet nog 
niet van elkaar ‘waar je zit’, maar door 
erover te praten kom je daarachter en 
gebeuren er mooie dingen.’ 
‘Voor mij is de opstanding waar. Als 
het alleen maar een symbool is, dan 
bloedt het dood. Als het waar is, wordt 
het levend. Door de jaren heen is het 
nog steeds hetzelfde verhaal, een 
verhaal dat ook bij deze tijd past. Vind 
je die niet goed?’, zegt ze lachend. 
‘Dan zeg ik: Amen!’ 

Pasen, een feest met een 
uitroepteken!

Door de telefoon had ze het al aangekondigd: ‘Pasen is voor mij een 

feest met een uitroepteken hoor!’ Aan het woord is Mimi Emmelot, enthousiast 

teamlid van de alphakoers, een geloofscursus die in de Handwegkerk wordt 

gegeven. We praten over de betekenis van Pasen met op de achtergrond de 

woorden van een oud kinderlied: 'De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! 

Jezus deed de dood te niet. Zingt daarom het hoogste lied.'

Willeke Koops 
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Is Pasen voor u een feest met een 
vraagteken of een feest met een 
uitroepteken?
‘In ieder geval met een vraagteken. 
In het algemeen reageer ik niet al te 
enthousiast op feestdagen. Zeker niet 
met Pasen. Dat heeft ook te maken 

met een 1e Paasdag, 
waarop er iemand onwel 
werd in de kerk. Toen de 
ambulance met gillende 
sirene wegreed, zongen 
wij: De Heer is waarlijk 
opgestaan. Hallelujah! 
Dat onzekere lot van die 
man in de ambulance 
en daartegenover onze 
halleluja’s. Dat trof me. 
Maar dat is niet de reden 
van mijn vraagteken. Ik 
vind feestdagen altijd een 
beetje TE. Als er camera’s 

en een tv-ploeg bij het graf hadden 
gestaan, dan hadden ze niet zoveel 
visueels te zien gekregen, denk ik. Als 
ik de verhalen na de opstanding lees, 
komt Jezus en verdwijnt hij weer. Door 
dichte deuren! De Statenvertaling 
formuleert dat mooi: Hij kwam weg 
uit hun gezicht (Lucas 24: 31). Deze 
zin laat in het midden wat er precies 
gebeurd is. Zo lichamelijk was die 
opstanding blijkbaar niet.’ 

‘Wat ik zo mooi vind, is het raam 
in de Paaskerk. Volgens mij wist 
die kunstenaar niet hoe hij Pasen 
moest verbeelden en daarom is 
het een Pinksterraam geworden. 
Middeleeuwse schilderijen verbeelden 
de opstanding letterlijk. Maar met 
zo’n schilderij hoef je niet meer aan 
te komen in een moderne kerk, want 
onze beleving is anders.’ 

‘Onlangs was ik bij een begrafenis-
dienst in Huizen. De dominee had er 
echt maatwerk van gemaakt. En hij 
sprak heel concreet over de hemel, 
waar de overleden vader zijn jong 
gestorven zoontje weer terug zou zien. 
Tegen mijn nichtje sprak ik daar mijn 
bedenkingen over uit. Haar antwoord: 
maar daarom zitten jullie toch in de 
kerk. Nee, zei ik. Meer niet.’

Wat had u haar eigenlijk willen 
zeggen?
‘Ik hoor dingen in de kerk, waardoor het 
leven zijn ontplooiing krijgt, het leven 
de moeite waard wordt. Het is geen 
levensverzekering voor mij. Zo van: op 
aarde moet ik mijn best doen, want dan 
kom ik in de hemel. Voor mij is het wel: 
het hier en nu, daar speelt het leven zich 
af. De toekomst laat ik open. Ik put geen 
troost uit: hierna kom ik in de hemel.’

Hoe kleurt een kerkelijke 
gemeente uw leven?
‘Ik kom er vrij regelmatig, ik voel 
me er thuis. De wijze waarop 
mensen daar met elkaar omgaan, is 
hartverwarmend. Zo zou het ook in 
de maatschappij moeten zijn. Iemand 
zei tegen mij: als jij naar de kerk wilt, 

kom ik je halen. Dat werd me zomaar 
aangeboden!
Als we zouden leven naar de 
denkwereld van het oude en nieuwe 
testament, dan zou het leven 
paradijselijk zijn. Als we probeerden 
te leven in de geest van de tien 
geboden…. Neem de Psalmen 
… ik vind het mooi om daarin de 
oude gedachten te herkennen. De 
Bijbelse wijze van denken heeft grote 
actualiteit voor mij. De manier van 
leven voor jezelf ten opzichte van je 
omgeving. En de maatschappelijke 
ordening met de belangrijke criteria: 
gerechtigheid en vrede.’

Welk beeld heeft u bij opstanding?
‘Daar zit het woord opstand in, 

opstandig, tegen de werkelijkheid 
ingaan, bijna revolutionair. Dat is voor 
mij de metafoor. In mijn persoonlijke 
leven probeer ik een voorbeeld te 
zijn door net een andere invalshoek 
te kiezen en op die manier een 
tegenstelling te overwinnen. Ik hoop 
dat dat een Bijbelse invalshoek is. 
Het verhaal van de Emmaüsgangers 
spreekt mij aan. Jezus legt ze uit 
waarom de dingen zo gegaan zijn en 
als hij het brood breekt, is hij weg. 
Als je dat leest, gebeurt er iets met 
je. Dat zegt ds. Klaas Hendrikse ook: 
God gebeurt met je. Dat stond tot 
mijn verbazing in een liturgie van 
een overleden Rooms katholiek. 
Een God die met mensen meetrekt. 
Bijbelverhalen vertellen wat er gebeurt 

met mensen die onderweg zijn van 
geboorte naar dood. Met alles wat 
daarbij hoort: liefde, haat, trouw, 
bedrog, vreugde, verdriet, ziekte, 
hoop, angst, verlangen. En tussen al 
dat wel en wee gebeurt God soms. 
Dat herkende ik. Hendrikse brengt 
onder woorden wat ik zo voel. 
Het zijn verhalen en het hangt van 
je rugzak af, hoe je die verhalen 
oppakt. Bijbelse verhalen hebben 
meer betekenislagen. En dat maakt ze 
zoveel rijker dan ze letterlijk te nemen. 
Zo is het mensenleven vaak een 
woestijn. Het gaat erom dat je trekt en 
niet blijft zitten. En soms zijn er oases 
om tot rust te komen. Het beloofde 
land is voor mij een vraagteken, want 
ik ben er nooit geweest.’

Pasen, een feest met een 
vraagteken?

De voordeur van zijn dijkhuis aan de Amstel staat op een kier. Achter het 

huis ligt de oude boerderij waar Peter van Schaik in 1929 geboren is. Slechts 

dertig jaar is hij weggeweest van deze plek. Wanneer ik binnenstap hoor ik 

een zingende fluitketel en voor me staat de voormalige voorzitter van de 

Vereniging Historisch Amstelveen. ‘Nu erelid’, vertelt Peter trots. Met een kop 

thee voor ons, zegt hij: ‘kijk eens naar het lepeltje, een echt Kruiskerklepeltje!’ 

Janet Parlevliet
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uit de algemene kerkenraad college van kerkrentmeesters

Eén wijkgemeente,
ZWO en denktank

Met de tijd mee

Melis Melissen, voorzitter 

Hans van Strien, penningmeester

Een belangrijke beslissing waardoor 
de wijkgemeenten Dorpskerk, 
Handwegkerk en Paaskerk de 
samenwerking, die de laatste jaren 
gegroeid, nu ook formeel kunnen 
bekrachtigen. Met Pinksteren 2012 
zal het dan zover zijn. In het verlengde 
hiervan besloot de AK groen licht te 
geven voor de gewenste aanpassingen 
van de Paaskerk.

ZWO
De AK sprak ook over de relatie van het 
College van diakenen en de plaatselijke 
ZWO-commissie. De belangrijkste 
activiteit van die commissie was de 
laatste jaren het onderhouden van een 
gemeentecontact met een christelijke 
gemeente in Palestina, eerst Ramallah, 
en later Zebabde. Het contact verloopt 
echter zeer moeizaam, en het is de 
vraag of dat voortgezet kan worden. 
En als dat niet kan, wat zou de 
plaatselijke ZWO dan moeten doen. De 
AK heeft uitgesproken dat contacten 

met gemeenten in heel andere 
omstandigheden, van grote waarde 
zijn. Zonder daarbij op dit moment al 
aan te geven hoe we dat bij ons kunnen 
organiseren. Dat kan plaatselijk maar 
ook in samenwerking tussen wijken. 
Er worden nu ideeën ontwikkeld met 
welke gemeente(n) we zullen proberen 
een contact op te bouwen. 

Denktank
Zonder aan deze punten tekort te 
doen was toch het belangrijkste 
agendapunt een presentatie van de 
denktank. Een kleine maar breed 
samengestelde groep gemeenteleden 
die de AK in november bij elkaar heeft 
gebracht. Dat was omdat de AK goed 
onderbouwde besluiten wilde nemen 
over de omvang van het vermogen 
en over de predikantsformatie. De 
denktank is ingesteld om onder andere 
te adviseren over het beleid op grond 
waarvan we deze besluiten kunnen 
nemen. De denktank bleek intensief 

te hebben samengewerkt, fl ink te 
zijn opgeschoten en tot unanieme 
voorlopige conclusies te zijn gekomen. 
Voor de AK was deze presentatie 
uiteraard nieuw, en de AK beperkte 
zich tot een voorlopige reactie. 
Maar het ziet er veelbelovend uit, er 
kunnen wel eens mooie dingen voor 
onze gemeente uit voortkomen. In 
maart spreekt de AK verder, en zal dan 
wellicht een aantal besluiten nemen. 

Nogmaals vacature voorzitter 
geldwerving
In het vorige nummer van Present 
stond een korte en krachtige advertentie 
voor een voorzitter van de commissie 
geldwerving. Tot nu toe hebben we 
nog geen reacties ontvangen waar we 
mee verder kunnen. Ik denk dat het een 
boeiende, mooie en dankbare functie 
is. In deze tijd sturing geven aan de 
geldwerving binnen onze kerkgemeen-
schap. Niet alleen langs oude structuren 
(vergaderingen, brieven en acceptgiro’s). 
Ook nadenken over het gebruik van 
nieuwe communicatiemiddelen/ sociale 
media. Bijvoorbeeld voor de actie kerk-
balans: die moet je toch ook via onze 
website kunnen invullen en terugsturen? 
Ik noem maar wat. Voelt iemand zich ge-
roepen om dit project mede te trekken 
en op die manier zijn bijdrage te leveren 
voor een kortere periode? Neem dan 
contact op met Jaap Lubbers: tel. 647 
18 02, email jaap.lubbers@kpnplanet.nl. 
Hij praat u graag verder bij. 

Vernieuwing 
communicatiemiddelen
Voor nu, een stukje uit de brief die u 
elk jaar rond Pasen ontvangt (gewoon 
per post).
Met Pasen vraagt de kerk een extra 
bijdrage aan haar leden voor een 
bijzondere bestemming. Dit jaar wordt 

uw bijdrage gevraagd voor vernieu-
wing van onze communicatiemiddelen. 
Wij hebben onze kerkbladen omge-
toverd tot één prachtig blad: Present. 
Nu willen we de websites van onze 
(wijk)gemeente(n) verder vernieuwen 
en moderne mogelijkheden om met 
elkaar contact te maken integreren. 
Zo hopen we ook jongeren en nieuwe 
leden meer aan te spreken.

Draagt u hieraan bij? Dan danken wij 
u hiervoor hartelijk! U kunt gebruik 
maken van de acceptgiro of uw gift 
geven in de collecte op Paasmorgen. 
Of ‘gewoon’ storten op ABN AMRO 
54.93.16.523 onder vermelding van 
Paascollecte 2012.

Vrijwillige bijdragen
We zijn op dit moment druk bezig 
om de jaarcijfers over 2011 op te 
maken. We hebben nog niet alles 
goed in beeld maar ik wil u alvast 
graag deelgenoot maken van de 
hoogte van de ontvangen vrijwillige 
bijdragen. We hadden gerekend op 
een totaal van € 650.000. Hoewel de 
invoering van het nieuwe systeem van 
de bijdragenadministratie ons heeft 
belemmerd in de uit te voeren acties, 
ziet het er naar uit dat de bijdragen in 
2011 ruim € 670.000 bedragen. Daar is 
het CvK zeer blij mee en dankbaar voor. 

Als je deze opbrengst bekijkt in het licht 
van voorgaande jaren, dan lijkt het erop 
dat er iets moois aan de hand is. Toen 
we het jaar 2008 afsloten waren deze 
bijdragen € 760.000. In 2009 daalden 
de bijdragen tot € 724.000 en in 2010 
ontvingen wij € 680.000. Die dalingen 
hadden veel te maken met de afne-
mende ledenaantallen. Zou die jaarlijk-
se teruggang minder groot geworden 
zijn? We gaan daar zeker naar kijken en 
we houden u ook dit jaar op de hoogte. 
Mede door die geringere teruggang is 
er meer mogelijk. Maar daar gaat de 
Algemene Kerkenraad over, het col-
lege adviseert en voert uit binnen de 
(beleids)kaders die de AK stelt. 

Ik hoop u de volgende keer iets te 
kunnen zeggen over de stand van de 
toezeggingen voor 2012. Voor 2011 
weten we dat we ongeveer 1250 
toezeggingsbrieven terugkregen en 
dat er daarnaast van circa 650 mensen 
spontane bijdragen werden ontvangen 
(ontvangsten zonder toezeggingsbrief). 
We doen er alles aan om herhaling 
van wat ook u in 2011 heeft gestoord 
in 2012 te voorkomen. Nogmaals 
onze excuses daarvoor. Eén van de 
dingen waarmee u ons dit jaar weer 
behulpzaam kunt zijn, is het terugsturen 
van uw toezeggingsbrief. Dan weten 
we waar we op mogen rekenen.

Op 28 februari had de AK een interessante agenda. We waren er zelfs 

een half uurtje eerder voor begonnen. Vorige keer meldde ik u al dat de AK in 

principe had besloten tot de vorming van één wijkgemeente Amstelveen-Zuid, 

en dit keer werd het verenigingsbesluit definitief genomen. 
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college van diakenen

Pasen. De lente is waarlijk aangebroken 
en de deuren van de meubelzaken 
staan wijd open. Onze Vader die in de 
meubelen zijt. Als een ‘psalm voor nu’ 
klinkt het in mijn hoofd: ‘Hoe sprong 
mijn hart hoog op in mij, toen men mij 
zeide: “Gord u aan om naar de meubel-
boulevard te gaan! Kom ga met ons 
en doe als wij!” Uit de woontorens en 
fl atgebouwen komen de mensen naar 
buiten, de graven gaan open. 
Is het wel een feest op die meubel-
boulevard? Of hoort het er gewoon 
bij? Ja, je moet af en toe toch wel 
eens een nieuw bed of een nieuwe 
bank aanschaffen om waarlijk op te 

kunnen staan. Veel mensen kijken 
niet vrolijk, eerder verveeld, soms 
met een verbeten blik. Kinderen 
jengelen. Zo af en toe hoor ik om mij 
heen een ‘godverdomme’ of ‘Jezus 
Christus’ klinken. Vroeger telde ik 
op paasmorgen in de kerk de ‘halle-
luja’s’; dat was wel eens wat te veel 
van het goede, maar de kreten op de 
meubelboulevard zijn weer het andere 
uiterste. Ik moet ook eerlijk toegeven 
dat de kerkgangers er vroeger vaak 
niet zo verlost uitzagen, eerder 
terneergedrukt dan opgewekt. 
Wat een grafstemming. De Paas -
broodjes lijken wel gebakken in de oven 

van het crematorium. Dan maar op naar 
IKEA. Wie wil er niet leven als God in 
Zweden? Met Pasen de meubels, met 
Kerst het rendier en met Pinksteren de 
geest uit de fl es. Ik dwaal en dwaal. 
Een fl ard uit een visioen van Ezechiël 
komt boven: ‘Mensenkind, kunnen deze 
beenderen herleven? En ik zei: Heer, Gij 
weet het.’ 
Met een zwaar pakket 
sjouw ik naar de kassa. 
Was er niet een tekst 
over een zacht juk 
en een lichte last? En 
waarlijk, ik moet zelf 
betalen. 
Thuis voelt het alsof 
een zware steen op mij 
drukt. Pasen zit er bijna 
op. Ik kijk in de spiegel: 
ik zie er grauw uit, als 
een waar lijk. 

‘Waarlijk, er is voor mij betaald.’ De caissière keek mij met een 

 vernietigende blik aan. Zelfs een paar dagen na Goede Vrijdag leek 

de diepere laag haar te ontgaan. Op de meubelboulevard wordt niet 

gerekend met een vreemde vrijspraak. 

Sieb Lanser

Als een 
waar lijk

column

Saskia de Jong

Ook door bezuinigingen zijn er 
weinig activiteiten voor de cliënten 
die verblijven in Amstelmere, de 
GGZ-instelling tegenover Ziekenhuis 
Amstelland. Ze moeten vaak lange en 
eenzame dagen doorkomen en dan 
is het fi jn als ze iets kunnen doen ter 
afl eiding of om even te ontspannen.

Heeft u (oude) gezelschapspellen 
ongebruikt in de kast liggen? Of 
hobbyspullen, zoals materialen 
voor handwerken en knutselen, of 
(complete) puzzels, de cliënten van 
Amstelmere zijn hier heel blij mee. Het 
inzamelen gaat via de wijkdiaconieën!

Sam’s Kledingactie
Voor Sam’s Kledingactie nemen we op 
21 april, tussen 9.30 en 12.00 uur, graag 
uw kleding en schoeisel (gebruikt maar 
nog in goede staat), dekens, lakens, 
handdoeken, tafelkleden, gordijnen 

in ontvangst. Aanleveren in gesloten 
vuilniszakken of goed gesloten dozen. 
Ook brillen zijn welkom (apart afgeven).
Inzamelpunten zijn: Augustinuskerk, 
Handwegkerk, Heilige Geestkerk, 
Kruiskerk, Paaskerk, Pelgrimskerk, 
Nieuw: Roelof Venemaschool 
locatie Amsterdamseweg 209, Titus 
Brandsmaparochie, Urbanuskerk.

De opbrengst van de kleding is voor 
noodhulp- en wederopbouwprojecten 
van Cordaid/ Mensen in Nood in 
verschillende landen.

Inzamelen

In februari hebben enkele diakenen 
de jaarvergadering van de katholieke 
diakenbroeders en -zusters / collega-
diakenen (het DKPA) en van het 
Grootstedelijk Diaconaal Overleg 
(GDO) binnen het Amsterdamse 
classisgebied bezocht.

Behalve de bespreking van de 
diaconale activiteiten voor het komende 
jaar was er tijdens de DKPA-jaarver-
gadering aandacht voor het werk 
van de Zusters van Moeder Teresa. 
Twee zusters vertelden niet alleen 

over hun werk in het opvanghuis aan 
de Egelantiersgracht, maar ook over 
Moeder Teresa zelf. Gebed en dienst-
baarheid aan de medemens waren 
het belangrijkste in haar leven. Twee 
uitspraken van Jezus waren voor haar 
een leidraad: ‘Mij dorst’ en ‘wat gij aan 
de minste hebt gedaan, hebt gij aan Mij 
gedaan’. De Zusters leven naar deze 
principes en zijn geheel afhankelijk van 
de gaven, die zij ontvangen.

Het onderstaande gebed is van Moeder 
Teresa en werd tijdens de openings-

overweging uitgesproken door pastor 
Tom Buitendijk:
‘De vrucht van stilte is het gebed
De vrucht van het gebed is geloof
De vrucht van het geloof is liefde
De vrucht van liefde is dienstbaarheid
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.’

In het GDO komen diakenen uit het 
classicale gebied van Amsterdam 
bijeen. Ze wisselen ervaringen en 
kennis uit, zoals het omgaan met 
mensen met een minimuminkomen, 
die het door de crisis moeilijk hebben.

Vergaderingen

Inzamelen doen we in de 

komende tijd voor de cliënten die ver-

blijven in Amstelmere. En ook Sam’s 

Kledingactie komt er weer aan.

College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A,1018 DR 
Amsterdam. Tel.: 020-5353700,
mail: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening 69.97.43.532 of 526833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
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ontwikkelingen in Amstelveen-Zuid

Ramen met een verhaal
Peter van Leeuwen

In het januarinummer van 

Present stond het definitief ontwerp 

van het combinatiegebouw in Westwijk 

waar het nieuwe kerkelijk centrum 

onderdeel van is. Het ontwerp toonde 

vijf hoge kerkramen in de gevel en het 

artikel eindigde met ‘Nu nog op zoek 

naar een geschikte glaskunstenaar’. 

Een kleine commissie heeft zich 
daarmee beziggehouden en heeft 
recentelijk mevrouw Brenda Blijenberg 
geselecteerd, die haar atelier Het 
Glazen Nest in Oldenzaal heeft. Zij 
heeft onder andere de ramen van 
de Ontmoetingskerk in Kesteren 
en de Voorhof in Rhenen gemaakt 
en ook de Feniks voor het Huis van 
Verhalen (voormalig pastoraat na de 
vuurwerkramp in Enschede). Een van 
de redenen om voor Brenda Blijenberg 
te kiezen is dat voor haar het proces 
om tot een ontwerp en glaskunstwerk 
te komen en de interactie daarbij met 
de opdrachtgever van wezenlijk belang 
is. Uit die interactie probeert zij het 
verhaal te destilleren dat de ramen 
zowel naar buiten toe als naar binnen 
toe, willen vertellen. Dit verhaal komt 
in het ontwerp tot uitdrukking waarbij 

er ook ruimte is voor de verdieping 
met het eigen verhaal. Voor meer 
informatie kijkt u op www.glazeniers-
glaskunst.nl. Daar vindt u ook links 
naar de genoemde kerkprojecten.

Natuursteen en hout
De bouwvergunning is recentelijk of 
wordt zeer binnenkort aangevraagd. 
Met de architect zitten we nu in een 
volgende fase waarin details moeten 
worden uitgewerkt die nodig zijn voor 
het bestek. Daaronder valt bijvoorbeeld 
ook welke materialen worden gebruikt 

voor de aankleding en afwerking van de 
vloer, de wanden en het plafond. Voor 
de kerkzaal is dat een uitdaging. Deze 
moet aan de ene kant betekenisvol 
zijn voor vieringen en aan de andere 
kant ook te gebruiken zijn voor andere 
activiteiten als exposities, fi lm, muziek, 
drama en gezamenlijke maaltijden. 
Daarnaast zijn er nog functionele 
eisen wat betreft duurzaamheid, 
schoonmaak en onderhoud. Onlangs 
is er een sessie geweest met een 
aanzienlijke afvaardiging van de 
verschillende commissies waarbij de 

architect zijn ideeën presenteerde. In 
de afbeeldingen is te zien in welke 
richting wordt gedacht: een vloer 
van natuursteen of tegels (vlak en 
duurzaam), wanden wit gestuukt 
met speciale verf voor projectie met 
beamers en hout en een plafond dat 
deels is verlaagd en daarmee de zaal 
zijn eigenheid geeft en een mooi 
samenspel met de ramen vormt. De 
volgende stap is de defi nitieve keuze 
van materialen en kleuren en het 
(laten) maken van een ontwerp voor de 
ramen.
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Handwegkerk

website www.handwegkerk.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin, 
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, g.j.debruin@hetnet.nl
(woensdag vrij)
voorzitter kerkenraad Gerben Drost, 
tel. 6413442 gerben.drost@hetnet.nl
scriba Esther Velten, 
tel. 6455406, scriba.hwk@ziggo.nl
wijkkas 93.08.330, t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen Buitenveldert, 
Inzake Wijkkas Handwegkerk
inleveren kopij Present 
Willeke Koops, tel. 6403239, 
willekekoops@hetnet.nl

Zeven bijeenkomsten
De afgelopen maand hadden we 
een zevental bijeenkomsten over 
het afscheid van de Handwegkerk. 
We spraken met elkaar over wat 
dat oproept, over activiteiten die 
georganiseerd kunnen worden in het 
kader van dat afscheid, over de tijd 
die gemoeid is met afscheid nemen 
en over de vorming van één wijkge-
meente in Zuid met straks twee 
kerkplekken. Zes van de zeven bijeen-
komsten mocht ik meemaken en ik 
beleefde het als prima besprekingen. 
In alle openheid konden mensen 

zeggen wat ze op hun lever hadden 
en hoorden we van elkaar wat een 
sluiting van de kerk betekent. We 
merkten hoe verschillend de band 
met een kerkgebouw kan zijn, de 
één heeft zijn hart ermee verbonden, 
de ander heeft met een gebouw als 
zodanig weinig tot niks. Vaak ging het 
al snel meer om de mensen en hun 
onderlinge band en minder om het 
gebouw. Het viel me op dat het niet 
alleen bijeenkomsten waren waarbij 
voortdurend achterom gekeken werd. 
Ik proefde elan. Mensen in het spoor 
van Abraham en Jezus kunnen niet 
altijd maar blijven zitten waar ze 
zitten. We mogen vooruit kijken en 
nieuwe kansen ontdekken. Op de 
gemeente-avond bent u inmiddels 
bijgepraat over de eerste uitkomsten 
van de besprekingen. 

De Goede Week
De Goede Week beginnen we op 
1 april met de optocht van de kinderen 
met hun palmpasenstok door de kerk. 
Diezelfde dag is er om 15.30 uur in de 
Paaskerk het muziekproject ‘Ach en 
Wee’, gemaakt door Nico Hovius, Gert 
Jan Slump en anderen. 

De 'drie dagen van Pasen' zijn voor 
mijn besef het middelpunt van al ons 

vieren. Tijdens het kloosterweekend 
eind maart zijn we onder andere over 
die dagen met elkaar in gesprek. Op 
donderdag 5 april beginnen we met 
een beweging naar Pasen toe, het 
'wit' van Witte Donderdag anticipeert 
op de stralende kleur van Pasen 
zelf. Jezus viert met zijn vrienden 
het feest van Pasen, de uittocht 
uit Egypte. Jezus geeft de maaltijd 
een extra lading door het brood, dat 
herinnert aan het overhaaste vertrek 
uit Egypte, met zichzelf te verbinden. 
Hij noemt het zijn lichaam. Hetzelfde 
gebeurt met de wijn; die ziet Jezus 
als teken van een nieuw verbond. 
Wij vieren de Witte Donderdag ook 
dit jaar met enkele elementen uit 
de Sederviering, zonder dat we dit 
joodse feest in huiselijke kring pogen 
te annexeren. Kinderen worden 
bij de dienst ingeschakeld en er is 
van alles te zien en te proeven. We 
nemen iets van het bittere kruid, 
dopen het lentegroen in zout water 
en hebben halverwege een onder-
breking voor een kleine maaltijd. We 
eten een matse met een appelsalade. 
Omwille van de kinderen beginnen 
we niet om 19.30 uur maar al om 
19.00 uur. We zijn dit jaar welkom 
in de grote zaal van Ons Tweede 
Thuis aan de Augusta de Witlaan in 

Westwijk. Daar hebben we de ruimte 
om met elkaar aan tafels te zitten. Ik 
hoop dat het me lukt om de viering 
voor te bereiden met kinderen uit 
de Paaskerk en de Handwegkerk. 
Voor een wat meer ‘klassieke’ Witte 
Donderdag viering bent u van harte 
welkom in de Paaskerk om 19.30 uur.

In een ingetogen dienst op Goede 
Vrijdag waken we rond het kruis 
en luisteren naar het lijdensevan-
gelie, ditmaal naar de beschrijving 
van Marcus. Er zijn gesproken en 
gezongen gebeden, de woorden van 
het beklag Gods en er is stilte.

Tussen de dag van Jezus' dood en 
de dag van het haast niet te vatten 
bericht van zijn opwekking is tijd nodig. 
Stille Zaterdag noemen we die dag. 
In de stilte kan er iets gaan groeien, 
kan er langzaam openheid ontstaan. 
We houden onze adem in met oog 
op wat staat te gebeuren. In de 
paasnachtdienst is Ds. M.J. Aalders 
onze voorganger en Alegría verleent 
medewerking. De nieuwe paaskaars 
wordt de kerk binnengedragen. We 
worden weer herinnerd aan onze doop 
en kunnen naar de doopvont gaan voor 
een ‘waterkruisje’. 
Op Paasmorgen zingen we vanaf 9.50 
uur enkele liederen. Gelezen wordt uit 
Johannes 20 over Maria die verdrietig 
rond de graven loopt en denkt een 
tuinman iets te vragen. ‘Tot leven 
geroepen’ is het motto van de viering.

Een gezegende weg naar Pasen. 

G.J. de Bruin

Keulen en Aken niet op een dag 
gebouwd
Wat een zorgen, zuchten en af en 
toe ook zweten om de kerk. We 
puzzelen en plannen ons een rotje 
over de toekomst van de kerk. Zoeken 
daarbij permanente communicatie en 
draagvlak bij de lidmaten (v/m) van de 
kerk en in – wat heet – de samenleving 
in onze stad en ommelanden. In 
Amstelveen Zuid draait het om fi nale 
eenwording van ten diepste nu al die 
ene geloofsgemeenschap en zaken 
in het verlengde daarvan, zoals: de 
lopende verbouw van de Paaskerk en 
werkvoorbereiding voor een nieuwe 
kerkplek in Westwijk. Bedoeld als 
liefdevolle plekken voor samenleving-
rondom-in-wording.

De mens wikt….en onze planning 
moet bijgestuurd… na Pasen op weg 
naar Pinksteren en zo vrolijk verder…
Je zou bijna Pasen vergeten: Christus 
overwon de dood door zijn dood, die in 
de graven gaf Hij het leven!

Dus laat wat wij aan klokken en 
bellen kunnen inzetten in suburbia 
Amstelveen-Buitenveldert voluit klinken. 
Een kaartje aan een gevangene, een 
belletje richting een oude vriendin, een 
mail of skype naar een dierbare veraf, 
een extra eurobiljet of euromunt in de 
collectezak, contact leggen met of zelfs 
koken voor/met familie en/of vrienden… 
dat soort dingen: het brengt wonderen.

De klokken van Keulen en Aken beieren 
met Pasen. Wij beieren mee. Halleluja.

Gerben Drost

Jansje van Harten-Baart 
We gingen op 2 februari terug naar 
Watergraafsmeer, naar ‘De Bron’. Daar 
heeft Jansje lang gewoond en met heel 
haar hart bijgedragen aan de kerkelijke 
gemeente. Ze was iemand die graag 
zorgde. In de eerste plaats voor haar 
gezin, later toen de kinderen uitvlogen 
werd de kring steeds groter. In liefde 
werd over dat zorgen van haar gesproken, 
zonder te verhelen dat ze het loslaten van 
haar naasten niet gemakkelijk vond. De 
laatste jaren in Amstelveen vielen haar 
zwaar toen ze zoveel moest inleveren. 
Nu was er de zorg van wie om haar 
heen waren voor haar. We lazen in de 
dankdienst het evangeliefragment dat 
Jansje zelf gekozen had: over Gods zorg 
voor mensen, zijn zorg voor haar.

Pieter Jacob van den Berg
In de uitvaartdienst schilderen de 
dochter en zoon van Piet een ontroerend 
portret van hun vader. Hij was voor 
buitenstaanders niet altijd te peilen, 
zijn hart lag niet op het puntje van 
de tong. Maar verdraagzaamheid en 
geduld kon je van hem leren, hij stond 
niet voortdurend met zijn oordeel 
klaar. We vonden in het Bijbels Verhaal 
woorden over zachtmoedigheid die we 
moeiteloos met hem konden verbinden. 
In zijn drukke werkzame leven was hij 
blij met zijn werk bij Fokker en Fokker blij 
met hem. Daarna was er meer tijd voor 
hobby’s, voor de tuin, om te reizen met 
Gerry aan zijn zijde. De laatste fase van 
zijn leven vroeg veel van haar, toen zijn 
gezondheid meer en meer werd onder-
mijnd. Ook toen bleef hij de rustige, 
stille, ontzettend aardige man die hij 
altijd was geweest.
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Thema-avond
Dit voorjaar zijn er in de Handwegkerk 
vier thema-avonden. Hierbij is iedereen 
van harte welkom. De avonden zijn 
apart te bezoeken.
De eerste thema-avond vond reeds 
plaats op 12 maart. Ds. De Bruin gaf 
een inleiding over: Wat is de uitdaging 
om nu als christen te leven. 

De volgende drie avonden zijn:
• 16 april, thema: Waarom en wat 
geloof ik? Inleider: ds. Piet de Bres 
• 7 mei, thema: Hoe kan mijn 
persoonlijke geloofsbeleving de fusie 

van kerken positief beïnvloeden? 
Inleider: ds. Cor Schaap
• 4 juni, thema: Geloof en zingeving. 
Inleider: ds. Maarten Aalders

Elke thema-avond begint met een 
gezamenlijke maaltijd, waarna een in-
leiding volgt. In kleine groepjes wordt 
hierover nagepraat. 
Om 18.45 uur is er een welkomstdrank je 
in de Achterkant van de  Handwegkerk.
De avond zal tot uiterlijk 22.00 uur 
 duren. De maaltijd kost € 4,-. U kunt zich 
opgeven bij E. Velten: 645 54 06 of per 
e-mail: scriba.hwk@ziggo.nl.

Kruiskerk
Bij de diensten
Zondag 1 april is het Palmpasen. 
We vieren dan de intocht van Jezus 
in Jeruzalem, en hopen dat er veel 
kinderen meedoen aan de optocht met 
de palmpasenstokken, die de zaterdag 
ervoor worden gemaakt. Voorganger is 
Mirjam Buitenwerf. De lezingen voor 
deze zondag zijn Ezechiël 33: 21-33 
en Marcus 11:1-11. Op zondagavond is 
er ook een cantatedienst. Uitgevoerd 
wordt de Johannespassie van de 
renaissancecomponist Cipriano di 
Rore. Bert ’t Hart heeft de muzikale 
leiding. Mirjam Buitenwerf leidt de 
dienst.
Op donderdag 5 april is het Witte 
Donderdag. Sieb Lanser gaat voor in 
de dienst, die begint om 19.30 uur. 
We vieren de maaltijd van de Heer. 
De lezingen zijn Ezechiël 34: 1-16 en 
Johannes 13: 1-15. Het Kruiskerkkoor 
verleent medewerking aan deze dienst.
Op Goede Vrijdag gaat Mirjam 
Buitenwerf voor. De dienst begint om 
19.30 uur. De lezingen zijn Exodus 12: 
21-28, Psalm 22 en Johannes 18:1-
19:42.
Op Stille Zaterdag houden we de 
Paaswake. De dienst begint om 21.00 
uur. De lezingen zijn Genesis 1:1-2:3 
en Marcus 16:1-8. Mirjam Buitenwerf 
is de voorganger.

Op zondag 8 april vieren we Pasen. 
We beginnen deze ochtend met een 
paasontbijt voor de gemeente, van 
8.30 tot 9.30 uur. Voor het begin van 
de dienst zingen we enkele bekende 
paasliederen. Sieb Lanser gaat voor. 
De lezingen zijn Ezechiël 37: 1-14 en 
Johannes 20: 1-18. Het Kruiskerkkoor 
verleent medewerking aan de dienst.
Zondag 15 april is het kinderzondag 
van de Amstelveense Protestantse 
kerken, speciaal bedoeld voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd, 
maar iedereen is natuurlijk van harte 
welkom! De dienst zal als thema het 
verhaal over David en Goliat hebben 
(1 Samuel 17). Mirjam Buitenwerf is de 
voorganger. Na afl oop van de dienst is 
er een koffi econcert.
Op zondag 22 april gaat Sieb Lanser 
voor. Dit is een laagdrempelige viering, 
met extra aandacht voor het thema 
‘gastvrij’. De lezingen voor deze 
zondag zijn Micha 4:1-5 en Johannes 
21:15-24. De alternatieve lezing is 
Handelingen 3:17-26.
Zondag 29 april is Wim Janssen onze 
voorganger. De lezingen zijn Ezechiël 
34:1-10 en Johannes 10:11-16. De 
alternatieve lezing is Handelingen 
5:12-25.

Mirjam Buitenwerf

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 
20 februari kwamen met name 
lopende zaken en kleinere puntjes 
aan de orde, waarmee ik u niet zal 
lastigvallen. In plaats daarvan gebruik 
ik de ruimte om meer te vertellen over 
het communicatieplan, waarvoor de 
vorige keer te weinig plek was.
Een uitzondering wil ik maken voor 
twee punten die verband houden 

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Erik Schouten,
tel. 6839070, 
voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Aart Appelhof, tel. 6434405, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Kruiskerkgemeente, 
Amstelveen
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl

Paasproject kinderen 
In het Paasproject van dit jaar laten we verschillende 
kanten van Jezus zien. Elke week luisteren we in de 
kindernevendienst naar een uitspraak van Jezus uit het 
evangelie van Johannes. Daarin stelt Jezus zich aan ons 
voor. Bijvoorbeeld met de zin: ‘Ik ben het Licht der wereld’, 
of ‘Ik ben de ware wijnstok’. Elke keer geeft Jezus een 
voorbeeld van iets waar Hij op lijkt. Het zijn voorbeelden 
die ons helpen om meer van Jezus te gaan begrijpen. We 
leren Hem daardoor beter kennen. 
Elke zondag ziet u een verbeelding van het verhaal op de 
beamer en zingen we een kinderlied in de dienst dat bij 
het verhaal past. Zo gaan wij samen met de kinderen op 
weg naar Pasen.

De kinderneven dienstleiding

Paasproject kinderen 
In het Paasproject van dit jaar laten we verschillende 
kanten van Jezus zien. Elke week luisteren we in de 
kindernevendienst naar een uitspraak van Jezus uit het 
evangelie van Johannes. Daarin stelt Jezus zich aan ons 
voor. Bijvoorbeeld met de zin: ‘Ik ben het Licht der wereld’, 
of ‘Ik ben de ware wijnstok’. Elke keer geeft Jezus een 
voorbeeld van iets waar Hij op lijkt. Het zijn voorbeelden 
die ons helpen om meer van Jezus te gaan begrijpen. We 
leren Hem daardoor beter kennen. 
Elke zondag ziet u een verbeelding van het verhaal op de 
beamer en zingen we een kinderlied in de dienst dat bij 
het verhaal past. Zo gaan wij samen met de kinderen op 
weg naar Pasen.

Dé Dienst 
Na een geweldig theaterweekend –
wat is het toch bijzonder om mee te 
maken dat de jongeren én vrijwilligers 
hier zo enthousiast van worden en 
wat was de uitvoering goed!– stond 
Dé Dienst op het programma op 18 

maart. Meer dan ooit zijn verhalen, 
muziek en dans bedacht door de 
jongeren zelf. Binnen het kader van 
een reguliere dienst met Maaltijd 
van de Heer werd 45 minuten door 
de jongeren van de Handwegkerk 
ingevuld. En dat kunnen ze! 

Filmeten voor jong en oud
Op zondag 15 april zijn 
jongeren én ouderen van 
de Handwegkerk van harte 
welkom om samen in de 
Pastorie te eten en een fi lm te 
kijken. Het lijkt soms alsof het 
contact tussen verschillende 
generaties binnen de kerk 
niet eenvoudig tot stand 
komt, terwijl er wel geluiden 
zijn dat beide groepen meer 
contact zouden willen. Laten 
we hopen dat deze activiteit in 
positieve zin bijdraagt aan de 
onderlinge verstandhouding 
binnen de kerk. De titel van 
fi lm is Young@Heart. 

De leiding van de 
jongerendienst 
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doelgroep te bereiken. Met Kerst 
hebben we overigens gezien wat 
het effect kan zijn van uitgekiende 
communicatie: drie maal een volle 
kerk, in totaal 800 mensen, waaronder 
ruim 100 kinderen op het speciale 
kinderkerstfeest! En afgelopen 
weken hebben zich bij predikanten 
en kerkenraad spontaan enkele 
belangstellenden gemeld, mede naar 
aanleiding van publiciteit.
In de kerkenraad werd opgemerkt 
dat we bij alle plannenmakerij niet 
moeten gaan denken dat succes 
kan worden afgedwongen, we zijn 
afhankelijk van Gods zegen. Professor 
Henk de Roest gebruikt in zijn boekje 
En de wind steekt op daarvoor het 
beeld van een zeiltocht: wij kunnen 
en moeten er alles aan doen om de 
boot zeilklaar te hebben, maar we zijn 
afhankelijk van de Geest die waait 
waarheen hij wil. 
De vervolgstappen na de vaststelling 
van het communicatieplan zijn het 
vormen van een uitvoerende PR-ploeg 
en overleg met groepen die van de 
diensten daarvan gebruik kunnen gaan 
maken.

Erik Schouten

Pastoraat
De pastorale adressen in onze 
wijkgemeente zijn tussen beide 
predikanten verdeeld. Vooralsnog is 
de oude wijkindeling grotendeels 
gehandhaafd; dat wil zeggen dat de 
pastorale zorg voor sectie 31 t/m 36 
(het grondgebied van de voormalige 
Nieuwe Kruiskerkgemeente) berust 
bij Sieb Lanser en voor sectie 51 

t/m 56 (het grondgebied van de 
voormalige Bankraskerk) bij Mirjam 
Buitenwerf. Voor de vroegere wijk 
5 een kleine correctie: de pastorale 
zorg voor de wijk Elsrijk (sectie 
52) komt geheel voor rekening 
van Sieb Lanser. Daarmee is de 
geografi sche verdeling als volgt: de 
wijkgemeente beslaat Amstelveen-
Noord, tussen de A9 en de grens 
met Amsterdam-Buitenveldert; 
de adressen ten oosten van de 
Beneluxbaan vallen onder Mirjam 
Buitenwerf; de adressen ten westen 
van de Beneluxbaan onder Sieb 
Lanser. Ook voor de ‘buitenwijkers’ 
is de Beneluxbaan de grens: 
gemeenteleden ten oosten en 
ten zuiden hiervan (Groenelaan, 
Waardhuizen, Middenhoven, 
Westwijk) vallen onder Mirjam 
Buitenwerf; voor gemeenteleden ten 
noorden van de Beneluxbaan is Sieb 
Lanser de pastor. Voor een pastoraal 
gesprek kan altijd een beroep op de 
predikanten worden gedaan. 

Kruiskerkkoor
Op 20 januari is het Kruiskerkkoor 
formeel weer van start gegaan onder 
leiding van de nieuwe cantor-organist 
Henk Trommel. Op de eerste repetitie 
is een voordracht samengesteld voor 
een bestuur, die inmiddels door de 
kerkenraad is overgenomen. Voorlopig 
repeteert het koor op vrijdag. Naar 
de mogelijkheden voor een andere 
repetitieavond wordt gezocht.
Het koor bestaat op dit moment 
uit een groep van 26 leden, waarbij 
de sopraanpartij nog wel enige 
versterking kan gebruiken.

met de liturgie. De kerkenraad stelde 
de taakomschrijving vast van de 
commissie die de huidige liturgie gaat 
evalueren, zoals is afgesproken bij 
de invoering ervan. Het is vooral de 
bedoeling dat de commissie helder 
krijgt welke richting het moet opgaan: 
meer hoogliturgisch of juist “losser”, 
of afwisselend. Ook is gesproken 
over de toekomst van de zogenaamde 
laagdrempelige vieringen. Die zijn 
ontstaan omdat er de vierde zondag 
van de maand geen tienerdienst is. 
De kerkenraad wil deze diensten een 
duidelijker eigen karakter gaan geven 
met een bijpassende benaming. 
Verder is de kerkenraad blij dat Anna 
Uiterwijk bereid is om wijkouderling te 
worden, met het oog op de voormalige 
Bankraswijk.
We leven toe naar Pasen en zien 
uit naar de intensiteit van de Goede 
Week. Het was/is deze weken een 
voorrecht om in de kerk te mogen 
zijn: de fris geschilderde ruimte en 
de indrukwekkende iconenexpositie 
Vensters op de eeuwigheid. Veel 
dank aan iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen.

Communicatieplan
In onze wijkgemeente functioneert 
sinds eind 2010 een PR-commissie, 
bestaande uit Aart Appelhof, Wessel 
Koornstra, Jan Schipper, Erik 
Schouten, Freek de Vries en Ans 
Vunderink. De commissie probeert 
de PR en communicatie op een hoger 
plan te brengen, met nieuwe middelen 
als Kruispuntjes, de algemene folder, 
het mededelingenbord buiten, en de 
uitbouw van de website.

Eind vorig jaar heeft de commissie 
een communicatie plan gemaakt. 
Dat hoort bij de initiatieven op het 
gebied van Gastvrij en in contact 
met de buurten. Het plan begint met 
een lijst van 25 activiteiten waarvoor 
we ‘buitenstaanders’ zouden willen 
uitnodigen. Hoe bereiken we hen? 
Een belangrijk inzicht uit het plan 
komt uit de professionele marketing, 
waar de volgende stappen worden 
onderscheiden: beeldvorming, 
interesseren, ontmoeten, betrekken 
en actief worden. We zullen dus 
eerst moeten werken aan de 
beeldvorming, zonder dat we direct 
mogen verwachten dat grote aantallen 
mensen belangstelling tonen. We 
willen dus met enige regelmaat van 
ons laten horen, via folders, posters, 
het Amstelveentje, elektronische 
nieuwsbrieven, etc.
En als mensen belangstelling tonen 
voor de activiteiten, dan is het 
vervolgens de kunst om hen op 
een prettige manier aan te spreken, 
gericht op ontmoeten. Op de jaarlijkse 
rommelmarkt, die veel mensen 
trekt, zou bijvoorbeeld een kraampje 
namens de kerk kunnen worden 
ingericht met informatie over de 
kerk en de goede doelen waarvoor 
de rommelmarkt geld inzamelt. Ook 
kunnen mensen worden gevraagd 
om de volgende keer mee te werken. 
Over een paar maanden willen we 
een korte oefening organiseren in het 
aanspreken van gasten. 
In het plan wordt per activiteit een 
communicatieboodschap geformuleerd 
en beschreven welke media meer/
minder geschikt zijn om de specifi eke 

Jan Terpstra
Op 4 februari ging van ons heen Jan 
Terpstra (Klaasje Zevensterstraat 
63). Hij is 84 jaar geworden. Ruim 
twee weken later zouden Jettie en 
Jan 60 jaar getrouwd zijn geweest. 
Een ingrijpend verlies na zo’n lang 
samenzijn, maar de dankbaarheid 
overheerst. Op de rouwkaart heeft 
Jettie geschreven: ‘Samen een heel 
leven heeft God ons gegeven; loslaten 
doen we in dankbaarheid, intens 
verdrietig, maar ’t was nu tijd.’ Opeens 
openbaarde zich een ernstige ziekte 
en binnen een paar weken kwam het 
einde. Op de rouwkaart lezen we: ‘Jan 
heeft in vrede met ons teruggekeken 
op een lang en vruchtbaar leven. In 
onderlinge verbondenheid hebben we 
met warmte en vreedzaam afscheid 
van elkaar kunnen nemen. Wij zijn 
dankbaar voor wat hij voor ons en vele 
anderen heeft betekend.’ Ook voor 
de Kruiskerk heeft hij veel betekend, 
vooral door de muziek. Vele jaren heeft 
Jan gezongen in de cantorij; hij is 
ook voorzitter geweest. Maar hij was 
bovenal een groot liefhebber van het 
orgel. ‘Orgel spelen is mijn tweede 
liefde’ zei hij altijd. Op 10 februari 
hebben we in een volle Kruiskerk 
afscheid van Jan genomen. Naast de 
inbreng van kinderen en kleinkinderen 
stond Psalm 121 centraal, de 
trouwtekst op 20 februari 1952: ‘Ik hef 
mijn ogen op naar de bergen, vanwaar 
zal mijn hulp komen?’. Aansluitend is 
Jan begraven op Zorgvlied. 

Lien Dreef
Op 12 februari kwam een einde aan 
het mooie en actieve leven van Lien 
Dreef, geb. 1928. Ruim 55 jaar was 
zij getrouwd met Bert, zij kregen drie 
kinderen. Het drukke gezinsleven 
belette Lien niet om actief te zijn op het 
gebied van kind en geloof. Jarenlang 
was zij nauw betrokken bij het werk van 
de kinderdiensten van de Bankraskerk 
en bij de ontwikkeling van materiaal 
voor kinderdiensten, ook voor Westhill. 
Om dat met kennis van zaken te doen, 
volgde zij de catechetenopleiding van de 
Nederlandse Hervormde kerk.
Zij voelde zich een vis in het water 
van de Bankraskerk, omdat dat al een 
‘SoW-gemeente‘ was toen dat woord 
nog niet bestond. De historische 
verschillen tussen de gereformeerde 
kindernevendiensten en de hervormde 
kinderkerk liet zij graag aan het verleden 
over. Haar inzet was: zo goed mogelijke 
kinderdiensten, met zorg voorbereid en 
verantwoord materiaal.
Jarenlang heeft zij daar met grote inzet 
voor geijverd. Enkele weken voor haar 
overlijden werd zij getroffen door een 
hersenbloeding, die haar fataal werd. In 
een volle Kruiskerk namen wij afscheid 
met teksten en liederen die grotendeels 
door haar zelf waren aangereikt. Lien 
was vooral getroffen door het werk 
van de Geest, de eerste verzen uit het 
boek Genesis stonden dan ook centraal. 
Na de dienst hebben wij haar op 
Zorgvlied begraven. Dankbaar voor wie 
zij geweest is en voor wat zij gegeven 
en ontvangen heeft. De gedachtenis 
aan haar mag tot troost zijn voor Bert, 
kinderen en kleinkinderen.
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Het koor zal een bijdrage leveren in 
de dienst op Witte Donderdag en op 
Paaszondag.
Op langere termijn wil het 
Kruiskerkkoor ook in concerten en 
cantatediensten gaan optreden, 
maar dat eist een langere 
voorbereidingstijd.
Nadere inlichtingen: voorzitter Henk 
van der Meulen (meulenhenk@
kpnmail.nl) of secretaris Trineke de 
Boer (trinekedeboer@planet.nl).
 
Over de paasattenties
Dit jaar reiken we geen 
paasattenties uit!
De wijkdiaconie heeft er in het 
afgelopen jaar veelvuldig over 
gesproken en besloten om te 
zoeken naar andere activiteit(en), 
die recht doen aan de gedachte 
achter de paasattentie. Vorig jaar 
zijn er ruim 300 plantjes bezorgd: 
een groot aantal, waardoor 
uw wijkdiaconie heeft durven 
besluiten tot dit rigoureuze besluit. 
Een achterliggende reden is de 
moeite, die het telkens kostte om 
wegbrengers te vinden. Daarnaast 
worden er ook vanuit het pastoraat 
bloemen en plantjes gegeven.
De komende tijd zullen uw 
wijkdiakenen nadenken over 
alternatieve activiteiten. Heeft u 
ideeën hierover, dan horen wij dat 
graag: samen weten we meer!

Saskia de Jong

Paaskerk
De Stille Week
De zesde zondag in de veertigdagen-
tijd luidt de Stille Week in. Dit jaar 
valt deze zondag, die wij Palm- en 
Passiezondag noemen, op 1 april. De 
eredienst bestaat uit twee delen: met 
de kinderen vieren wij eerst de Intocht. 
Met Palmtakken komen zij binnen. 
Wij luisteren naar het verhaal waarin 
Jezus Jeruzalem wordt binnengehaald. 
Daarna slaat de stemming echter om. 
Als de kinderen naar de kinderdienst 
zijn zingen wij het bekende lied: Alles 
wat over ons geschreven is gaat Gij 
volbrengen deze laatste dagen. Tijdens 
dit lied, waarin de woorden voorkomen 
'heden hosanna, morgen kruisigt Hem' 
wisselen de liturgische kleuren. Het 
rood van enthousiasme maakt plaats 
voor het paars van berouw en inkeer. 
Een deel van het lijdensverhaal klinkt 
al: de Stille Week is begonnen.
Heel passend wordt op de middag van 
deze dag in de Paaskerk het muziek-
project ‘Ach en Wee’ uitgevoerd. 
Moderne klaagliederen, door gemeen-
teleden uit Zuid gemaakt en op muziek 
gezet door Nico Ph. Hovius. Om half 
vier, een extra moment van bezinning 
onderweg naar Pasen met ds. Cor 
Schaap als liturg.
Het volgende moment dat wij als 
gemeente samenkomen is op Witte 

Donderdag, 5 april. De kleur is dan wit, 
want wij vieren het avondmaal. Brood 
en wijn symboliseren Jezus’ lijden, 
maar dragen ook de belofte in zich van 
Gods toekomst. We lezen hoe deze 
viering waarin het brood gebroken 
wordt, ontstond. We delen het brood 
in een kring, net als de leerlingen. De 
cantorij van de Dorpskerk zingt. De 
dienst eindigt in stilte, zonder zegen.
Een dag later, op Goede Vrijdag, 6 april, 
gaat de viering als het ware verder. De 
kleur is paars en we horen het lijdens-
evangelie, gelezen door verschillende 
stemmen. Er is een korte lijdensmedi-
tatie en we bidden en zingen. Vincent 
Smeding bespeelt de fl uit. De paas-
kaars wordt gedoofd, de enige keer dat 
dit gebeurt tijdens een dienst.

Pasen
Zo groeien we door de diepte heen 
toe naar het moment dat het opnieuw 
licht wordt. In de Paasnacht, 7 april, zal 
de nieuwe paaskaars worden binnen-
gedragen. Daarbij lezen we verhalen 
van hoop en opstanding, eindigend 
met het paasevangelie. En we zingen 
natuurlijk weer van harte lofl iederen! 
Veertig dagen van waken en wachten 
zijn voorbij.
Die feestvreugde wordt voortgezet 
op paasmorgen 8 april. Na het paas-

ontbijt met de kinderen beginnen we 
voor de dienst al met paasliederen. 
Het koor Anthem en de cantorij van 
de Paaskerk gaan ons voor in de zang. 
Daarnaast mogen op deze morgen van 
opstanding twee kinderen de doop 
ontvangen: Issay Max Fernandes, zoon 
van Andy Fernandes en Heike Boom 
en Zayne Simeon Bastian Uden, zoon 

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

Activiteiten

Maart
vr 30 20.00 uur  Uitvoering Christelijke Oratoriumvereniging (werken van 

o.a. Pergolesi, Bach en Haydn)
za 31 14.00 uur  Mogelijkheid tot bezichtigen van de tentoonstelling 

Russische iconen

April 
di 3 10.00 uur  Openbaring van Johannes. Leiding: Sieb Lanser
di 3 14:00 uur  Mogelijkheid tot bezichtigen van de tentoonstelling 

Russische iconen
wo 4 14.30 uur  Openbaring van Johannes. Leiding: Sieb Lanser
di 10 19.15 uur Gebedsgroep
wo 11 20.00 uur  Gespreksgroep 25+, bij Pieter Masmeijer, 

Van der Ghiessenstraat 41. Leiding: Sieb Lanser
do 12 20.00 uur Kring Vrouw en Geloof
wo 18 20.15 uur  Avond ‘Kind en geloof’, voor ouders van kinderen in de 

basisschoolleeftijd
do 19 20.00 uur  God bestaat niet en Jezus is zijn zoon (boek Hendrikse). 

Leiding: Mirjam Buitenwerf
za 21 9.30 uur Kledinginzameling Mensen in Nood
di 24 10.00 uur  Openbaring van Johannes. Leiding: Sieb Lanser
di 24 19.15 uur Gebedsgroep
wo 25 14.30 uur  Openbaring van Johannes. Leiding: Sieb Lanser 
wo 25 20.00 uur  Gemeenteavond met dr. Sake Stoppels over gastvrij 

gemeentezijn.

Mei
do 3 19.30 uur  Film: The Pianist.

Leiding: Tom Buitendijk

Zie ook het boekje van de Kleine Raad van Kerken 
Amstelveen-Noord/Buitenveldert en Kruispuntjes. 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Kruiskerk, 
tenzij anders vermeld.
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vervanging toe is. We denken dat een nieuwe kachel op 
gas de beste oplossing is. De nieuwe ketels zijn ook nog 
eens kleiner van afmeting en kunnen waarschijnlijk een 
andere plek krijgen. Dat maakt de weg vrij voor een ruimer 
invalidentoilet en dus een ietwat andere indeling van het 
benedenhuis. Rekening houdend met de eisen en wensen 
van deze tijd. Dat geldt ook voor de keuken, het licht en 
het geluid. Dit alles met behoud van het aantal zalen. U 
begrijpt dat de verbouwing een aardige puzzel is die de 
nodige tijd vergt. 
De kerkzaal boven wordt niet vergeten. Een commissie 
vanuit de drie wijkgemeenten heeft daar een advies 
over uitgebracht waarbij het creëren van rust in de kerk-
zaal, concentratie op de liturgische functie en optimale 
gebruiksmogelijkheden in de toekomst centrale thema’s 
zijn. Een aantal voorwerpen dat nu boven hangt zal 
beneden een goede plek krijgen, de muren worden gewit 
en de stoelen en banken opnieuw geschikt. Ook zal er 
een stilteplek worden ingericht. Symbolisch voor de wijze 
waarop wij vanuit de traditie in het heden vieren, zijn de 
kanselbijbels. De oudste die in ons bezit is, de Statenver-
taling uit de Dorpskerk, zal op de kansel komen te liggen. 
De kanselbijbel waaruit wij nu lezen, de Nieuwe Bijbelver-
taling, komt op de lezenaar. Deze krijgt een andere plek. 
In het benedenhuis komt een deels wisselende, deels 
permanente expositie van andere kanselbijbels en voor-
werpen uit de geschiedenis van onze kerken.
Wij hopen in maart 2013 de Paaskerk weer in gebruik te 
kunnen nemen. 

Verschillende vormen van vieren
We kennen al de zondagse viering om 10.00 uur en de 
klassieke viering om 15.30 uur. We bespraken het moge-
lijke ritme van vieringen in de toekomst. Nog niet hele-
maal uitgekristalliseerd, maar steeds duidelijker wordt 
de balans tussen één gemeente en meerdere vieringen. 
Uiteindelijk is het dáár, in de vieringen, waar wij Zijn 
Woord mogen horen, waar wij bidden en danken, waar wij 
elkaar ontmoeten, kortom waar wij met elkaar gemeente 
mogen zijn in Zijn naam. 

Ilse Meester en Alice Stronkhorst

van Gersom Uden en Verena Pabst. 
Issay zal in de Paaskerk ingeschreven 
worden. Zayne verhuist binnen-
kort naar Suriname met zijn ouders 
en zal ingeschreven worden bij de 
Hervormde Kerk van Suriname. 

Na Pasen
De zondag na Pasen, 15 april, gaat ds. 
Sieb Lanser van de Kruiskerk bij ons 
voor. Op 22 april is er een gezamen-
lijke dienst van de wijkgemeenten in 
Zuid in de Paaskerk. Ds. Gert Jan de 
Bruin gaat voor. Op 29 april ga ik zelf 
weer voor en vieren wij het avond-
maal. 

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad 

Gemeentevergaderingen
Op 13 en 14 maart vonden de 
gemeentevergaderingen plaats van 
Paas-, Dorpskerk- èn Handwegkerkge-
meente. Daar hebben wij u bijgepraat 
over de stand van zaken en kon u uw 
mening geven over de voorgenomen 
fusie en andere plannen die wij aan u 
voorlegden. 
Voor wie er niet bij kon zijn een samen-
vatting: 

Fusie op papier
Zes jaar geleden werd met Pink-
steren de fusie bezegeld tussen de 
Advent- en de Paaskerkgemeente. 
Dit jaar zullen wij met Pinksteren, het 
feest van geestkracht en inspiratie, 
fuseren als Dorps-, Paas- en Handweg-
kerkgemeente. Meer dan bij andere 
feesten staat immers op deze dag 

de toekomst van de gemeente van 
Christus centraal.
Na de Pinksterdienst zullen de fusiedo-
cumenten getekend worden en vervol-
gens zullen we met een feestelijk 
programma deze mijlpaal vieren. Vanaf 
dat moment zijn we formeel één wijk-
gemeente en hebben we één kerken-
raad. Toch zijn er ook daarna nog vele 
stappen te gaan. Om te beginnen:

Verbouwing Paaskerk
Moet nu alles tegelijk zult u denken? 
Ja, soms is dat nodig. Om de Paaskerk 
klaar te maken voor de toekomst is 
een aantal ingrijpende aanpassingen 
noodzakelijk. Om alles zo snel en 
effi ciënt mogelijk uit te voeren zal de 
Paaskerk zes maanden dicht gaan. Van 
september 2012 tot en met februari 
2013 zullen we daarom in de Hand-
wegkerk onze diensten vieren, om 
daarna de vernieuwde Paaskerk weer 
in gebruik te nemen.

Wat moet er gebeuren? 
Al langere tijd wordt er gesproken over 
de toegankelijkheid van de kerkzaal. 
Vele gemeenteleden zien de trap als 
een gevaarlijke onderneming en voor 
hen is buitenom lopen niet altijd een 
goed alternatief. Nu is de oplossing 
bedacht in de vorm van een lift. Boven 
rechts naast de boveningang als u 
binnenkomt. Deze daalt af naar wat nu 
de crèche heet in het benedenhuis. 
Een mooie oplossing, als waardoor de 
crèche een betere toegang krijgt en 
onderdeel wordt van de hal. 
Bij een recente inspectie van de 
gemeente is de oliekachel bekeken 
en de conclusie is, dat deze aan 

Johannes Jaakke
Op 28 januari overleed Johannes Jaakke, die de laatste jaren 
werd verzorgd in het Zonnehuis. Hij werd 88 jaar. Jarenlang 
is hij als vrijwilliger behulpzaam geweest in en rond de 
Dorpskerk. Velen herinneren hem zich. De uitvaartplechtigheid 
werd verzorgd door zijn kinderen en vond op 2 februari plaats 
op de Algemene Begraafplaats in Uithoorn.

Tjitske Kroon-Wielinga
Op 2 februari is Jet Kroon ingeslapen. De laatste dagen was 
zij niet meer bij bewustzijn. In de jaren zestig verhuisde zij 
met haar man en twee kinderen naar Amstelveen en werd lid 
van de Adventkerk. Tot haar dood zou ze deel uitmaken van 
de vrouwengespreksgroep, die later bij de Paaskerk hoorde. 
Hoewel de kerkgang minder werd, bleef haar geloof even 
sterk. Ze gaf daar op haar eigen wijze vorm aan en vond kracht 
door wat op haar weg kwam in Gods hand te leggen. Ze werd 
81 jaar. We namen afscheid van haar op 9 februari in een 
dienst in de aula van de Algemene Begraafplaats te Uithoorn, 
waarna zij werd bijgezet in het familiegraf.

Jeanne Jansen-Roumimper
Op 11 februari overleed Jeanne Jansen. Vanuit Indië kwam zij 
noodgedwongen met haar man en dochtertje naar Nederland, 
na de onafhankelijkheid. Met als basis haar Indische identiteit 
bouwde zij hier een nieuw bestaan op, geholpen door een 
sterke wil en gericht op haar familie. Haar geloof speelde 
daarin een belangrijke rol. Zij bezocht de Paaskerk toen dat 
nog ging. Daarnaast bad zij iedere dag voor wie haar lief 
waren. Vertrouwend op Gods nabijheid aanvaardde zij dat haar 
krachten afnamen, en koos ervoor om thuis te blijven. Daar 
is zij overleden, toch nog onverwacht, op 82-jarige leeftijd. 
Wij namen afscheid in een bijeenkomst in crematorium 
Westgaarde op 16 februari. 

Dina Maria Bus-Drijgers
Op maandag 13 februari overleed op de leeftijd van 96 jaar 
in verpleeghuis ‘De Vreugdehof’ Dina Maria Bus. Zij werd 
daar sinds vijf jaar verzorgd. Daarvoor was zij lid van de 
Dorpskerkgemeente. De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Activiteiten

April 
wo 11 19.30 uur   Groep vijftigers. Thema: 

opstaan en verder gaan.
do 19 10.00 uur  Donderdagochtend-

bijbelstudiekring, 
ds. G. Rietberg, coördi-
nator Gera Stronkhorst,
tel. 645 01 39

ma 23 19.00 uur Gebedskring 
do 26 10.00 uur  Bijbelkring Doordenken 

over God, Miep Habing
do 26 20.00 uur  Gespreksgroep bij de 

familie van Damme, Fanny 
Blankers-Koenlaan 36, 
ds. Arianne v.d. Berge 
over Overgave

do 26 20.00 uur  Groep twintigers/
dertigers, Gesprek over 
een Bijbeltekst

Mei
do 10 10.00 uur  Donderdagochtend-

bijbelstudiekring, ds. Atze 
v.d. Broek, coördinator 
Gera Stronkhorst,
tel. 645 01 39

Kennismaken in 
de Handwegkerk 
met gekleurde 
bekertjes. 
Integreren doe 
je zo... vindt Gijs.
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 1 april, Palmpasen, vindt de 
jaarlijkse kinderpaasviering plaats, 
waarin we met palmpaasstokken 
de intocht van Jezus in Jeruzalem 
naspelen. We kijken ook vooruit naar 
wat de Goede Week ons verder 
brengen zal. Het thema van de dienst 
is ‘Wat zeg je me nou …? Aangrij-
pende verhalen aan de paastafel’. 
Kinderen – en hun familie – zijn van 
harte welkom. Aanvang 10.00 uur.
Woensdag 4 april wordt samen met 
de Goede Herderparochie in de kapel 

van de Pelgrimskerk een oecume-
nische vesperviering belegd. Aanvang 
19.30 uur.
Witte Donderdag 5 april gedenken 
we Jezus’ laatste paasmaal met zijn 
leerlingen en vieren we het heilig 
avondmaal. Aanvang 19.30 uur.
Goede Vrijdag 6 april gedenken 
we Jezus’ lijden. Vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis zal samen met 
enkele solisten de indrukwekkende 
Johannespassie ten gehore brengen. 
Deze uitvoering is gecomponeerd 
door de in Vlaanderen geboren en in 
Parma (Italië) gestorven Renaissance-
componist Cipriano de Rore uit 1557. 
Aanvang 19.30 uur.
Stille Zaterdag 7 april wordt met 
medewerking van jongeren een medita-
tieve Taizé-viering gehouden met als 
thema: ‘Licht in het duister’. In de 
viering wordt onder andere de nieuwe 
paaskaars ontstoken. Jong en oud zijn 
van harte welkom. Aanvang 21.00 uur.
Paaszondag 8 april vieren we de 
opstanding van onze Heer in een 
feestelijke dienst. De cantorij en 
enkele instrumentalisten werken mee 
en brengen paasmuziek uit de Franse 
kerkmuzikale traditie ten gehore. 
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 29 april hopen we opnieuw het 
heilig avondmaal te vieren.

Kringen en bijeenkomsten
Tijdens de afsluitende bijeenkomst 
van de Bijbelkring over de profeet 
Ezechiël, op dinsdag 10 april, bestu-
deren we gedeeltes uit hoofdstuk 43, 
47 en 48, waarin Gods hernieuwde 
aanwezigheid in een nieuw Jeruzalem 
en de overvloed en heling die daaruit 
voortkomen worden beschreven. 
Aanvang 14.00 uur.
Dinsdagavond 17 april worden tijdens 
een zangavond onder leiding van Nelly 
Versteeg opnieuw liederen gezongen 
uit de bundel Tussentijds, een bundel 
die in onze kerkdiensten regelmatig 
gebruikt wordt. Aanvang 19.30 uur.
Vrijdag 20 april bespreekt Dirk Visser, 
docent Engelse en Amerikaanse letter-
kunde, het bekende toneelstuk Dood 
van een handelsreiziger van de Ameri-
kaanse schrijver Arthur Miller, aanvang 
20.00 uur. Wie wil, kan op donderdag-
avond 26 april een uitvoering van dit 
toneelstuk bijwonen in de Schouwburg 
Amstelveen.

Ds. H.U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Op de bijeenkomst op vrijdagmiddag 
13 januari, met de buurtbewoners van 
de Pelgrimskerk, zijn drie belangstel-
lenden afgekomen. Twee bezoekers 

waren geïnteresseerd in het winterpro-
gramma. Mevrouw Kruijswijk heeft enthou-
siaste reacties gehoord over de fl yer. 
Ds. De Vries deelt mee, dat de bijeen-
komst van de jonge gemeenteleden  
animerend was. Er waren zes deel-
nemers, maar de continuïteit is moeilijk. 
Voorts heeft een stel jonge ouders 
kenbaar gemaakt dat het hun kindje wil 
laten dopen.
Begin dit jaar was er verwarring over de 
locatie van de oecumenische dienst met 
De Goede Herder. Daarom het volgende 
ter verduidelijking. De drie oecume-
nische diensten worden om en om in 
de Pelgrimskerk en De Goede Herder 
gehouden. Ze worden geroosterd op 
de Vredeszondag in september, in de 
Adventsdienst eind november en in januari 
op de zondag in de week van het gebed 
voor de eenheid van de Christenen. De 
eerstkomende dienst, op Vredeszondag, is 
in de Pelgrimskerk.
Mevrouw Bruinsma heeft de stukken van 
de wijkkas 2011 klaar. De kascommissie, 
bestaande uit de heren Dolfi ng en Koster, 
zal de controle verrichten. Binnenkort 
ontvangt de kerkenraad de stukken.
Het vesper tijdens de gebedsweek, op 
woensdagavond 18 januari, is als positief 
ervaren. Het was bijzonder om met drie 
verschillende tradities zo’n dienst te 
vieren. Dit keer was het in Het Keerpunt, 
waar de Pinkstergemeente bijeenkomt. 
De volgende keer in een van de andere 
kerken.
De heer P. van Leeuwen heeft een 
uiteenzetting gegeven over de plannen 
van de Amstelveen-zuid-gemeenten voor 
de nieuwbouw in Westwijk. Hoewel in 
vorige nummers van Present al infor-
matie gestaan heeft, was het verhaal 

heel informatief. Samen met Ons Tweede 
Thuis gaat men op het braakliggende 
terrein naast Het Zonnehuis in Westwijk 
een combinatiegebouw realiseren. We 
stellen vast dat de interesse in onze 
wijkgemeente beperkt is. Slechts één 
gemeentelid is komen luisteren, ondanks 
herhaalde uitnodigingen.

Adri Lodder

Pastorpraat
Het past ons u vanaf deze plek nog eens 
te bedanken voor alle grote en kleine 
giften, vaak anoniem gegeven, vooral het 
wijkwerk! En dan al die brieven zo snel 
rondgebracht. Ja, wat dat niet bespaart 
aan postzegels! Dank!
Wie o wie legt er toch steeds allerlei 
(kinder)boekjes op de tafel in de kinderhoek 
in de Bonhoefferstraat? Leuk, denkt u 
misschien. Maar overleg even met Irene 
Hillers. Soms is het echt te veel!
Aan de zijdeur is vaak, zondags zeker, een 
blauwe das bevestigd. De deur klapt dan 
niet dicht. Moeten we niet overgaan tot 
de kleuren van het kerkelijk jaar? Groen, 
paars en op paasmorgen een witte 
wollen das! Wie heeft er één?
Als u dit op tijd leest gaan we de Stille 
Week in. Maak er zoveel mogelijk van 
mee. We beginnen met groot en klein 
op Palmpasen, om 10.00 uur in de 
Pelgrimskerk. 
U, die dit allemaal niet bij kunt wonen, 
wensen wij een gezegende tijd toe. 
Geniet van ieder contact, ook van een 
kort bezoek of bijvoorbeeld via de kerkte-
lefoon. Er is veel mogelijk, laat het ons 
weten. Kracht en sterkte toegewenst!
 

Wil Kruijswijk 

Dicky Bossenbroek-Lookman 

Op 11 februari overleed Dirkje 
Bossenbroek-Lookman. Ze woonde 
sinds 2006 in De Buitenhof. Haar 
roepnaam was Dicky.
Dicky werd op 10 maart 1929 
geboren in Weesperkarspel. In 1951 
trouwde ze met Jan Bossenbroek 
met wie ze drie kinderen kreeg. 
Dicky en Jan woonden een tijdje in 
Buitenveldert en in die tijd waren 
ze betrokken bij de Pelgrimskerk. 
Dicky had een warm hart voor de 
kerk en vooral voor de kerkelijke 
liederen. Zingen gaf haar moed 
en veel plezier. Bijna veertig jaar 
zong ze in een koor. Dicky was een 
echt mensenmens. Ze genoot van 
haar kinderen, van mensen, van 
aandacht, van de schepping, van 
poezen en bloemen. 
Jan en Dicky waren samen in De 
Buitenhof tot 2010, in september 
moest Dicky afscheid nemen 
van Jan. De laatste jaren zijn niet 
makkelijk geweest, ze verdwaalde 
steeds meer in haar eigen wereld. 
Toch bleef ze genieten wanneer ze 
Psalmen hoorde. Met de woorden 
van Openbaring 21 heeft de familie 
afscheid van haar genomen. Vanuit 
de Pelgrimskerk is Dicky op 20 
februari begraven. Wij wensen haar 
kinderen Jan, Frans en Rita veel 
sterkte toe. 

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, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas 660904 t.n.v. wijkkas Protestants 
Buitenveldert, Amsterdam
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl



3332 jaargang 3 | nummer 3

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

4 april  Provider: Labyrint lopen, 
19.00 uur, Kruiskerk

5 april The Passion, Rotterdam
15 april  Kinderzondag,

10.00 uur, Kruiskerk
9/14 mei  JOP COACH Live 

Alphen a/d Rijn (9 mei) en 
Alkmaar (14 mei)

JOP COACH Live

Elk jaar organiseert JOP een 
activiteit voor vrijwilligers in 
het kerkelijk jeugdwerk: JOP 
COACH Live.

Dit jaar is gekozen voor een 
andere opzet: niet op zaterdag, 
maar een avond en niet één 
bijeenkomst, maar meerdere 
regionale bijeenkomsten.
De avond bestaat uit een maaltijd, 
een plenaire lezing en workshops. 
Erg leuk en inspirerend om heen 
te gaan, je doet veel kennis en 
ideeën op.
Amstelveen ligt precies in het 
midden tussen 2 regio’s, dus je 
kunt kiezen: Alkmaar of Alphen 
aan den Rijn. De bijeenkomst 
in Alkmaar is op 9 mei, die in 
Alphen op 14 mei. Meer infor-
matie en aanmelden: 
www.jop.nl/jopcoachlive.

Een lieve vader en moeder, een 
mooi huis, een eigen kamer… voor 
veel van onze tieners is dat vanzelf-
sprekend. Gelukkig maar! Toch 
zijn er heel veel jongeren die deze 
dingen moeten missen. Omdat hun 
ouders er niet meer zijn, of niet 
meer voor hen kunnen zorgen.
Wat betekent het eigenlijk om een 
thuis te hebben? Waar ben je thuis?
God wordt ook vaak in huiselijke 

termen omschreven, als Vader. Of 
denk maar aan Psalm 84: “Wat hou 
ik van uw huis”, in de vertaling van 
Psalmen voor Nu.
Kortom, de tieners gaan bezig met 
het thema Thuis. Zowel inhoudelijk 
als actief, ze zetten een actie op 
voor doelen in de jeugdzorg. De 
Handwegkerk en Paaskerk doen dit 
in de 40-dagentijd, de Kruiskerk in 
de periode daarna.

PJR

Project tiener diensten: Thuis 
Waarlijk? Wit!
Op een frisse voorjaarsmorgen ben ik vroeg op pad 
naar diegene die later mijn beste vriendin wordt. De zon 
probeert het witte wolkendek te doordringen, wat later 
die dag ook lukt. ”Wil je samen met mij eens naar de 
kleding van mijn man kijken”, vraagt zij. Ongeveer zes 
weken geleden is zij weduwe geworden en woont nu 
samen met haar bijna vierjarig zoontje. Een resoluut, lief, 
levendig ventje.
“Kom vroeg”, zegt ze, “dan speelt hij zo intens en kunnen 
wij onze gang gaan.” Inderdaad, hij is druk bezig met 
Lego in een hoek van de kamer en gunt zich weinig tijd 
om mij te begroeten.
Zijn moeder is al een beetje begonnen. Er ligt wat kleding 
op de tafel en op een paar stoelen. Ze zucht “Hoe pakken 
wij dit aan, waar weet jij iemand voor? Moet alles naar de 
kerkinzameling binnenkort of moet ik nog iets voor hem 
bewaren: z'n riem, zwembroek, gympen?” Ze knikt naar de 
speelhoek. Eerst maar eens koffi e... We zwijgen. 
Plotseling staat de kleine jongen bij ons, een stuk Lego 
bouwwerk in zijn hand. Hij kijkt bewust naar de kleding op 
de tafel en stoelen, zet dan grote verschrikte ogen op en 
zegt: “Is papa al zijn kleren vergeten?” Spanning. 
“Nee”, zegt zijn moeder kalm, “dit heeft hij allemaal niet 
nodig, hij heeft nu hemelse kleren”.
Het ventje denkt een ogenblik na en stormt dan naar het 
balkon. Hij stoot de deur met een slag open en staart 
gespannen naar het helle, lichte, witte wolkendek. Stilte... 
wij kijken elkaar ontroerd aan. 
Heel rustig stapte hij weer naar binnen en, alweer op weg 
naar de Lego-hoek, keert hij zich om naar ons en zegt “Oh, 
ik snap het al: je kan het niet zien, het zijn allemaal witte 
kleren.” Hij wordt een beetje rood, stampvoet en schreeuwt 
bijna: “Hemelse kleren zijn hééééééél WIT!”

Wil Kruijswijk

Activiteiten

Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur Kannen en Kruiken. 
Eerste vrijdag van de maand tevens gezamenlijke maaltijd 
Kostje geKocht. Let op: niet op goede vrijdag 6 april!

April 
zo 01 10.00 uur Kinderpaasviering
ma 02 19.30 uur Boeteviering in De Goede Herder
wo 04  19.30 uur Oecumenische vesper
do 05 19.30 uur Witte Donderdagdienst
vr 06 19.30 uur  Goede Vrijdagdienst met 

Johannespassie van Cipriano de Rore
za 07 21.00 uur Stille Zaterdag, meditatieve Taizé-viering
zo 08 10.00 uur  Paasmorgenviering, Franse kerkmuziek 

met de cantorij
di 10  14.00 uur Bijbelkring Ezechiël
do 12 20.00 uur  Het Woord spreekt. Kring in 

De Goede Herder
vr 13 10.15 uur Menno Simonskring
di 17 19.30 uur Zangavond met Nelly Versteeg
do 19 20.00 uur  Phil Kint: De kerkelijke macht in een 

tijd van expansie. De Goede Herder
vr 20 20.00 uur  Dirk Visser, inleiding op Dood van een 

handelsreiziger
do 26  20.00 uur  Schouwburg Amstelveen: Dood van 

een handelsreiziger
do 26 20.00 uur  De kerkelijk macht in een tijd van 

expansie, deel 2. Goede Herder

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

15 april: 
 Kinderzondag 

Agenda jeugdwerk

Illustratie: Nicole Penterman

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl
Kinderzondag 

Boem, boem, boem…
Wat is dat?
Het is Goliath!

Op 15 april is het weer Kinder-
zondag! Alle kinderen uit 
Amstelveen zijn welkom in 
de Kruiskerk. Hun mama’s, 
papa’s, opa’s, oma’s, vriendjes 
en vriendinnetjes natuurlijk 
ook. Dit keer gaat het over 
GROOT en KLEIN. We horen 
het verhaal van de kleine 
David en de reus Goliath. De 
dienst begint om 10.00 uur in 
de Kruiskerk. Kom je ook?
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Theaterweekend
The making of

We hebben allemaal heel veel zin 
om te beginnen, maar het is ook 
spannend. Kan het deze keer net 
zo mooi worden als de voorgaande 
jaren of… misschien zelfs nog beter? 
Vrijdagmiddag om half vijf komen 
de muzikanten, acteurs, dansers en 
decorbouwers de Paaskerk binnen. 
Het is meteen duidelijk: het enthou-
siasme zit er goed in. Eerst wordt 
iedereen door het cateringteam 
voorzien van een oosterse maaltijd. 
Dan gaan we aan de slag. Een 
originele warming up voor iedereen, in 
elkaar gezet door Rianne, tja dan kun 
je niet meer stilzitten. Het beginlied zit 
al in elkaar, dus de hele avond zit een 
aangepaste versie van het lied van We 
will rock you van Queen onwrikbaar in 
ieders hoofd.
Het echte werk gaat nu beginnen. 
Ieder gaat naar zijn/haar eigen 
onderdeel. Componeren, zingen, 

muziek maken, de dansen uitleggen 
en voordoen. Wat moet er voor het 
decor gemaakt worden? Wie gaat wie 
spelen? Hoe maken we er een goed, 
maar ook een beetje grappig verhaal 
van? Tussendoor worden we voorzien 
van een drankje en een hapje. Zo gaat 
de vrijdagavond razendsnel voorbij. 
Iedereen gaat naar huis, uitrusten voor 
een nieuwe dag.

Zaterdagochtend staan we om half 
negen trappelend van ongeduld (en 
ook wel van de kou) voor de deur van 
de kerk. Daar pruttelt de koffi e alweer 
en is de thee gezet. Eerst oefenen we 
het beginlied. Het zit er al wat beter 
in, maar wat een tempo, daar word 
je zeker wakker van. Ook het slotlied 
Don’t stop me now wordt geoefend, 
met als gevolg de rest van de dag 
voortdurend deze tekst in het hoofd, 
hoewel we aan stoppen natuurlijk 

helemaal niet denken. 
De dag bestaat uit oefenen in 
workshops, afgewisseld door pauzes, 
evalueren, ontspannen (gelukkig 
hebben we onze mobieltjes niet 
vergeten) en lekker eten en drinken. 
Langzamerhand komt er uit de wirwar 
van activiteiten, behalve een verhoogd 
transpiratiegehalte, een beeld tevoor-
schijn zoals het verhaal van Mozes er 
uit zal gaan zien. Vanwege het tekort 
aan vrouwelijke acteurs zal Jelle gaan 
bevallen van Mozes en is Vincent 
de vroedvrouw. Wat moeten we 
erom lachen. Het is voor de spelers 
geen enkel probleem om enkele 
ogenblikken later weer gitaar te spelen 
of een hofdame te zijn. Zo gebeurt 
het regelmatig dat een acteur bij de 
dansers wordt ontboden om daar iets 
te leren of een danser met een lied 
moet meezingen, het kan allemaal. 
Het stuk krijgt steeds meer vorm. 

Aan het eind van de middag beginnen 
hier en daar wat scheurtjes in de 
saamhorigheid te ontstaan, niet zo 
gek na deze slavendrijverij door de 
begeleiders. Dus even naar buiten 
om af te koelen op het ijs rondom de 
Paaskerk. En dan de GENERALE. Wat 

En weer was er een theaterweekend. Deze keer het verhaal van 

Mozes, die het volk Israël in opdracht van God moet bevrijden van de 

Farao. Onder de bezielende leiding van Dorien en Rianne – die het 

voorbereidende werk hebben gedaan – en dominee Mirjam Buitenwerf  

die het verhaal vooraf heeft uitgelegd aan de ‘cast’.

Meta Stenneberg-Bruning

een geluk dat er een generale is. Want 
er vallen nog heel wat puntjes op de i 
te zetten. En elk jaar weer denken we: 
als het morgen maar goed gaat. 
De kleding is weer tip top in orde. Hier 
verdient Herma een groot compliment 
want zij heeft, altijd op de achter-
grond, in de weken hiervoor heel hard 
gewerkt om de schitterende outfi ts 
voor acteurs en dansers te maken. 

Nu volgt er nog een allesbehalve 
rustig avondje. Een heuse DJ heeft 
zijn intrek in de hal genomen en vanaf 
nu is spreken en luisteren met en 
naar elkaar voor sommigen onder ons 
onmogelijk geworden. Tja dat trek ik 
even niet meer. Dus alleen de sterken 
onder ons blijven de hele avond en 
hebben hun tent opgeslagen in de 
kerk, waardoor de band zo mogelijk 

natuurlijk nog hechter wordt. 
Zondagochtend. De spanning is te 
snijden. De make-up ploeg is gearri-
veerd. De sporen van een wilde avond 
en een slapeloze nacht worden met 
een perfecte laag schmink bedekt. 

De kerk stroomt vol, verwachtingsvolle 
kerkgangers, familie, vrienden, jong en 
oud zoeken een plaats. Het resultaat 
van een weekend hard werken, 
creativiteit, samenwerking en vooral 
ook veel plezier, wordt nu ten uitvoer 
gebracht in het stuk Mozes, vondeling, 
prins en leider.
En dan begint het. De farao roept 
met luide stem: “Waarom wordt 
er niet gewerkt!?" Als iemand nog 
niet helemaal wakker is dan nu in 
ieder geval wel, na deze explosie 
van stemgeluid. De slaven komen 

zuchtend onder hun ellende, geketend 
en begeleid door het ritme van de 
muziek binnen. Iedereen zit in zijn/haar 
rol. De muziek is mooi en ontroerend. 
Er wordt met hart en ziel gezongen en 
zo mooi gedanst, de acteurs spelen 
hun rol alsof ze het zelf zijn. Het decor 
en alle attributen, her en der vandaan 
gehaald, doen je in Egypte wanen. Het 
geluid is perfect verzorgd. Het stuk 
staat als een huis. Het verhaal van 
Mozes en de opdracht van God om 
het volk te bevrijden uit Egypte komen 
aan bij het publiek en daar gaat het 
om. Het is bijzonder en waardevol dat 
een verhaal op deze manier verteld 
wordt en dat zo veel jonge mensen dat 
kunnen en willen. 
Na de dienst zijn er natuurlijk de 
complimenten en de voldoening en … 
volgend jaar weer. 

Foto's: Dick van Ee
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agenda Meer informatie en actualiteiten op: 
www.protestantsbuitenveldert.nl

Zo/ 01-04
Cantatedienst in de Kruiskerk
Johannes Passion van Cipriano de Rore 
(1515-1565) uitgevoerd door het vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis, onder 
leiding van Bert ’t Hart. 
Aanvang: 19.00 uur

Vr/ 06-04
Cantatedienst in de Pelgrimskerk
Zie voor het programma de dienst van 
01-04 in de Kruiskerk. Aanvang: 19.30 uur

Wo/ 11-04
Vijftigers
Bijeenkomst van de groep 'vijftigers'. 
Thema: opstaan en verder gaan. 
Paaskerk, aanvang: 19.30 uur.

Zo/ 15-04 
Boem, boem, boem… Wat is dat? 
Het is Goliath!
Op 15 april is het weer Kinderzondag! 
Alle kinderen uit Amstelveen zijn 
welkom in de Kruiskerk. Hun mama’s, 
papa’s, opa’s, oma’s, vriendjes en 
vriendinnetjes natuurlijk ook.
Dit keer gaat het over GROOT en 
KLEIN. We horen het verhaal van de 
kleine David en de reus Goliath. Mirjam 
Buitenwerf is de voorganger.
De dienst begint om 10.00 uur in de 
Kruiskerk. Kom je ook?
Na afl oop van de dienst is er een koffi e-
concert.

Ma/ 16-04
Thema-avond: Waarom en 
wat geloof ik? 
Om 18.45 uur welkomstdrankje in 
de Achterkant van de Handwegkerk, 
aansluitend gezamenlijke maaltijd, 
inleiding en napraten.
Inleider: ds. Piet de Bres.
Kosten € 4,-. Opgeven bij E. Velten: 
645 54 06 of scriba.hwk@ziggo.nl.

Di/ 17-04
Zangavond
Onder leiding van Nelly Versteeg zullen 
er liederen worden gezongen uit de 
bundel Tussentijds. U bent van harte 
welkom in de Pelgrimskerk, aanvang: 
19.30 uur.

Vr/ 20-04
Dood van een handelsreiziger
De Amerikaanse Droom heeft in de 
loop van de jaren al menig emigrant 
naar Amerika getrokken. De mythe dat 
iedere krantenjongen het tot president 
kan schoppen, en dat ieder dubbeltje 
een kwartje kan worden, staat in de ziel 
van menig Amerikaan gegrift. Minder 
bekend is de keerzijde van de Ameri-
kaanse Droom. De schrijver 

Arthur Miller heeft hierover in 1948 een 
toneelstuk geschreven. 
Dit beroemde toneelstuk wordt 
besproken onder leiding van Dirk Visser, 
docent Engelse en Amerikaanse letter-
kunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Pelgrimskerk, aanvang: 20.00 uur.
Op donderdag 26-04 wordt dit 
stuk uit gevoerd in de Schouwburg 
Amstelveen.

Za/ 21-4
Sam’s kledinginzameling
Ruimt u op tijd uw kasten op en breng 
uw afgedankte spullen, op zaterdag 
21 april tussen 9.30 -12.00 uur, naar één 
van de bekende inzamelpunten.
Op pagina 16 staan de deelnemende 
kerken.

Ma/ 07-05
Thema-avond: Hoe kan mijn 
persoonlijke geloofsbeleving de fusie 
van kerken positief beïnvloeden? 
Om 18.45 uur welkomstdrankje in 
de Achterkant van de Handwegkerk, 
aansluitend gezamenlijke maaltijd, 
inleiding en napraten. 
Inleider: ds. Cor Schaap.
Kosten € 4,-. Opgeven bij E. Velten: 
645 54 06 of scriba.hwk@ziggo.nl.


