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Hemel
en aarde

Hemel en aarde. Een thema dat past in 
deze maand waarin we twee feesten vieren: 
Hemelvaart en Pinksteren. Jezus gaat naar 
de hemel en de Heilige Geest komt naar 
de aarde.  Ook anderszins blijken hemel en 
aarde alles met elkaar te maken te hebben; 
zie het  hoofdartikel van Harmen de Vries. 
Hoewel je je soms tussen hemel en aarde 
kunt voelen, zoals wellicht de man op de 
berg die op de omslag prijkt, is de aarde 
de plaats die aan ons mensen is gegeven 
en waar wij voortmodderen. Ook als je in 
een hoog kantoorpand op de Zuidas tussen 
hemel en aarde verkeert, kun je zoeken naar 
zingeving en in de Thomaskerk weer grond 
onder de voeten krijgen; zie het interview 
met Anneke Terstall. Overigens wordt het 
geloof in de hemel er bij het ouder worden 
niet eenvoudiger op, blijkt uit de column van 
Janet Parlevliet. Staat de hemel voor een dak 
boven je hoofd, geborgenheid, inspiratie? 
Hemelse inspiratie kan leiden tot een gelofte 
voor het leven; Dorien Keus schrijft over de 
stap van haar broer Jasper. Voor velen is 
een kloosterverblijf een kort moment van 
de hemel op aarde; Els Bannenberg doet 
verslag van een kloosterbezoek. Of vrouwen 
hemelse wezens zijn, laat ik aan anderen 
ter beoordeling. Het Catharijneconvent 
haalt vrouwen voor het voetlicht en Mirjam 
Buitenwerf schrijft erover. In wijkgemeenten 
en colleges gebeuren veel aardse dingen, 
maar vanuit een hemelse inspiratie. Als u dit 
een hemels kerkblad vindt, zijn we blij als 
redactie, maar in ieder geval wensen we u toe 
dat u Present kunt lezen met grond onder de 
voeten en een dak boven het hoofd. 

Sieb Lanser
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In mei of in juni kunt u – vanuit onze 
gemeente – de tentoonstelling 
Vrouwen voor het voetlicht in het 
Catharijneconvent bezoeken.

De tentoonstelling gaat over de passie 
en spiritualiteit van vrouwen in de 
geschiedenis van het christendom: van 
kluizenares tot non, van diacones tot 
pastoraal werker, van domineesvrouw 
tot vrouwelijke dominee en van de 
heilige Barbara tot majoor Bosshardt. 
Welke rol hebben zij gespeeld in de 
geschiedenis? En hoe is die rol in de 
loop van de tijd veranderd?

Soap, Soup and Salvation
Van majoor Bosshardt weten we 
allemaal dat ze decennialang het 
sympathieke boegbeeld is geweest 
van het Leger des Heils. Ze richtte 
bijvoorbeeld het Goodwill-centrum op 
voor prostituees op de Amsterdamse 
wallen, onder het motto Soap, Soup 
and Salvation. Ze was zich er duidelijk 

van bewust dat de Bijbel alléén niet 
voldoende was voor deze vrouwen.

Susanna van Oostdijk
In de geschiedenis van het christendom 
zijn er ook vrouwen geweest die op de 
achtergrond veel betekenden. Op de 
tentoonstelling zien we bijvoorbeeld 
het portret van Susanna van Oostdijk 
(1597-1661), die zich verloofde met 
de Remonstrantse predikant Arnoldus 
Geesteranus. Maar in de tijd van hun 
verloving ontstond ook de strijd tussen 
de Remonstranten en de contra-Remon-
stranten. Geesteranus wordt uiteindelijk 
opgesloten in slot Loevestein, omdat 
hij de kant van de Remonstranten kiest. 
Daar, in de gevangenis, wordt het huwe-
lijk tussen Susanna en Arnoldus uitein-
delijk gesloten. Vier jaar na die huwelijks-
inzegening lukt het de beide echtelieden 
om te ontsnappen. Het klimaat is voor 
de Remonstranten inmiddels verbeterd, 
en Arnoldus kan weer aan het werk. 
Dankzij de standvastigheid van zijn 

‘Loevesteinse maagd’ Susanna is hun 
huwelijk en hun gezinsleven gered.

Bezoeken aan de tentoonstelling
10 mei - vanuit de Kruiskerk - We begin-
nen om 10.00 uur met een kopje koffi e in 
de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 
1. Daarna reizen we samen naar Utrecht. 
Om 12.30 uur wonen we eerst het mid-
daggebed bij van de Nikola-kommuniteit 
in de Domkerk. Om 13.30 uur start de 
rondleiding in het Catharijneconvent. Gaat 
u mee? U kunt zich aanmelden bij Mirjam 
Buitenwerf, tel. 3312456, buitenwerf@
kruiskerk-amstelveen.nl.
 
20 juni - vanuit de Pelgrimskerk - We 
verzamelen om 12.30 uur bij Station-
Zuid en reizen samen naar Utrecht. 
Hier bezoeken we eerst de tentoonstel-
ling en maken daarna een rondvaart. 
Ter afsluiting eten we een hapje. Om 
19.30 uur gaan we weer huiswaarts. 
 Opgeven voor 15 juni bij Wil Kruijswijk, 
tel. 6427703, wilkru@xs4all.nl.

Vrouwen voor het voetlicht 
Catharijneconvent Utrecht Mirjam Buitenwerf - van der Molen

Fotomateriaal: Museum Catharijneconvent
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Zo/ 06-05

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser en 
rabbijn A. Soetendorp 
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. H. Russcher, Nijkerk
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

De Buitenhof
10.30 uur: drs. R.J. Prent 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust 

Zo/ 13-05

1e collecte: Diaconie,
stichting De Spreekbuis
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. B.M.H. van Drongelen
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
(klassieke dienst) 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist 
cantatedienst 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek  
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C. B. Spronk 
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils
 

Do/ 17-05
Hemelvaartsdag

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

Kruiskerk
09.30 uur: ds. S.H. Lanser 
Paaskerk
09.30 uur: ds. M.G. Rietberg 
Pauluskerk
09.30 uur: ds. A. van Vuuren
De Buitenhof
10.30 uur: ds. L.C. van Drimmelen 

Zo/ 20-05

1e collecte: Diaconie, zorg- en 
hulpverlening in onze gemeente
2e collecte: Kerk, landelijk 
jongerenwerk 

Handwegkerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries
Paaskerk
10.00 uur: ds. J.W. van der Meulen, 
Amsterdam-ZO 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A.H. van Osnabrugge
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Zo/ 27-05
Pinksteren

1e collecte: Diaconie, kerkwebradio
2e collecte: Kerk, zending

Handwegkerk
Gezamenlijke dienst in de Paaskerk
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van 
der Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, 
ds. G.J. de Bruin, ds. J.C. Schaap  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
ma 2e pinksterdag 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. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C. B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke

Zo/ 03-06
Trinitatis

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, doopdienst
19.00 uur: cantatedienst, liturg: 
pastor T. Buitendijk 
Paaskerk
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. B.J. van Assen, Oude 
Pekela 
18.30 uur: ds. H.M. Burggraaf, 
Nieuwer ter Aa 
Pelgrimskerk
10.00 uur: drs. P.J. Versteeg

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

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters

Uitgelicht

Zo/ 06-05
Bijzondere dienst met 
Rabbijn Soetendorp
Met muzikale 
ondersteuning van het 
Kruiskerkkoor. Aanvang: 
10.00 uur in de Kruiskerk.

Pinksternoveen 

De Raad van Kerken 
Amstelveen-Buitenveldert 
nodigt u uit tot het bijwonen 
van de Pinksternoveen in 
onze kerken.

•  21 mei 19.30 uur  
Handwegkerk

•  22 mei 19.30 uur 
Augustinuskerk 

•  23 mei 19.30 uur
Kerk van het Apostolisch 
Genootschap 

•  24 mei 19.30 uur
Heilige Geestkerk 

•  25 mei 19.30 uur 
Pelgrimskerk/De Goede 
Herderkerk 

•  26 mei 19.00 uur
Titus Brandsmakerk   

Na de feestelijke slotviering 
is er gelegenheid elkaar 
met een drankje en hapje 
te ontmoeten.

Data kopij inleveren en 
verschijnen Present

Juni
thema: We are the Champions
kopij inleveren: 15 mei
op de mat: 7 juni 

Juli / augustus
thema: Horizon
kopij inleveren: 19 juni
op de mat: 12 juli
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Beide bewegingen, ‘omhoog’ en 
‘omlaag’, blijken in het Bijbelse 
gedachtengoed ingebed te zijn in een 
ruimere reeks bewegingen naar en 
van de hemel. Een beknopte Bijbels-
theologische verkenning van de 

bewegingen naar ‘boven’ 
en ‘beneden’ plaatst 
Hemelvaart en Pinksteren 
binnen een breder 
raamwerk en geeft zicht 
op Gods bedoelingen met 
hemel en aarde.

Hemel en aarde 
gescheiden
‘De hemel is de hemel 
van de HEER, maar 
de aarde heeft Hij aan 
de mensenkinderen 
gegeven’, zegt Psalm 115. 

Daarmee worden de goddelijke en 
de menselijke ‘leefsfeer’ (de primaire 
betekenis van ‘hemel’ en ‘aarde’) 
keurig van elkaar gescheiden: God 
heeft zijn domicilie en wij hebben het 
onze. Beide leefwerelden blijven apart, 
zolang God en mensen zich niet teveel 
met elkaar bemoeien.

Opklimmen en afdalen
De mens wil echter als God zijn en 
bestormt de hemel met een hoge 
toren (Gen. 11). Zijn hoogmoedsproject 
mislukt jammerlijk. 
Meer zegen lijkt uit te gaan van de 
tegengestelde beweging: God daalt op 
de klacht van zijn volk af uit den hoge 
om zijn oogappel te redden uit de 
macht van diens Egyptische verdrukker 
(Ex. 3:7v). Zijn liefdesbeweging 
‘omlaag’, die uiteindelijk leidt tot de 
uittocht, is het voorspel van een nog 
intensere afdaling: de ‘vleeswording 
van het Woord’ (Joh. 1), die leidt tot 
de diepte van Jezus’ kruisiging en 
daarmee tot de redding van de wereld.

Geïntensiveerd kruisverkeer
Vanaf de Goede Vrijdag wordt het 
kruisverkeer tussen hemel en aarde 
geïntensiveerd. 
Naar johanneïsche begrippen is 
de kruisiging het begin van Jezus’ 

beweging ‘omhoog’, die via de 
opstanding leiden zal tot zijn 
hemelvaart. ‘Houd me niet vast’, horen 
we de verrezen Jezus tot Maria van 
Magdala zeggen, ‘Ik stijg op naar mijn 
Vader en jullie Vader, naar mijn God 
en jullie God’ (Joh. 20:17). Maar deze 
beweging ‘omhoog’ lijkt in de dagen na 
Pasen gepaard te gaan met een tijdelijk 
pendelen van de verrezen Heer tussen 
hemel en aarde. Vanwaar verschijnt de 
verrezen Jezus, die plotsklaps in het 
midden van zijn leerlingen staat (Joh. 
20:19, 26), en waarheen verdwijnt Hij 
even onverwacht en snel (Luc. 24:31)? 
Het lijkt erop dat Hij reeds komt van en 
gaat naar de onvergankelijke leefsfeer 
die past bij zijn verrezen bestaanswijze 
– de wereld van God, de hemel –, 
totdat na ‘veertig dagen’ zijn overgang 
naar de hemelse leefwereld offi cieel 
gemarkeerd wordt (Hand. 1) en Hij 
hemelse heerlijkheid ontvangt (Hand. 
7:55v).

Twee bewegingen ‘omlaag’
De voorlopig afsluitende beweging 
‘omhoog’ van de verrezen Heer bij 
zijn hemelvaart wordt op haar beurt 
gevolgd door twee bewegingen 
‘omlaag’. Nu God en mens in de 
kruisdood van de Messias verzoend 
zijn en de Messias verheven is tot 

heerlijkheid, kan het goddelijke 
voornemen ‘om hemel en aarde onder 
één Hoofd samen te vatten’ (Ef. 1:10) 
gerealiseerd gaan worden. Daartoe 
gaat opnieuw, tot tweemaal toe, de 
hemel open.

De zending van de Geest
Eerst wordt vanuit de hemel de Geest 
uitgestort. Na de zending van de Zoon 
volgt de zending van de Geest, die 
sinds Jezus’ hemelvaart niet meer 
uitsluitend de Geest van God wordt 
genoemd maar ook de Geest van 
zijn Zoon (Gal. 4:6). Met Pinksteren 
ontvangen wij in de vernieuwende 
aanwezigheid van God te midden van 
zijn volk tegelijk de aanwezigheid van 
de verrezen Jezus: hemel en aarde 
raken elkaar op bijzondere wijze 
wanneer de ten hemel gevaren Heer 
opnieuw contact met ons maakt en 
ons zijn Geest geeft (Hand. 2:33). 
Het is dit contact dat ons bestaan 
hier en nu, in de haast ondragelijke 
spanning tussen wat wij reeds van 
Gods Koninkrijk gezien hebben 
sinds de aanvang van Jezus’ aardse 
bediening en wat wij nog node 

missen zolang de defi nitieve komst 
van het Koninkrijk nog uitstaat, 
dragelijk maakt. De Geest die van de 
hemel gezonden wordt en die zelf 
een voorproef is van het volmaakte 
leven dat komen gaat, vertroost en 
steunt ons in ons aardse zuchten naar 
betere tijden (Rom. 8:23, 26).

De wederkomst
De eerste opening van de hemel 
na Jezus’ hemelvaart ten tijde van 
de zending van de Geest is tegelijk 
de garantie van de tweede, bij de 
wederkomst van de Heer die leiden zal 
tot de ‘wederoprichting van alle dingen’ 
(Hand. 3:21). Het ondersteunende en 
vernieuwende werk dat de Geest van 
Pinksteren onder ons verricht, is Bijbels 
gezien immers niets minder dan de 
waarborg van de komende vernieuwing 
van de kosmos. Daarom wordt de 
Geest de ‘aanbetaling’ genoemd van 
het heil dat ons nog te wachten staat: 
de wederopstanding van ons kwetsbare 
en geschonden lichaam (2 Kor. 5:4v) en, 
in het spoor daarvan, de transformatie 
tot onvergankelijkheid van heel de 
lijdende schepping (Rom. 8:20v).

Aarde en hemel één
Vanaf de Goede Vrijdag wordt het 
kruisverkeer tussen hemel en aarde 
geïntensiveerd: de verschijningen van 
de verrezen Jezus, zijn hemelvaart, de 
zending van de Geest en de verwachte 
wederkomst getuigen ieder op eigen 
wijze daarvan. Maar wat betekent dit 
alles uiteindelijk voor de verhouding 
tussen hemel en aarde?
Ik begon deze verkenning met een citaat 
uit Psalm 115: ‘De hemel is de hemel van 
de HEER, maar de aarde heeft Hij aan 
de mensenkinderen gegeven.’ Zo was 
het eens, zo is het ten dele nog, maar zo 
zal het niet blijven. Want wanneer God, 
in de fi nale beweging van ‘boven’ naar 
‘beneden’, eenmaal zal komen wonen 
bij de mensen om alle dingen nieuw te 
maken, en het nieuw Jeruzalem vanuit 
de hemel neerdaalt op de aarde (Op. 
21), komt het kruisverkeer tussen een 
nog gescheiden hemel en aarde tot 
stilstand en worden de leefwerelden 
van God en mensen één. Het is dat 
grootse toekomstvisioen, waarvan de 
kruisdood van onze Heer de basis vormt, 
zijn wederopstanding de belofte, en de 
uitstorting van de Geest de garantie.

Hemel en aarde
een Bijbels-theologische verkenning
Harmen U. de Vries

Hemel en aarde is het 

begrippenpaar dat in de tijd van 

Hemelvaart en Pinksteren onze 

aandacht vraagt: Jezus verlaat 

de aarde om naar de hemel te 

gaan. Vanuit diezelfde hemel 

wordt vervolgens de Heilige Geest 

neergezonden op aarde. 



98 jaargang 3 | nummer 4

Daarbij is niet uitgebreid inhoudelijk 
op het advies ingegaan. Wel kwali-
fi ceerde de AK het advies als zeer 
belangrijk en dankte de denktank voor 
het waardevolle werk.
De AK besloot zich achter de hoofd-
gedachten van het advies te scharen, 
en het aan te bieden aan wijken en 
colleges, omdat het van groot belang is 
dat de gemeente van dit advies kennis 
neemt en zich erdoor laat inspireren. 
De voorstellen van de denktank zijn 
inmiddels doorgezonden naar alle 
wijken en bovenwijkse colleges. Dat is 
niet vrijblijvend: de AK heeft gevraagd 
om voor 1 juli plannen in te dienen 
voor de invulling van het advies, om 
er volgend jaar echt mee aan de slag 
te gaan. Nadat wijken en colleges zich 
over de voorstellen van de denktank 
uitgesproken hebben, en de gemeente 
de kans heeft gekregen te reageren, zal 
de AK ook zelf inhoudelijk het advies 
bespreken. En ook de plannen, die 
tegen die tijd hopelijk zijn ingediend. 

Op één punt nam de AK al een 
voor schot op de uitvoering van de 
voorstellen. Besloten werd om iemand 
te vragen de externe communicatie ter 
hand te nemen. Volgende keer hoort u 
daar meer over. 

Het advies van de denktank was niet 
het enige belangrijke punt. De verslagen 
over de afgelopen twee jaar van de 
Protestantse jeugdraad (PJR) stonden 
ook op de agenda. De AK heeft grote 
waardering voor het werk van de PJR, 
zoals dat ook blijkt uit de verslagen. 
Het advies, het nu lopende project met 
twee jaar te verlengen werd dan ook 
zonder meer aanvaard. Sterker nog. De 
vraag rees of meer jeugdwerk in onze 
protestantse gemeente gewenst is. 
De denktank heeft het daar in zijn 
advies ook over. De AK vroeg de PJR 
daarom nieuwe plannen te maken en 
die in overleg met de wijken verder te 
ontwikkelen, zodat ook deze voor 1 juli 
ingediend kunnen worden. Voor zover 

de wijken dergelijke plannen uitvoeren, 
ligt die taak op de schouders van 
vrijwlligers. De PJR ziet mogelijkheden 
voor deskundigheidsbevordering van 
die vrijwilligers en kan de wijken hierbij 
helpen.

De AK koos een nieuwe scriba. Frank 
Koole had zich bereid verklaard het 
scribaat op zich te nemen, en werd 
met algemene stemmen als nieuwe 
scriba van de AK verkozen. De AK 
wenst hem hierbij alle goeds en veel 
sterkte toe.

Nieuwe plannen

In mijn vorige bijdrage, zoals de trouwe lezer zich ongetwijfeld zal 

herinneren, noemde ik een presentatie van de ‘denktank’ het belangrijkste 

agendapunt van de vergadering. De denktank heeft inmiddels zijn advies 

uitgebracht in de vorm van het rapport ‘Investeren in visie; omgaan met je 

talenten’, en dat werd in maart in de AK besproken. 

Melis Melissen, voorzitter Hans van Strien, penningmeester

uit de algemene kerkenraad

De jaarrekening 2011
De jaarrekening is begin juni voor u 
beschikbaar, onder andere via onze 
website, en wordt half juni besproken 
op de jaarlijkse gemeentevergadering. 
Wat zijn de grote lijnen? Aan vrijwillige 
bijdragen ontvingen wij van u € 
674.000 (vorig jaar € 681.000). De 
opbrengst uit collecten en giften was 
€ 56.000 (vorig jaar € 60.000). Uit 
verhuur van kerkgebouwen ontvingen 
we € 197.000 (vorig jaar € 207.000). In 
totaal waren de baten € 927.000 (vorig 
jaar € 948.000). In de begroting was 
gerekend op € 863.000. Wij zijn blij 
verrast met deze uitkomst. De totale 
lasten (pastoraatkosten, salarissen, 
gebouwen etc) kwamen uit op 
€ 1.238.000 (vorig jaar € 1.354.000 
en begroot € 1.311.000). Dit betekent 
nog altijd dat we een tekort hebben 
uit kerkelijke activiteiten van € 311.000 
(vorig jaar € 410.000 en begroot 
€ 448.000).
Gelukkig konden we dit tekort dit jaar 
volledig dekken uit de opbrengsten van 
beleggingen (€ 358.000). Anders dan 
in 2010 waar we nog € 93.000 tekort 
kwamen. We hadden wel te maken 
met aanzienlijke koersverliezen. Door 
de verkoop van de Dorpskerk sloten de 
cijfers uiteindelijk met een batig saldo 
van € 592.000. 

Het eigen vermogen van onze 
kerkgemeenschap is dus verder 
versterkt. Mogen we daar blij mee 
zijn? Eigenlijk is dat een steeds 
terugkerende vraag. U heeft kunnen 
lezen dat de Algemene Kerkenraad 
(AK) een commissie heeft ingesteld, 
de zogenoemde Denktank. Die heeft 
op een geheel eigen wijze naar het 
vermogen van de kerk gekeken en dat 
in een rapport verwerkt. Dat rapport 
bevat ruim voldoende handvatten 
voor de AK om een beleidsplan op te 
stellen. Zo geeft de Denktank aan dat 
we ons gelukkig mogen prijzen met 
het vermogen dat is opgebouwd en 
dat we daar nu echt wat mee zouden 
moeten doen. Er is dus werk aan de 
winkel, grote uitdagingen om ook in 
deze tijd invulling te geven aan het 
kerk-zijn. Ook het CvK is dankbaar 
dat we een zeker vermogen hebben. 
Daardoor kunnen we pastoraat boven 
gebouwen stellen, omzien naar elkaar 
boven de fi nanciële positie. Dit kan 
door al die mensen die zich daar ten 
volle voor inzetten. Op basis van 
degelijke plannen. U hoort er zonder 
twijfel meer van.

2012 fi nancieel bekeken
Tot en met eind maart ontvingen 
we via de actie kerkbalans van bijna 

1300 mensen een toezegging. 
Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar 
rond deze tijd, een hoopgevend 
signaal. Kijken we naar de hoogte 
van de totale toezeggingen, dan 
wordt het wat lastiger. Toch zien 
we een gelijkblijvende tot een licht 
hogere opbrengst. Wij vertalen 
dat naar betrokkenheid bij wat er 
allemaal staat te gebeuren. Door die 
betrokkenheid durven wij als CvK mee 
te gaan met de AK om te investeren 
in de toekomst: ontwikkeling in 
Westwijk, fusie in Amstelveen-Zuid 
en de verbouwing in de Paaskerk. 
En de invulling van de ideeën uit de 
rapportage van de Denktank. 

Collectebonnen
Kent u het bestaan van 
collectebonnen al? Circa 25% van 
de collecteopbrengsten bestaat uit 
bonnen. Collectebonnen kunnen u 
voordeel bieden. Door het kopen 
ervan ontstaat voor u namelijk een 
aantoonbare gift aan de kerk. Die gift 
kunt u voor een deel terugkrijgen via 
de aanslag inkomstenbelasting. Zo 
wordt uw euro meer waard. Bovendien 
heeft u altijd uw ‘kleingeld’ bij u. 
Mocht u er meer over willen weten, 
neem dan contact op met het kerkelijk 
bureau.

college van kerkrentmeesters

Financieel overzicht
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Toch gaat bijna iedereen na een week 
weer naar huis. Je werk, geliefde of 
sociale leven roept. Het is nogal wat 
om alles wat je hebt achter te laten. 
Slechts een enkeling maakt de keuze 
om te blijven. Bijna vier jaar geleden 
besloot mijn broer Jasper in Taizé 

broeder te worden. Na 
een jaar als vrijwilliger 
voelde hij zich geroepen 
om op deze wijze 
Christus te volgen. Hij 
kreeg een pij en werd 
‘jonge broeder’. De jonge 
broeders leren het leven 
in de gemeenschap 
kennen en besteden veel 
tijd aan (Bijbel)studie. 

Dit jaar verbond hij zich 
met Pasen levenslang 
aan de gemeenschap 

van Taizé door het afl eggen van zijn 
levensgeloften. De gemeenschap 
van Taizé kent drie geloften: eenvoud 
(broeders leven sober en doen afstand 
van privébezit), gemeenschapsleven 
(alles wordt gedeeld) en celibaat. 

Gebeden, vragen en een ring
De ceremonie vond plaats tijdens het 
avondgebed op Stille Zaterdag. Na 
de lezing ging Jasper voorover liggen 
– een teken van overgave. Broeder 
Alois, prior van de gemeenschap, 
sprak gebeden over hem uit in 
verschillende talen. Vervolgens gingen 
beiden zitten en stelde broeder 
Alois na een korte inleidende tekst 
de volgende vragen, waarop  Jasper 
antwoordde met ‘Je le veux’: 
Wil je, uit liefde voor Christus, je met 
heel je wezen aan Hem toewijden?
Ja, dat wil ik.

Wil je Gods roep vanaf heden in 
onze communauteit vervullen, in 
gemeenschap met je broeders?
Ja, dat wil ik.
Wil je met je broeders leven in 
gemeenschap van materiële en van 
geestelijke goederen, en daarbij je 
hart geheel openstellen?
Ja, dat wil ik.
Wil je, om meer beschikbaar te zijn 
in de dienst met je broeders en om 
je onverdeeld aan Christus’ liefde te 
schenken, in celibaat leven?
Ja, dat wil ik.
Wil je, opdat wij één van hart en ziel 
zijn, en opdat onze eenheid volledig 
tot stand komt, de richtlijnen van de 
gemeenschap aanvaarden, die door de 
dienaar van de gemeenschap vertolkt 
worden en er aan denken dat hij een 
arme van het evangelie is?
Ja, dat wil ik.
Wil je altijd Christus in je broeders 
herkennen en zo over hen waken in 
goede en kwade dagen, in lijden en in 
vreugde?
Ja, dat wil ik.

Bijgevolg, omwille van Christus en het 
evangelie, ben je voortaan broeder van 
onze gemeenschap.

Een gelofte voor 
het leven

Taizé. Voor sommige mensen is het de hemel op aarde. Een 

oecumenische gemeenschap van ongeveer tachtig broeders in het zuiden van 

de Bourgogne. Een plek waar je even uit je dagelijkse leven kunt stappen en je 

kunt bezinnen op wat werkelijk van waarde is. Je doet mee aan de eenvoudige, 

maar intense gebeden en ontmoet interessante mensen vanuit heel Europa. Na 

een week vraag je je af of je niet voor altijd zou kunnen blijven…

Jasper kreeg een zilveren ring, als 
teken van trouw van de broeders 
in de Heer. De andere broeders 
verwelkomden hem vervolgens één 
voor één. Een mooi moment, de 
blijdschap straalde van hun gezichten. 
Ondertussen werd er gezongen, 
tenminste – toen de broeder die 
inzette boven het luide applaus uit 
kwam. Na de plechtigheid werd het 
gebed voortgezet met de voor Taizé zo 
kenmerkende liederen en stilte. 

Hetzelfde, maar toch anders
Hoewel het een offi ciële plechtigheid 

was, legde Jasper zelf de nadruk op 
de continuïteit: zijn gelofteafl egging 
is het gevolg van een weg die hij 
jaren eerder al is ingeslagen. In 
praktische zin verandert er voor hem 
dan ook weinig; hij blijft dezelfde taken 
uitoefenen.

De gelofteafl egging van mijn broer 
heb ik als een heel bijzonder moment 
ervaren. Ik ben erg blij dat hij zijn 
bestemming in het leven heeft 
gevonden. Het is ook een dappere 
beslissing; wie kiest er in deze tijd 
voor een leven met God en zonder 

alle waan en keuzemogelijkheden? 
Juist wij willen bij het maken van een 
keuze vaak de andere optie ook nog 
open houden. Hij volgt een radicaal 
andere weg en inspireert daarmee 
– samen met de andere broeders 
uit de gemeenschap - de vele jonge 
bezoekers van Taizé om na te denken 
over wat blijvend is in hun leven. 
Zodat ook zij hun roeping durven te 
volgen en een stukje hemel op aarde 
kunnen creëren. 

De volledige tekst van de levens-
geloften staat op www.taize.fr/nl

Dorien Keus

Foto: Damir Jelic

Liturgie rondom Pasen in Taizé

Witte donderdag
 Eucharistieviering met voetwassing
Goede vrijdag
Gebed rondom het kruis, dat even 
daarvoor door de kerk gedragen is.
Stille zaterdag
Verwachting van het licht, lezing uit Job 
(19:25-26). Op dit moment legt vaak een 
jonge broeder uit de gemeenschap zijn 
levensgeloften af.
Paasochtend
Eucharistieviering waarin de Paaskaars 
de kerk binnen wordt gedragen. Iedereen 
ontvangt een klein kaarsje en steekt dat 
aan het kaarsje van de buurman/-vrouw 
aan; zo wordt het licht van Pasen verspreid.

Na de viering op Paasochtend volgt de 
(orthodoxe) Paasgroet. Broeder Alois 
begint met ‘Jésus est ressucité’, vervolgens 
antwoorden alle Fransen: ‘Il est vraiment 
ressucité’. Dan in het Engels: ‘Christ is 
risen!’ En alle Engelsen antwoorden: ‘He 
is risen indeed!’. En zo gaat het door, in de 
talen van iedereen die aan wezig is. Een 
bijzonder vrolijk moment.
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college van diakenen

Ouderenmishandeling kent meerdere 
verschijningsvormen:
• Fysieke (lichamelijke) mishandeling: 
knijpen, vastgrijpen, slaan, schoppen , 
schudden, laten vallen, vastbinden , 
onrechtmatig toedienen van 
 medicijnen.
• Psychische mishandeling: schelden , 
intimideren, dreigen, vernederen, 
 negeren, familiale en/of sociale 
contacten  van de oudere niet toelaten.
• Verwaarlozing: onvoldoende of 
niet-aangepaste voeding geven, niet 
voldoende (medische) zorg bieden.
• Financieel en materieel misbruik: 
stelen van geld of eigendom, onder 
valse voorwendselen toe-eigenen 
van bezittingen, misbruik van 
persoonsgebonden budget (PGB).
• Seksueel misbruik: ongewenste 
intimiteiten, aanranding, verkrachting, 
zich moeten uitkleden.
• Schending van rechten: beperken 
van de vrijheid van privacy, ongevraagd 
post lezen of achterhouden, iemand 
nooit alleen laten, de deur op slot, 
geen bezoek toelaten.

Signalen
Er zijn meerdere signalen die kunnen 
wijzen op ouderenmishandeling. 
Voorbeelden van signalen, die bij een 
(eerste) bezoekje kunnen worden 
herkend, zijn:
• Betrokkenen geven onsamenhan-
gende en tegenstrijdige verklaringen 
voor lichamelijke verwondingen of 
kneuzingen;
• Oudere maakt een depressieve, 
angstige indruk;
• Oudere ziet er onverzorgd uit en de 
huishouding is verwaarloosd;
• Betrokkenen proberen de 
hulpverlener buiten de deur te houden;
• Er wordt gescholden en geschreeuwd 
in aanwezigheid van arts of hulpverlener;
• Lege koelkast.

De onderstaande signalen zullen een 
kerkelijk bezoeker wellicht kunnen 
opvallen als deze vaker langskomt:
• Er verdwijnen spullen en/of geld van 
de oudere;
• Oudere krijgt geen gelegenheid om 
alleen met de hulpverlener te praten;

• (Mantel)zorger toont zich onverschil-
lig voor het wel en wee van de oudere;
• (Mantel)zorger vertoont 
verschijnselen van overbelasting;
• Er ontstaan schulden of er is een 
toenemend aantal schuldeisers.

Wanneer je één of enkele van deze 
signalen herkent, moet je ook erop 
bedacht zijn dat er niet altijd sprake is 
van mishandeling. 

Wat kunt u doen?
U kunt helpen door de signalen op te 
pakken en in actie te komen. Het VITA 
Meldpunt Amstelland kan u hierbij 
helpen met informatie en advies en is 
dagelijks via telefoonnummer 020-
5430440 te bereiken. Ook slachtoffer, 
dader, familie of buren kunnen een 
melding doen bij het Meldpunt. Uw 
melding wordt vertrouwelijk behandeld, 
anonieme meldingen zijn niet mogelijk.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is een belangrijk onderwerp, nu de samenleving 

vergrijst en er een groter beroep op mantelzorgers wordt gedaan. 

Ouderenmishandeling komt veel voor in zorgrelaties en kun je daarom ook 

wel ontspoorde zorg noemen. Als kerkelijk bezoeker – ouderling, vrijwilliger of 

diaken – kun je hiermee worden geconfronteerd. 

Saskia de Jong

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

Tom Buitendijk, pastor

Een politicus twittert een tweet van 
140 tekens en de kranten staan er vol 
van. Met een paar toetsen indrukken 
kan hij duizenden mensen heel kort in 
steekwoorden zijn mening laten horen. 
De kranten zijn slechts commentaar.

Het is heel handig als je collega´s en 
vrienden wilt raadplegen. Je weet een 
bepaald lied niet. Je stelt per LinkedIn 
een vraag en de vindplaatsen stromen 
toe.
Met de sociale media is het evangelie 
brengen tot aan de randen der aarde 
geen kunst meer. Maar ja: wat breng 
je over, hoe komt het aan? Wie wil je 
bereiken en wat verwacht je ervan? 
Informatie, uitwisseling, onderricht 
en gewoon plezier delen zijn 
mogelijkheden die de sociale media 
bieden.
LinkedIn, Facebook, Twitter kunnen 
ook in kerkelijk verband gebruikt 
worden. E-mailen en websites zijn 
in zekere zin achterhaald. Laat staan 
papieren mededelingen en brieven. 
Daarmee kun je alleen nog de ouderen 

bereiken. De sociale media brengen je 
in contact met jeugd en wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst.

Supermarkt
Nu is het verleidelijk om je dan als 
parochie of als pastor op het digitale 
marktplein of in de supermarkt te 
begeven. Je ziet wel wat je vindt en 
waar je uitkomt. Maar toch moet je er 
voorzichtig mee zijn. Het is verstandig 
eerst goed te weten wat je wilt. Als je 
naar de supermarkt gaat maak je een 
boodschappenlijstje. Daar moet je 
over nadenken en liefst met anderen 
die er meer van weten.
Als je vaak in de supermarkt loopt en 
je iedere keer bij de drankenafdeling 
wordt aangetroffen, is het niet 
vreemd dat mensen het beeld krijgen 
van een man die er wel eentje lust.
Verschijnen in de sociale media is 
een presentatie van jezelf. Hoe jij je 
beweegt, wat je zegt, vraagt, meedeelt, 
enzovoort is leesbaar voor iedereen. 
Conclusie: het is interessant om als 
parochies en wijkgemeenten na te 

denken over het gebruik van sociale 
media. Het valt te overwegen om 
in Kerkelijk Amstelveen tot digitale 
éénwording te komen. Een nieuwe 
manier van Oecumene. Dat we er iets 
mee moeten doen is duidelijk. De kerk 
kan niet zeggen: dat is niets voor ons. 
Want als we dat zeggen, dan sluiten 
we ons af voor de toekomst. 

De digitale leefwereld

Drie meisjes zitten lekker in het zonnetje naast elkaar op de 

bank in het park. Ze hebben alledrie een apparaatje in de hand en 

drukken toetsen in. Ze communiceren met elkaar via Facebook. 

Waarom praten ze niet gewoon? ‘Nou, we praten toch met elkaar!’ 

is hun antwoord.

raad van kerken
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Dat doe ik samen met ds. Marco 
Visser die naast me komt zitten. Hij 
heeft die ochtend samen met andere 
predikanten een Bijbelgedeelte 
vertaald. Dat vertalen is de grote 
inspiratiebron voor zijn preken. 

Later interview ik 
Anneke Terstall-Dijkstra, 
scriba en diaken van de 
Thomasgemeente. Haar 
beleving sluit aan bij die 
van ds. Marco Visser. 

Wat maakt de 
Thomaskerk voor jou 
bijzonder?
‘Het bijzondere zijn 
de preken, de manier 
waarop de predikanten 
de Bijbelteksten 
uitleggen. Daarbij zijn 

we zelf betrokken. We leren! In de 
meeleeskring op woensdag lezen we 
de teksten voor de komende zondag. 
Samen lezen en verbanden zoeken. 
Hoe legt de tekst zichzelf uit? Ds. Ad 
van Nieuwpoort begeleidt ons daarbij. 
Waarom staat dat woord er? Want 
geen woord staat er zomaar! Voor 
de Stille Week en Pasen lazen we uit 
Marcus 15: 40-47. Over een jongeman 
die een linnen kleed droeg en graag 
bij Jezus wilde blijven in de hof van 
Getsemane. Maar hij vlucht en laat zijn 
linnen kleed achter. Wat betekent dit 
beeld? Want die jongeman keert terug 
bij het lege graf in een wit gewaad 
(Marcus 16:1-8). Langzamerhand 
ontdek je de bedoeling van de tekst. 
Zo gaat de tekst voor mij open. Dat 
heeft een bevrijdende werking, waar ik 
heel blij van word. Ik vind het heerlijk 
om zo met de bijbel bezig te zijn.’

Verandering
Wekelijks zijn er bijbelklassen in de 
Thomaskerk onder leiding van Ad van 
Nieuwpoort en Ruben van Zwieten. 
Voor verschillende doelgroepen. Velen 
maken zo voor het eerst kennis met 
de bijbel. In het begin zag je deze 
mensen niet terug in de zondagse 
dienst. Langzamerhand veranderde 
dat. Niet alleen door de bijbelklassen, 

maar ook door theatervoorstellingen 
en concerten. Mensen leren elkaar 
kennen, huwelijken vinden plaats, 
kinderen worden geboren. 
Anneke: ‘Kerk zijn is omgeven met tal 
van vooroordelen. Maar als je de bijbel 
leest, biedt die iets bevrijdends aan. Je 
mag je eigen gedachten hebben bij de 
bijbel en vragen stellen. Je krijgt het 
gevoel: die bijbel gaat over mij. Op die 
manier leer je jezelf beter verstaan èn 
de wereld waarin we samen leven. 
In het begin zag je nauwelijks 
gezinnen met kinderen in de kerk. 
Soms waren er twee, soms drie. Toch 
organiseerden we elke zondag de 
kleine Thomas. Nu telt onze gemeente 
elke zondag een vaste groep kinderen. 
Met de komst van Ad van Nieuwpoort 
is er een frisse wind gaan waaien. 
Hij zette een consistente lijn uit. Als 
je iets doet, moet je een lange adem 
hebben, vindt hij. Wat kunnen we voor 
de buurt betekenen, was de vraag. 
We wilden een gastvrije gemeenschap 
zijn, een huis voor velen. Mensen 
geven ook aan ons terug dat zij zich 
welkom voelen. 
Ons gebouw heeft zijn eigen 
beleidsplan in zich: met aan de ene 
kant de wijk Amsterdam-Zuid en aan 
de andere kant de kantoorgebouwen 
van de Zuidas. Het is een kerk met 

een theaterzaal en een grote hal. De 
architect Karel Sijmons wilde met 
zijn ontwerp verbindingen leggen, 
ontmoetingen mogelijk maken tussen 
de bijbel, kunst en cultuur. Wij willen in 
dat spoor verder gaan.’

Activiteiten
Naast de meeleeskring en de 
bijbelklassen zijn er exposities en 
theatervoorstellingen. Daarvoor is 
een stichting in het leven geroepen: 
Thomas Open met een bestuur en 
daarin een ouderling cultuur. 
Ds. Ruben van Zwieten is de initiator 
voor activiteiten op de Zuidas. 
In opdracht van de Protestantse 
Kerk Amsterdam. Het Zuidas-
project is ontstaan vanuit de 
Thomaskerkgemeente en fi nanciert 

zichzelf door fondsen aan te boren. 
Van Zwieten organiseert 
bijvoorbeeld lunchgesprekken en 
voetbalwedstrijden. Werkende 
mensen op de Zuidas ontmoeten zo 
vmbo-leerlingen. De manier voor hen 
om aan een stageplek te komen of 
coaching te krijgen. Op Valentijnsdag 
ontmoeten o.a. Pelgrimskerkers 
Zuidassers.

Kerkruimte
Anneke vertelt verder: ‘In de 
architectuur van de kerkzaal zie je 
de elementen van Bijbelverhalen 
terugkomen. Via een trap met zeven 
treden kom je binnen. De zeven treden 
van het scheppingsverhaal, de opgang 
naar Jeruzalem. Je gaat op naar de 
zondagsviering. De kerkruimte is 

kaal met gelige stenen, de kleur van 
woestijnzand. Met opklapbare stoelen, 
een golvend dak1, dat een zee of tent 
voorstelt. De kale ruimte brengt mij 
weer terug naar mijn eigen leven. 
Waar sta ik op dit moment? Wat neem 
ik straks weer mee? Wat mag ik hier 
achterlaten? Het hoogste punt is de 
preekstoel met het boek erboven op. 
Op het laagste punt waar de mens het 
dak van de tent, de hemel, bijna aan 
zou kunnen raken, daar is plaats om 
het avondmaal te vieren. Emotioneel 
word ik in een ruimte gezet, waarin ik 
op adem kan komen, weer grond krijg 
onder mijn voeten.’

www.thomaskerk.nl
www.thomasopen.nl
www.zingevingzuidas.nl

Grond onder mijn voeten

Een andere kerkelijke gemeente. 

Een saaie kerk van buiten, maar van 

binnen … Op een middag woon ik 

een lunchconcert bij. Via zeven treden 

betreed ik de kerkruimte. De soberheid, 

het licht en het prachtige lijnenspel 

raken mij. Een ruimte om stil te worden 

en naar prachtige muziek te luisteren. 

Janet Parlevliet

1  Paaskerkers zullen deze beschrijving herkennen: Net zoals ir. J.B. baron van Asbeck die de Paaskerk ontwierp, liet architect 
Sijmons zich inspireren door de kerk 'Notre Dame du Haut' van Le Corbusier in Ronchamp met zijn golvende dak.

Foto: Thomas Piek
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Mijn broertje bleef piekeren. 
Op een vroege ochtend – mijn 
vader stond in de badkamer voor de 
spiegel, kwast en scheermes in de 
aanslag – vond het volgende vader- en 
zoongesprek plaats. André: ‘Pap, hoe 
ga je naar de hemel?’ Nadenkend 
zeepte mijn vader zich in, schudde 
toen zijn hoofd en zei dat hij dat niet 
wist. Nu was mijn vader ook niet zo 
vindingrijk als het geloofszaken betrof. 
Mijn broertje bedacht ter plekke de 
oplossing: ‘Pap als jij doodgaat, kijk 
ik hoe jij naar de hemel gaat.’ Zo 

eenvoudig dacht je als kind: als je dood 
gaat, ga je naar de hemel. 

Op een dag word ik volwassen en 
vergeet naar de hemel te kijken. Net als 
anderen ben ik druk met studie, baan, 
relaties. Het aardse leven omarmt mij 
en ik laat me graag omarmen. Maar 
het aardse leven blijkt hard en bonkig 
als klei. Een relatie loopt stuk. Ik raak 
mezelf kwijt, ik zoek en vind niet. 

Op een dag zit ik naast mijn grote broer 
André, die mij zojuist heeft opgevist. 
Zijn grote bus rijdt naar Zeeland. 
Hooggezeten kijk ik over het landschap, 
mijn eigen leven. Met een zwijgende 
broer. Wat voelt dat goed. Nog even 
achterom kijken. 

Op een dag ben ik opgestaan, voelde 
vaste grond onder mijn voeten. ‘k 
Luisterde naar een overweging over het 
woord. ‘k Ben blij met kleine dingen: ‘n 
lach, ‘n luisterend oor, mijn vriendin die 

bloemen plukt. Een beetje hemel op 
aarde. 

Op een dag luister ik naar anderen: 
mijn vriend van tachtig die, staand 
op zijn balkon, vertelt over alle 
onrechtvaardigheden in het leven. Hij 
wijst naar boven en zegt: ‘In een hemel 
geloof ik niet!’
Mijn vriendin die naast me loopt in 
de zon. Ze heeft nog maar een paar 
maanden te leven. Uit alles blijkt, dat ze 
zich voorbereidt op haar dood. Terwijl 
we lopen, zegt ze opgewekt: ‘In een 
hemel geloof ik niet.’ 
En wat zeg ik dan? …. Kon ik maar 
eenvoudig over de hemel vertellen. 
Want wat betekent hemel voor mij? Is 
de hemel mijn inspiratiebron? Voor mijn 
leven, voor de dingen die ik mag doen 
voor de gemeente? Geeft de hemel mij 
houvast? 
Ik weet: er is iemand die mij vasthoudt. 
Ja, de hemel geeft mij houvast èn 
grond onder mijn voeten.

column

Eenvoudig

Sommige dingen lijken als kind zo 

eenvoudig… Mijn broertje André bekeek 

de wereld op zijn eigen wijze. Zo was er 

een koningin overleden en mijn moe-

der had ons ongetwijfeld uitgelegd, dat 

zij naar de hemel was gegaan. Nu was 

Wilhelmina niet de allerliefste koningin, 

maar het zou zomaar kunnen. 

Janet Parlevliet

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

Na Pasen
Met enkele mensen wisselde ik wat 
ervaringen uit naar aanleiding van de 
‘drie dagen van Pasen’, de vieringen 
die we mochten beleven. Ik kijk er 
vandaag, derde Paasdag, dankbaar op 
terug. Er waren velen die een aandeel 
leverden. ‘Ons Tweede Thuis’ bleek 
een goede plek voor ons samenzijn op 
Witte Donderdag.
Nu op naar Pinksteren, naar het 
samengaan van drie wijkgemeenten. 
De afzonderlijke kerkenraden 
houden binnenkort op te bestaan, de 
diaconieën zijn al samen gegaan. We 
hopen op nieuwe mensen voor de 
verschillende taakgroepen. U heeft 
wellicht gehoord dat de Handwegkerk 
zeker tot de lente van 2013 open 
blijft in verband met de verbouwing 
van de Paaskerk, er wordt voorlopig 
gerekend met een sluiting van zes 
maanden. Zo worden we soms 
ingehaald door nieuwe feiten. Veel 
is nog onzeker, maar niet dat het 
voorlopig door alle veranderingen 
nogal hectisch zal zijn.

Een credo
Zo lang als de kerk bestaat, zo lang 
worden er pogingen gewaagd om 
het geloof op formule te brengen, 

kernachtig te verwoorden. We zien 
het al gebeuren in de vroegchristelijke 
gemeente. Als Paulus aan de 
gemeente van Filippi schrijft, komen 
we in zijn brief de woorden tegen: 
Jezus Christus is Heer. Woorden 
die misschien het oudste en kortste 
christelijke credo uitdrukken. Niet 
de keizer met al zijn macht en kracht 
is Heer, maar de gekruisigde, de 
man uit Nazareth die geen enkel 
aanzien had. Wat is de praktijk in 
de vroegchristelijke gemeente? 
We weten dat men op de eerste 
dag van de week samenkomt en 
spreekt over Jezus en brood breekt, 
tot zijn gedachtenis. Wie is Jezus? 
Wat betekent het wonderbaarlijke 
verhaal van zijn opstanding uit de 
dood? Hoe is zijn verhouding met 
wie hij ‘Abba’ noemt? Vragen te over. 
Antwoorden ook trouwens. Degenen 
die proberen leiding te geven aan 
de vroege kerk, hebben hun handen 
vol om ‘de boel een beetje bij elkaar 
te houden’. Om de snel uitdijende 
christelijke gemeenschappen iets 
van een identiteit te geven, ontstaan 
er credo's, worden er na lange 
gesprekken en eindeloze disputen, 
belijdenisteksten opgesteld. 
Handig voor intern gebruik, voor 

geloofsonderricht, om mensen 
wegwijs te maken, om woorden te 
hebben voor wat gezien wordt als 
de kern van het christelijk geloof. 
Credo's ook om andersdenkenden in 
kort bestek te vertellen waar het om 
gaat, om mensen een samenvatting 
van het geloof te kunnen geven. 
Belijdenissen als bakens, ijkpunten 
en soms als begrenzingen. Dan 
heb je maar te onderschrijven 
wat in het credo staat. Wat meer 
bescheidenheid soms zou de kerk wel 
gesierd hebben.



1918 jaargang 3 | nummer 4

De protestantse traditie is op 
die weg verder gegaan, met 
nieuwe belijdenisteksten. De 
grenzen moeten gemarkeerd 
worden, niet alleen richting rooms-
katholicisme, maar ook richting 
theologen die naar meer ruimte 
en denkvrijheid verlangen. Onder 
die laatsten de Remonstranten. 
Hoe zat het ook al weer met de 
Remonstranten? Elke keer moet 
ik het weer opzoeken, ik onthoud 
gemakkelijker sportuitslagen dan 
de fraaie oneliners van Jacobus 
Arminius. Wie was Arminius? Een 
theoloog, eind zestiende eeuw, 
die een verzoekschrift indiende 
met oog op de voorbeschikking, 
zoals verwoord in de Nederlandse 
geloofsbelijdenis. God zou al voordat 
de mensen geboren zijn, hebben 
beschikt wie tot zaligheid komen 
en wie verdoemd zijn. Laat die 
visie wel ruimte voor de menselijke 
vrijheid en verantwoordelijkheid, 
vraagt Arminius zich af. Rijst er 
uit de Schriften niet een ander 
beeld op? Hij wilde daar graag een 
gesprek over. Dat gesprek is er 
nooit gekomen. De standpunten 
van de medestanders van Arminius 
zijn, toen hij zelf al overleden was, 
veroordeeld en de 'Arminianen' uit 
de kerk gezet. Dat was de Dordtse 
synode. De veroordeling werd zelfs 
een offi cieel belijdenisgeschrift. 

In onze tijd is er behoefte aan ant-
woorden op de vraag: wat behelst 
het christelijk geloof. Kunnen we 
niet tot een nieuw credo komen? De 
Kamper hoogleraar Cor Schippers had 

het regelmatig over een 'credootje', 
de tekst moest passen op de nagel 
van een duim. Een nieuw credo zie 
ik nog niet direct verschijnen in de 
Protestantse Kerk. Het mag verras-
send heten dat de Remonstrantse 
Broederschap wel met een nieuwe 
tekst is gekomen in 2006. Eerst 
verscheen er een boek, toen kwam er 
een proeve en vervolgens kwam de 
hele remonstrantse geloofsgemeen-
schap in beweging. Gemeenten maar 
ook individuele gelovigen konden 
commentaar op de proeve leveren 
en wijzigingen voorstellen. Dat leidde 
uiteindelijk tot een nieuw credo. De 
Remonstranten hebben het aange-
durfd om een tekst te ontwerpen 
die richting geeft, die onder woorden 
brengt wat het christelijk geloof voor 
mensen van nu kan betekenen. Heel 
nadrukkelijk niet als begrenzing en 
beperking, maar als ruimte om verder 
te denken en te bezinnen. Een credo 
met een prachtig begin: ‘Wij beseffen 
en aanvaarden dat wij onze rust niet 
vinden in de zekerheid van wat wij be-
lijden, maar in verwondering over wat 
ons toevalt en geschonken wordt’ Een 
credo dat we de komende tijd maar 
eens met elkaar moeten bespreken 
op bijeenkomsten en in kringen en dat 
van tijd tot tijd eens klinken mag in de 
zondagse viering. 

G.J. de Bruin

Punt en vrolijk verder
Wat gaat het snel: het leven. Wat 
gaat het leven snel. Ons leven.
Op weg naar Hemelvaart en 
Pinksteren. 

De evangelisten houden ons bij Jezus.
Bij de lessen van de Levende.
Jezus Christus is Heer. Die woorden 
sieren de gevel van ons aller Kruiskerk. 
Elke keer als ik de Kruiskerk zie of hoor 
denk ik aan die woorden. Radicale 
woorden in een volle wereld.
Je moet maar durven om die woorden 
boven je deur te zetten. En dat durfden 
ze, de denkende en gelovige bouwers 
van toen.

Anno 2012 zijn de denkende en ge-
lovige bouwers van nu aan zet. Een 
klein volkje op geloof-hoop-liefde. Op 
voorspraak van een denktank geeft de 
Algemene Kerkenraad de koers aan 
voor de komende jaren. Me dunkt een 
koers om in nederigheid en eerbied te 
aanvaarden. Zo gaan bijvoorbeeld met 
Pinksteren bij wijze van spreken hemel 
en aarde elkaar even raken, in een 
ondeelbaar ogenblik van eenwording 
van Dorps-, Handweg- en Paaskerk 
tot de Protestantse wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid.
Althans zo hebben wij het ons voor-
genomen. Bij de gratie van de Trooster, 
ons aangekondigd door Jezus Christus , 
ons verbindend... 
Adonai, moge het  geschieden...

“Ik zal in mijn huis niet wonen,
 ik zal mijn ogen niet dicht doen,
 ik zal niet rusten, geen ogenblik,
 ik mag versmachten van dorst,
 tot ik gevonden heb
 een plek waar de doden leven,
 een plaats waar recht wordt gedaan
 aan de verworpenen der aarde”.

Gerben Drost

Credo Remonstrantse Broederschap

I  Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze 
rust niet vinden in de zekerheid van wat wij 
belijden, maar in verwondering over wat ons 
toevalt en geschonken wordt; 
dat wij onze bestemming niet vinden in 
onverschilligheid en hebzucht, maar in 
wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft; 
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie 
we zijn en wat we hebben, maar door wat 
oneindig groter is dan wij kunnen bevatten. 

II   Door dit besef geleid, geloven wij in Gods 
Geest die al wat mensen scheidt te boven 
gaat en hen bezielt tot wat heilig is en goed, 
opdat zij, zingend en zwijgend, biddend en 
handelend, God eren en dienen. 

III   Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde 
mens, het gelaat van God dat ons aanziet en 
verontrust. Hij had de mensen lief en werd 
gekruisigd maar leeft, zijn eigen dood en die 
van ons voorbij. Hij is ons heilig voorbeeld van 
wijsheid en van moed en brengt ons Gods 
eeuwige liefde nabij. 

IV   Wij geloven in God, de Eeuwige, die 
ondoorgronde liefde is, de grond van het 
bestaan, die ons de weg van vrijheid en 
gerechtigheid wijst en ons wenkt naar een 
toekomst van vrede. 

V   Wij geloven dat wij zelf, zo zwak en feilbaar 
als wij zijn, geroepen worden om met 
Christus en allen die geloven verbonden, 
kerk te zijn in het teken van de hoop. 

VI   Want wij geloven in de toekomst van God en 
wereld, in een goddelijk geduld dat tijd schenkt 
om te leven en te sterven en om op te staan, 
in het koninkrijk dat is en komen zal, waar God 
voor eeuwig zijn zal: alles in allen. 

VII   Aan God zij de lof en de eer in tijd en 
 eeuwigheid.

Amen 

De ouderen kunnen dan 
wel zeggen dat het vroeger 
allemaal zo goed was, maar 
hebben zij het ook zo druk 
gehad in de kerk?
De Dienst is achter de rug, 
wat een feest was het weer! 
En wat zijn onze jongeren 
ook goed in last-minute 
werk. Met twee keer 
oefenen zijn er toch twee dansen 
en een toneelstuk op het podium 
gezet die je minstens drie keer 
gezien moet hebben voordat je 
alle details verwerkt hebt (gelukkig 
heeft Judith Meij de dansen op haar 
facebook gezet en is er een DVD 
van het geheel). 

Op Witte Donderdag is er een 
stel jongeren naar The Passion in 
Rotterdam geweest. Wat is het toch 
indrukwekkend erbij te zijn. Dit op 
TV volgen is toch heel anders. Er 
mogen dan wel kritische geluiden 
zijn over dit optreden, maar het lukt 
wel om op een positieve manier 
aandacht voor het Paasverhaal 
te creëren. We weten niet of de 
verhalen over de eekhoorn en 
de haas van ds. GJ ook zoveel 
aandacht zouden krijgen ;-) .
Als u dit leest is het Film&Eten met 
generaties ook al weer achter de 
rug. We zijn zeer benieuwd hoe dat 
is gegaan: ervaringen uitwisselen 

tussen jong en oud. 
De kerk is toch uniek dat er zoveel 
generaties bij betrokken zijn.
Vanuit de PJR wordt er nog een 
actie opgestart voor de Rudolf 
stichting. Dit in het kader van 
diaconale bewustwording van 
de jeugd. Als u dingen hoort 
over statiegeldfl essen inzamelen 
(zolang die nog bestaan), dan is het 
hiervoor.
Omdat we volgend jaar al samen 
gaan met de Paaskerkgemeente, 
doet de leiding van de JD12+ al veel 
meer samen. Na de zomer willen 
we dit nog verder gaan aantrekken 
zodat de ‘echte’ overgang gladjes 
zal verlopen.
De laatste tentamens en misschien 
wel examens komen er alweer 
aan, dus heb er begrip voor als de 
jongeren het even te druk hebben 
voor andere activiteiten dan school 
;-D .

Judith & Anko
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Diaconale wandeling
Op Stille Zaterdag heeft een aantal 
mensen in Amsterdam gewandeld 
in het teken van ‘de verandering’. 
Het was een wandeling uit de gids 
van Kerk in Actie. In het boekje staan 
twaalf wandelingen door historische 
steden. De routes laten de typische 
toeristische plekken links liggen, maar 
tonen onverwachte plaatsen waar 
aan verandering wordt gewerkt, zoals 
diaconale projecten. De Amstelveense 
wandelaars deden onder meer het 
Krekelhuis van de Amsterdamse 
diaconie aan. In de tuin staat een 
beeldengroep die de zeven werken 
van barmhartigheid voorstelt. Het 
bezoeken van gevangen is er één van. 

Kruiskerk
Bij de diensten
Zondag 6 mei zetten wij een goede 
traditie voort, die stamt uit de Bankras-
kerk, namelijk om op de eerste zondag 
in mei rabbijn Awraham Soetendorp uit 
te nodigen. Hij en Sieb Lanser zullen 
samen in de viering voorgaan. De lezing 
is – afwijkend van het leesrooster – 
Leviticus 19: 1-18. Het Kruiskerkkoor 
verleent zijn medewerking.
Zondag 13 mei gaat Sieb Lanser voor. 
We vieren de maaltijd van de Heer. 
De lezingen volgens het rooster 
zijn Jesaja 45: 15-19 en Johannes 
15: 9-17; de alternatieve lezing is 
Handelingen 11: 1-18.. 
Op donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, 
is er ook een kerkdienst in de Kruiskerk; 
deze begint om 9.30 uur. Sieb Lanser 
is de voorganger. Het leesrooster geeft 
als lezingen o.a. Ezechiël 1: 3-5a, 26-
28a; Lucas 24: 49-53 en Handelingen 
1: 1-11. 
Op 20 mei gaat collega Harmen de 
Vries van de Pelgrimskerk voor. De 
lezingen zijn dan volgens het rooster 
Exodus 19: 1-11 en Johannes 17: 
14-26. Het alternatieve spoor geeft 
Handelingen 1: 12-26.
Zondag 27 mei is de vijftigste Paasdag 
oftewel het feest van Pinksteren. 
Mirjam Buitenwerf is de voorganger en 

het Kruiskerkkoor zingt voor de laatste 
keer dit seizoen. De lezingen zijn 
Genesis 11: 1-19; Johannes 14: 8-17 en 
Handelingen 2: 1-24. De alternatieve 
lezing is Ruth 1:1 – 2:4. 
Op 3 juni is het zondag Trinitatis, 
zondag van de Drie-eenheid. Voor deze 
dienst, waarin Sieb Lanser voorgaat, 
zijn de lezingen Exodus 3: 1-6 en 
Johannes 3: 1-16. De alternatieve 
lezing gaat verder in Ruth, nu 
hoofdstuk 2: 5-33.
Hajo en Sophie van Beijma (Bos en 
Vaartlaan 8) laten hun twee kinderen 
dopen: Janne Margaretha, geboren 
12-09-2009, en Niek Matthijs, geboren 
05-05-2011.

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad 
Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf, is het Pasen. Wat was het 
intens om met elkaar de Goede 
Week te beleven. Door de diepte naar 
de hoogte: de Heer is opgestaan! 
Paasmorgen was echt een feest, dat 
begon met een gezellig paasontbijt 
met circa vijftig gemeenteleden. En 
daarna de dienst met indrukwekkende 
lezingen, een doorwrochte en 
bemoedigende preek, de afsluiting 

van de iconenexpositie en niet te 
vergeten de frisse bijdrage van het 
koor. Velen voelden het, diverse 
mensen zeiden het: de gemeente 
leeft! Mooi ook dat er vanuit de 
gemeente zelf initiatieven komen, 
zoals rond de iconententoonstelling 
en de gebedsgroep. En dat het 

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Erik Schouten,
tel. 6839070, 
voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Aart Appelhof, tel. 6434405, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk, Amstelveen
diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl
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verband in de gemeente langzaam 
maar zeker toeneemt. 
In de kerkenraadsvergadering van 
19 maart kwamen veel van deze 
onderwerpen op een of andere wijze 
aan de orde. De meeste tijd was 
ingeruimd voor de bespreking van het 
rapport van de commissie pastoraal 
model. Deze commissie, bestaande 
uit de beide predikanten, Belia de 
Geus, Joke Hartman, Evert van der 
Mede en Henk van Rooijen heeft 
nagedacht over de vormgeving van het 
pastoraat in de toekomst. Nu wordt het 
pastoraat voornamelijk verzorgd door 
ouderlingen, pastoraal medewerkers 
en predikanten. Dat biedt veel goeds, 
maar kent ook zijn beperkingen: jongere 
mensen worden niet vanzelfsprekend 
bereikt, de geografi sche wijken zijn erg 
groot en het wordt steeds moeilijker 
om voldoende medewerkers te vinden. 
Vanuit een principiële bezinning op het 
pastoraat binnen de gemeente komt 
de commissie tot de conclusie dat het 
pastoraat meer de verantwoordelijkheid 
van ons allen zou moeten zijn. 
Ontmoeting, naar elkaar omzien. Dat 
kan deels spontaan ontstaan, en deels 
worden georganiseerd. In zo’n model 
zou er een pastoraal meldpunt moeten 
zijn, waar mensen aan de bel kunnen 
trekken voor pastorale zorg voor zichzelf 
of voor anderen. Aan de omschakeling 
naar zo’n andere aanpak zit veel vast. 
En het moet met grote zorgvuldigheid 
gebeuren. Dat wat nu goed gaat, mag 
niet worden beschadigd. De kerkenraad 
praat er in de vergadering van april over 
door.
Daarnaast kwamen diverse kleinere 
punten aan de orde. Er werd een 

commissie kerkmuziek ingesteld, 
bestaande uit Aart Appelhof, Rieuwerd 
Buitenwerf, Henk van der Meulen en 
Henk Trommel. De commissie heeft 
als taak om de ‘eerste aanzet tot een 
beleidsplan’ van april 2011 verder uit te 
werken tot een concreet werkplan, en 
dat vervolgens uit te (laten) voeren.
Verder keken we terug op diverse 
activiteiten op het gebied van ‘gastvrij 
en in contact met de buurten’. Een 
avond met jonge ouders ging wegens 
gebrek aan belangstelling niet door. 
We wagen 18 april een nieuwe 
poging, ondersteund door goede pr/
communicatie. Ook de avond voor 
nieuw-ingekomenen sloot niet direct 
aan op een behoefte, stelden we 
nuchter vast. En we keken vooruit naar 
het paasontbijt voor de groepen 5 van 
de Roelof Venemaschool. Inmiddels 
weten we dat dat een groot succes 
is geworden. Op Witte Donderdag 
kwamen ongeveer 75 kinderen 
naar de kerk, waar zij allerlei vragen 
mochten stellen over de kerk, een 
demonstratie van het orgel kregen, 
waar ds. Mirjam het paasverhaal 
vertelde en er gezellig werd ontbeten. 
Wist u trouwens dat het paasontbijt 
voor de eigen gemeente leden van dit 
idee afgekeken is?
Een laatste bespreekpunt dat ik nog 
wil noemen is de aanschaf van een 
icoon van Wasili Wasin. Al sinds de 
inrichting van de stiltehoek bestond 
het voornemen om deze plek in de 
kerk ‘af te maken’ met een passend 
kunstwerk. Gezien het enthousiasme 
over de iconen van Wasin, kwam 
de expositiecommissie met het 
voorstel om daarvoor een icoon van 

deze kunstenaar uit te zoeken. De 
kerkenraad heeft daar graag ja tegen 
gezegd. Nog niet bekend is welke 
icoon het wordt. Het zou een van de 
geëxposeerde iconen kunnen zijn, 
maar ook bestaat de mogelijkheid 
om Wasili Wasin te vragen om voor 
de stiltehoek een passende icoon te 
vervaardigen.

Erik Schouten

Afscheid van de iconen
Tijdens de viering op Paasmorgen, 
moest de Kruiskerkgemeente ook 
afscheid nemen van de iconen van 
Wasili Wasin. Natuurlijk wisten wij 
dat het bonte gezelschap ons weer 
ging verlaten, maar het was wel 
even wennen nu de muren weer 
kaal achter bleven. 
Een kleurrijke en mystieke wereld, 
waarin velen de afgelopen zes weken 
verwonderd hebben rondgelopen 
en een moment van bezinning 
beleefden, wordt gesloten. 
Bij individuele bezoeken, meditatieve 
groepsbijeenkomsten en lezingen 

zijn rond de duizend bezoekers 
genoteerd. Zij kwamen uit de eigen 
gemeente, uit heel Amstelveen en 
zelfs uit Friesland. Vijf bezoekers 
hebben een icoon gekocht en de 
kerkenraad beraadt zich nog op de 
aanschaf van een icoon voor het 
stiltecentrum in de kerk (zie ‘Uit de 
kerkenraad’). 
In een kort afscheidswoord 
citeerde Lida Ruitinga, namens 
de tentoonstellingscommissie, 
enthousiaste en bewonderende 
commentaren uit het gastenboek. 
De waardering gold, naast de iconen, 
ook de fi jnzinnige verlichting, het hele 
beeld van de kerk en de ontvangst 
bij bezoek. In stilte keken we nog 
één keer rond in deze ons dierbaar 
geworden galerij, terwijl we een 
Moskous mannenkoor de lof voor de 
opgestane Heer hoorden zingen. 
Wasili Wasin, de commissie en vele 
medewerkers, hebben voor een 
manifestatie gezorgd die niet snel 
vergeten zal worden.

Jan Schipper

Corrie Streefkerk-de Vries
Op dinsdag 27 maart overleed Cornelia 
Streefkerk-de Vries, in de leeftijd van 94 
jaar. Zij woonde de laatste jaren in Nieuw 
Vredeveld. Corrie had geen gemakkelijk leven. 
Zij verloor drie van haar elf kinderen, en haar 
eerste man overleed op jonge leeftijd. Ze was 
een zorgzame vrouw. Ze had veel steun had 
aan haar geloof, maar dat geloof kon bij tijd en 
wijle ook een last voor haar zijn.
De gedachtenisdienst voor haar leven was 
op 2 april in de Kruiskerk. We lazen Psalm 
139, en dankten God voor Corrie’s lange 
en bewogen leven. Corrie is begraven op 
begraafplaats Karssenhof in Ouderkerk aan 
de Amstel.

Jan Kooijmans
Op donderdag 5 april overleed Jan Willem 
Kooijmans, in de leeftijd van 93 jaar. Hij 
woonde de laatste jaren in Klaasje Zevenster.
Jan heeft tot het laatste moment uit alle 
macht vastgehouden aan het leven. Hij 
en zijn vrouw Corry, die in 2001 overleed, 
kregen samen zes kinderen. Jan werkte 
tijdens zijn werkzame leven bij Shell. Hij was 
een trouw kerkganger, en gedurende vele 
jaren ouderling; eerst in de Adventskerk, 
later in de Pauluskerk. Jan genoot van het 
leven, was altijd optimistisch, maar kon ook 
hard zijn voor zichzelf. De laatste jaren van 
zijn leven waren niet gemakkelijk, omdat hij 
het moeilijk had met het verlies van vrijheid 
en het accepteren van hulp. 
Op dinsdag 10 april hebben we tijdens 
een dienst van Woord en gebed in de 
Kruiskerk het leven van Jan herdacht. 
We lazen uit de brief van Paulus aan de 
Romeinen, 8:31-39, een tekst waaruit een 
groot geloofsvertrouwen spreekt. Dat 
vertrouwen op God kenmerkte ook het 
leven van Jan. Hij is begraven op Zorgvlied.

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

mei
do 3 19.30 uur  Film: The Pianist. 

Leiding: Tom Buitendijk 
vr 4 10.00 uur   Wandeling in kader van 

4 mei. Leiding: Tonneke 
van der Mede. Verzamelen 
in de Titus Brandsmakerk.

vr 4 18.15 uur  Oecumenische 
herdenkingsdienst 
in de  Handwegkerk. 
Voorgangers : Jaap van der 
Meij en Sieb Lanser

do 10 10.00 uur  Bezoek tentoonstelling 
‘Vrouwen voor het 
voetlicht’ in het Catharijne-
convent, Utrecht. Vertrek: 
metrostation ‘Onderuit’. 
Leiding: Mirjam Buitenwerf

do 10 20.00 uur Kring Vrouw en Geloof
ma 21 14.00 uur  Voorbereiding klooster-

reis België. Titus 
Brandsmakerk. 
Leiding: Renger Prent

di 22 20.00 uur  Gespreksgroep 25+. 
Leiding: Sieb Lanser

juni
do 7 – wo 13  Reis langs (klooster)kerken 

in België. 
Leiding: Renger Prent

Zie ook het boekje van de Kleine Raad van 
Kerken Amstelveen-Noord/Buitenveldert en 
Kruispuntjes.
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Pasen met de kinderen in de 
Kruiskerk
Op zaterdag 31 maart hebben we 
met de kinderen van de kinderdienst 
en een aantal kinderen uit onze buurt 
palmpasenstokken gemaakt. Het was 
erg gezellig en druk. Zo’n 25 kinderen 
kwamen samen met hun ouders de 
stokken versieren met gekleurd papier, 
met lekkere dingen en een hanenveer. 
De dag daarop, zondag 1 april, vierden 
we het Palmpasenfeest in de kerk. 
De kinderen begonnen de dienst 
in optocht met hun mooie stokken. 
Daarna luisterden we naar het verhaal 
van de haan, die in Jeruzalem op 
zoek ging naar Jezus. Het was een 
feestelijke dienst.
Op de ochtend van Witte Donderdag 
kwamen de kinderen van groep 5 
van de Roelof Venemaschool naar 
de Kruiskerk voor een paasontbijt. 
We begonnen het bezoek voorin de 

kerk, waar de kinderen eerst allerlei 
vragen hadden, over de kerk en over 
het geloof. Ook op deze ochtend werd 
het verhaal van de haan verteld; de 
kinderen vonden het erg leuk. Daarna 
liet Rieuwerd Buitenwerf het orgel zien 
en horen, en mochten de kinderen 
genieten van hun paasontbijt. Het was 
geslaagd, en we hopen op een vervolg!

Mirjam Buitenwerf

Wit, goed en stil...  
zijn de dagen vóór Paaszondag. 
Vroeger hield ik niet zo van de 
avonddiensten op Witte Donderdag, 
Goede vrijdag en Stille Zaterdag, maar 
die stille, donkere bijeenkomsten zijn 
mij langzamerhand dierbaar geworden. 
Er hangt een zekere somberheid 
over deze avonden van voorbereiding 
op het licht. Minder licht in de kerk, 
minder mensen en een gedempte 

toon overheerst. De gedachten 
dwalen soms even af naar komende 
zondag, maar dan roept het Beklag 
van God je ter verantwoording voor 
het lijden in de wereld waar je deel 
van uitmaakt. Niemand bij de uitgang 
om je een hand te geven. Twee 
avonden concentratie op het Lijden – 
dan worden in de Paaswake alweer 
opstandingsliederen gezongen. 
Dan is het 8 april, eerste zondag van 
Pasen: de schepping ziet er weer 
uit zoals het hoort op deze dag: een 
strak blauwe lucht, heldere zon, overal 
bloeiende bomen. Feest in de kerk, 
eerst bij het paasontbijt, daarna een 
vrolijk zingende gemeente ‘Sta op! 
Een morgen ongedacht’; veel kinderen 
en gasten zijn gekomen. 
‘Wat viel je op in deze dienst’, vroeg 
ik aan Jenny, die vijftig jaar geen voet 
in een kerk zette, maar sinds kort de 
vieringen in de Kruiskerk meemaakt. 
Zij is gelukkig met de liturgie, die 
zoveel rijker is geworden dan zij 
zich herinnert uit haar jonge jaren: 
de gemeente die actief deelneemt 
aan het Toenaderingsgebed 
(saamhorigheid), de klassieke liederen 
met hun eigen kracht en het gezongen 
Kyrie, de wisselzang tussen mannen/
vrouwen en links/rechts en vooral 
ook het zingen voorafgaand aan de 
dienst. Blij is zij ook met ‘De steppe 
zal bloeien’ van Oosterhuis, met 
de bloemen, de kinderen op hun 
gekleurde kussentjes en met de 
sociale betrokkenheid in uitleg en 
verkondiging. Daar heb ik niets aan toe 
te voegen.

Jan Schipper

Paaskerk

website www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Marianne Bogaard,
Erasmuslaan 32, 1185 BH Amstelveen,
tel. 4416036, 
dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl
ds. Cor Schaap, Ouderkerkerlaan 9, 
1185 AB Amstelveen, tel. 6411478
dsjcschaap@paaskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480,
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
Ilse Meester, tel. 6410264,
ilsemeester@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Rina Ran, tel. 6461370,
scriba@paaskerk-amstelveen.nl
wijkkas Paaskerk 39.23.14.525 t.n.v. 
wijkkas Protestantse Paaskerkgemeente, 
Amstelveen
inleveren kopij Present
Janet Parlevliet, tel. 8890432
present@paaskerk-amstelveen.nl

Na Pasen op weg
Ook de periode na Pasen hoort nog bij 
de paastijd. Zoals er, gerekend vanaf 
de zondag voor Aswoensdag, zeven 
weken vóór Pasen zijn, zo zijn er ook 
zeven weken na Pasen. Tot op het 
Pinksterfeest de boodschap van hoop 
en opstanding pas echt goed ‘landt’ en 
de wereld ingaat.
6 Mei is in dat licht de ‘vierde 
zondag van Pasen’. Jubilate heet 
die zondag. Jubelt, juicht! Een extra 
vrolijke zondag, liturgisch gezien, 
waarop ds. Cor Schaap voorgaat 
en de cantorij meewerkt aan de 
dienst. Wij lezen in deze periode 
in het evangelie van Johannes. 
Over liefde, over de wijnstok, over 
eenheid. Op 13 mei ga ik zelf voor. 
In de middag is er dan een klassieke 
dienst waarin ik eveneens voorga. 
Dezelfde boodschap, maar met nog 
wat meer nadruk op de Bijbeltekst 
en een liturgie die zich concentreert 
rond eenvoud, orde en rust. Voor 
wie van tevoren de tekst van deze 
zondag wil meelezen en -bespreken: 
op 9 mei is er om 19.00 uur in het 
benedenhuis een meeleeskring. 
We lezen Johannes 15:9-17. Met 
Hemelvaartsdag is er traditiegetrouw 
een gezamenlijke viering in de 
Paaskerk om half tien ’s morgens, 

waarin ds. Germa Rietberg hoopt 
voor te gaan. Zij is predikante en 
woonachtig in Amstelveen. Van harte 
welkom! De zondag erna is er ook 
een gast in ons midden: ds. Jan van 
der Meulen van de Protestantse 
Gemeente Amsterdam-Zuidoost. Ook 
hem heten wij welkom.
27 mei is het Pinksteren. Meer 
keren heeft u al in Present kunnen 
lezen dat wij dan onze fusiedienst 
vieren. Alle drie predikanten, zowel 
de wijkpredikanten als de interim, 
gaan voor, en de dienst is voorbereid 
samen met anderen. Terwijl wij horen 
hoe de Geest geschonken wordt 
die het verhaal van Pasen voorgoed 
levend houdt en die de vorming van de 
gemeente mogelijk maakt, vieren wij 
onze gezamenlijke toekomst en bidden 
om diezelfde Geest. 
Na de dienst en de offi ciële onder-
tekening is er alle gelegenheid elkaar 
te ontmoeten.
Op de eerste zondag in juni, zondag 
Trinitatis, gaat tenslotte ds. Arianne 
van den Berge-Geudeke voor. Het is 
fi jn ook haar weer eens te kunnen 
begroeten!

Pinksternoveen
Uitgaande van de Raad van Kerken 
is er in de tijd tussen Hemelvaart 

en Pinksteren een aantal Pinkster-
noveenvieringen. De vesper waaraan 
wij vanuit de Paaskerk meewerken 
wordt op donderdag 24 mei om 
19.30 uur gehouden in de Heilige 
Geestkerk. Een kort moment van 
stilte en bezinning aan het begin van 
de avond.
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In de vergadering van maart ontvingen 
wij de visitatoren die bemoedigende 
woorden spraken voor de komende 
tijd. Ook evalueerden wij de 
klassieke dienst, ook op basis van de 
ingevulde vragenlijsten die u aan ons 
retourneerde. De waardering voor 
deze diensten is groot, bleek uit uw 
antwoorden. Kernwoorden zijn: rust, 
diepgang, verkondiging en soberheid. 
De kerkenraad heeft daarom besloten 
deze diensten voort te zetten: 1x 
per maand om 15.30 uur op de 2e 
zondag van de maand (mei en juni 
in de Paaskerk) en vanaf september 
de 3e zondag van de maand in de 
Handwegkerk. De naam ‘klassieke’ 
dienst geeft nog wel eens verwarring 
daarom vragen wij u om mee te denken 
en een andere naam te verzinnen die 
beter aansluit bij de inhoud van de 
dienst. Wij horen graag van u!
Doordat de verbouwing van de 
Paaskerk later van start gaat dan 
oorspronkelijk gedacht, komt de 
rommelmarkt in september te 
vervallen. Wij organiseren deze nu in 
een iets aangepaste vorm, namelijk 
alleen met boeken en platen/muziek 
op 11 en 12 mei (zie kader rechts). 
Op 31 maart vond er een 
‘Dorpskerkontmoeting’ plaats in de 
Kastanjefl at. Bijna anderhalf jaar na 
het sluiten van de Dorpskerk was het 
goed om elkaar weer eens ‘op een 
vertrouwde manier’ te spreken, in de 
positieve zin van het woord. Het was 
een fi jne middag en goed om alle 
banden weer eens aan te halen.

Alice Stronkhorst en Ilse Meester, 
voorzitters

In gesprek met…
De groep vijftigers komt – voorlopig 
voor het laatst dit seizoen – weer bij 
elkaar op 16 mei. Wij spreken over 
wat we tegenkomen op onze weg, en 
naar wat ons daarin draagt. Van-zelf-
sprekend bijna komt daarbij ook het 
geloof ter sprake.
De groep twintigers-dertigers gaat 
voor de zomer, op 31 mei, graag in 
gesprek met gemeenteleden van de 
oudere generatie. Om naar elkaars 

verhaal te luisteren en van elkaar 
te leren. Wij hopen op een boeiend 
intergenerationeel gesprek!

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad
De tijd tussen Pasen en Pinksteren 
is een mooie tijd. Met de viering van 
Pasen in de rug breekt nu ook de lente 
aan. Alsof met Hem, ook de natuur 
weer ontwaakt. 
We leven toe naar Pinksteren, dit 
jaar symbool voor een hoopvol nieuw 
begin voor Amstelveen-Zuid. Vanaf 
dan zullen wij één gemeente zijn. 
Wat lange tijd niet mogelijk leek, 
gaat nu gebeuren. De kerkenraden 
hebben daartoe voor de eerste keer 
samen vergaderd op 12 april om dit 
besluit offi cieel te onderschrijven. Na 
afl oop van de Pinksterdienst vindt de 
ondertekening van de documenten 
plaats ten overstaan van de gemeente.
In de maand mei vergaderen beide 
kerkenraden nog één keer apart. 

Daarin zal ongetwijfeld tijd zijn 
voor herinneringen. Voor sommige 
kerkenraadsleden staat deze 
vergadering in het teken van afscheid 
nemen. Daarna vervolgen wij vol 
goede moed gezamenlijk onze reis...
Het beleid dat voor deze komende 
jaren uitgestippeld wordt, vindt zijn 
basis in het rapport ‘Investeren in 
visie’. Een aantal mensen, afkomstig 
uit de verschillende wijkgemeenten in 
Amstelveen-Buitenveldert, heeft dit 
rapport samengesteld. Het beschrijft 
hoe je de middelen en talenten die er 
in onze gemeente zijn, het beste kunt 
inzetten om een levende gemeente te 
blijven. Een prachtig rapport waaruit 
wij positief de toekomst tegemoet 
gaan. U hebt er misschien al over 
gehoord of gelezen.
Vanaf deze plek vragen wij u ook na 
te denken over welke manier wij van 
uw talent gebruik mogen maken, voor 
zover wij dat niet al doen. Mocht u een 
steentje bij willen dragen, op wat voor 
vlak dan ook, meldt u zich bij ons!

Activiteiten 

Alle activiteiten vinden plaats in het benedenhuis van de Paaskerk.
 
mei
do  10 10.00 uur  Donderdagochtendbijbelstudiekring, ds. Atze v.d. Broek,

coördinator Gera Stronkhorst, tel. 645 0139
wo 9 19.00 uur Meeleeskring
ma 14 19.00 uur Gebedskring 
wo 16 19.30 uur  Groep vijftigers
do 24 10.00 uur  Bijbelkring ‘Doordenken over God’, Miep Habing
do 31  20.00 uur  Groep twintigers/dertigers,

In gesprek met een aantal ouderen

12 mei: grote overdekte boeken- en 
platenmarkt in Paaskerk  

Op 12 mei is er van 10.00 - 16.00 uur een 
boekenmarkt met boeken, platen, cd's en 
dvd's in de benedenzaal van de Paaskerk. 

Op 11 mei van 10.00 - 16.00 uur kunt u 
op het benedenplein uw spullen: boeken, 
platen, cd's en dvd's afl everen. Graag 
schoon en heel. 
Heeft u geen boeken, geen probleem. 
Breng dan (uw eigen gebakken) taarten 
of cakes of ander lekkers voor bij de 
koffi e mee! Zelf meedoen, nog leuker: 
bel Jaap Breunese 6416920. 
De opbrengst is voor de restauratie 
van het orgel in de Paaskerk.

Nicolaas Cornelis Visser 
Op 22 maart overleed Nicolaas Cornelis 
Visser 77 jaar oud. Met zijn vrouw was 
hij lid van de Dorpskerkgemeente. Daar 
kerkten zij als ze in Nederland waren, 
maar vaak waren zij er met de caravan 
op uit. Nico was een echte nomade met 
veel aandacht voor de natuur. Op één 
van deze reizen werd hij in de zomer 
ernstig ziek. Hij kwam in Portugal in 
het ziekenhuis terecht en kon weken 
niet vervoerd worden. Op zijn verzoek 
baden wij in de Paaskerk voor hem. 
Wonder boven wonder kwam hij thuis 
en begon aan een herstelperiode. Hij 
kwam zelfs nog een keer naar de kerk. 
Zijn levenslust en wilskracht bleken het 
uiteindelijk toch niet te kunnen winnen. 
Wij namen afscheid op 28 maart op de 
r.-k.-begraafplaats in Buitenveldert en 
lazen daarbij uit Prediker. Over de tijden 
van een mensenleven. En over het 
goede dat ontvangen mag worden uit 
Gods hand, en het vertrouwen dat Hij 
ook het andere draagt. 
Zijn vrouw Wijnie, kinderen en 
kleinkinderen wensen wij veel sterkte, 
liefde en Geestkracht. 

Heeft u geen boeken, geen probleem. 
Breng dan (uw eigen gebakken) taarten 
of cakes of ander lekkers voor bij de 
koffi e mee! Zelf meedoen, nog leuker: 
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Wijkkas Paaskerk
Hiernaast een overzicht van inkomsten 
en uitgaven 2011 van de wijkkas.
Daarnaast de begroting 2012, die 
onlangs door de kerkenraad is 
goedgekeurd.

Uw giften voor 2012 zijn zeer welkom 
op bankrek. 3923.14.525 t.n.v. 
Protestantse Gem. Amstelveen/Btv, 
inzake wijkkas.

Wijkraad kerkrentmeesters Paaskerk

INKOMSTEN Werkelijk 2011 Begroting 2012

giften 3.191 3.000
collectes 3.188 3.000
koffi epot 0 500
donaties 1.445 1.980
Rommelmarkt (deelopbrengst) 2.513 2.200
diversen 0 620
Totaal 10.337 11.300

UITGAVEN

bloemen eredienst 1.175 500
bloemen hoogtijdagen 75 100
commissie eredienst 1.095 2.950
liturgieën, bloemschikken, kaarsen, kerstboom

vorming en toerusting (kringen) 383 500
Pastoraat (w.o. jubilea) 192 400
Diversen 4.922 6.850
(abonnementen, website, kopieerkosten, 
attenties, etc.)
Totaal 7.842 11.300

Bij acclamatie en met handgeklap stellen de kerkenraden 
van Dorpskerk-, Handwegkerk en Paaskerk de stukken vast 
om met elkaar een wijkgemeente te vormen. Pas echt blij 
zijn we bij de offi ciële ondertekening op 27 mei.

Bij de diensten
Zondag 13 mei vindt, na de bijzondere 
vertolking van de Johannespassie 
van Cipriano de Rore op de Goede 
Vrijdag, de volgende cantatedienst 
plaats, waaraan vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis medewerking 
zal verlenen. Op het programma staan 
het ‘Te Deum’ van Felix Mendelssohn 
Bartholdy en het motet ‘Lobet den 
Herrn, alle Heiden’ (BWV 230) van 
Johann Sebastian Bach.
Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, is 
er geen dienst in de Pelgrimskerk.
U bent van harte welkom in de dienst in 
De Buitenhof, die begint om 10.30 uur.
Zondag 27 mei is het Pinksteren. 
De cantorij zal latijnse kerkmuziek, 
met als thema ‘Veni, Sancte Spiritus’ 
(‘Kom, Heilige Geest’), ten gehore 
brengen. We vieren deze zondag het 
heilig avondmaal in het besef dat de 
verrezen Heer door zijn Geest als 
Gastheer bij ons aanwezig wil zijn.

Kringen en bijeenkomsten
De kringen en bijeenkomsten van 
het winterprogramma lopen ten 
einde. Intussen is er al nagedacht 
over het zomerprogramma. 
Dat zal onder andere een vijftal 
bijeenkomsten bevatten waarin 

steeds één psalm wordt gelezen 
en uitgelegd, die vervolgens op 
verschillende zangwijzen (uit bv. de 
rooms-katholieke, anglicaanse of 
reformatorische traditie) ten gehore 
wordt gebracht en/of gezongen. De 
eerste bijeenkomt is gepland op 
dinsdagmiddag 12 juni.

Ds. H.U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad 

Nieuwe aanpak
De folder van de Pelgrimskerk voor 
nieuw ingekomenen en geïnteresseer-
den is klaar. De mensen die welkom 
heten, kwamen bijeen en zijn geïnstru-
eerd over de nieuwe aanpak. Er ligt nu 
een uitnodigingsbrief en een rappor-
tagedocument. De uitkomst van het 
welkomstbezoek wordt aan ds. De Vries 
overgedragen.

Vijftig jaar protestantisme in 
Buitenveldert
De Pelgrimskerk is donderdag 
19 december 1963 in gebruik geno-
men. Zondag 22 december was de 
eerste kerkdienst. We zouden aan de 
zondagsdienst van 22 december 2013 
een bijzonder karakter kunnen geven, 

maar we voelen meer voor een viering 
vlak voor de zomer, net na Pinksteren, 
in de week van 26 mei en 2 juni 2013. 
De samenstelling van de voorberei-
dingscommissie is bijna rond.

Bloemen voor gedetineerden
Op verzoek van pastores Spoor en 
pastor Schüling zorgen we voor 
bloemen in kerkdiensten voor 
gedetineerden op Schiphol. Hier 
komen met name mannen en vrouwen 

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567
wijkkas 660904 t.n.v. wijkkas Protestants 
Buitenveldert, Amsterdam
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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die uitgeprocedeerd zijn en wachten 
op uitzetting, hetgeen vaak lang duurt.

Zingeving Zuidas
De heer Van der Jagt vertelt over het 
project ‘Zingeving Zuidas’. Acht jaar 
geleden is een projectgroep opgericht 
die zich bezig hield met de vraag ‘Wat 
kan de kerk betekenen voor de Zuidas’. 
In 2006 presenteerde de groep een 
richtinggevende notitie met als titel 
Kerkelijk Present in de wereld van de 
Sterken. De doelstelling was om in 
het Zuidasgebied een oecumenisch 
ontmoetingscentrum op te zetten, in 
de vorm van een vrijplaats waar plek is 
voor dialoog, discussie, bezinning en 
nieuwe vormen van diaconaat. 
In het begin kwam er niet veel tot 
stand, hoofdzakelijk door geldgebrek. 
Dat veranderde vanaf januari 
2009, toen Ruben van Zwieten als 
projectcoördinator werd aangesteld. 
Subsidie-aanvragen bij Kerk in Actie 
en de Protestantse kerken van 
Amsterdam en Amstelveen waren 
nu wel succesvol. Ook bedrijven 
gevestigd op de Zuidas dragen bij 
in de kosten. De rooms-katholieken 
doen niet mee. Er is wel contact met 
hen gezocht, maar zonder succes. Bij 
ABN-Amro-bank is de fysieke locatie 
gevestigd. 

Zingeving Zuidas onderscheidt drie 
takken: leren, dienen en vieren. Bij 
leren hoort een existentiemiddag voor 
young professionals, de Bijbelklas. 
Bij dienen hoort onder andere de 
Valentijnsdag, met young professionals 
& senioren. Bij vieren hoort een 
verhaal van Kerst (story, songs, social), 

een verhaal van Pasen (boodschap, 
Bach, borrel), theater, debat, het 
diaconale werk. 
Kortom, het project Zingeving Zuidas is 
springlevend en heel inspirerend.

Adri Lodder

Voor de Verandering
Op zaterdag 17 maart meldden zeven 
vrijwilligers van de Pelgrimskerk 
zich bij de woongroep in het Menno 
Simonshuis. Deze woongroep 
bestaat uit twee wooneenheden, 
met elk acht ouderen met een lichte 
beperking. Het lag in de bedoeling 
dat de vrijwilligers, in het kader van 
het Veertigdagenproject, een gezellig 
dagje verzorgden voor de bewoners. 

Bij de koffi e met appeltaart maakten 
we kennis met de bewoners. Daarna 
begon het echte programma met het 
zingen van bekende 
Oudhollandse en 
Amsterdamse liederen. 
Sietske Langbroek had 
de leiding en Henk Stok 
begeleidde de zang 
op de piano. Sommige 
bewoners keken eerst 
wat sceptisch toe, maar 
weldra zong iedereen 
uit volle borst mee. 
Na ruim een uur 
zingen, begonnen 
we met het tweede 
programmapunt: 
het bakken van 
pannenkoeken of een 
eindje wandelen. Beide 
activiteiten werden door 

de vrijwilligers begeleid. Bij de lunch 
vonden de pannenkoeken gretig aftrek, 
zelfs bij de bewoners die vooraf hadden 
gezegd dat ze pannenkoeken niet 
lekker vonden. De lunch bood ook volop 
gelegenheid om wat extra aandacht aan 
de bewoners te schenken.
Na de lunch kon men bloemschikken. 
Zes bewoners maakten vol overgave 
bloemstukken om de huiskamers en 
de keukens op te fl euren. De overige 
bewoners gingen wat uitrusten van de 
inspannende ochtend. 
Bij de evaluatie van de dag werd 
duidelijk dat zowel de bewoners 
als de begeleiders hadden genoten 
van de activiteiten. De leden van de 
Pelgrimskerk waren zeer enthousiast 
en vonden de dag verrijkend voor 
henzelf. Zij staan klaar om een 
volgende keer weer mee te doen.

Nel Velthorst

Hemel en aarde, verbonden?
In het Tropenmuseum gaat, nog tot 
eind augustus, de tentoonstelling: De 
Dood Leeft! Zeer de moeite waard. 
U ziet hoe nabestaanden wereldwijd 
met de dood omgaan. Je komt ogen 
te kort!
Ik was er op een woensdagmiddag. 
Enigszins tot mijn verbazing waren er 
die middag opvallend veel ouders met 
kinderen. Vaders en moeders liepen 
er echter wat verwezen bij, maar de 
kinderen waren enthousiast en geïn-
teresseerd. Ze drukten op knoppen, 
vroegen moeder of vader iets voor te 
lezen of te vertalen. Ze bekeken de 
sloten van een kist en strikken van 
manden en men keek ook naar boven 
als dat aangegeven stond. Prachtig 
gedrapeerde lappen, beschilderde 
plafonds, hemels!
‘Mam, waar is dit voor, krijg je die 
sjaal mee?’ Al die onbevangen vra-
gen, sommige ouders hadden het er 
moeilijk mee. Bijzonder trof mij hoe 
men aan het eind van de tentoonstel-
ling werd uitgenodigd zelf een laatste 
groet te schrijven. Pen en papier lagen 
klaar. Men kon het briefje dan aan de 
(klaag)muur hangen. Alweer kinderen 
maakten hier gretig gebruik van. Ik 
las er een paar...: ‘Lieve opa, ik mis je 
heel erg. Maar ik denk dat je het fi jn 
hebt in de hemel. Er zijn nog steeds 
voetballers die voor de wedstrijd knie-
len en naar de hemel wijzen. Ik kom 
later wel bij je, maar ik hoop niet heel 
gauw, Hans, 9 jaar’. ‘Papa, zo jammer 
dat je voor de vakantie dood ging. 
Soms gebeurt het in de vakantie, ook 
niet fi jn. Maar de hemel is altijd open, 
toch...? Daaaaaaag, Merlijn.’ ‘Lieve 

Mama, 1000 kusjes, Sofi e …Vang 
je ze wel op?’ Hemel en aarde, zo 
verbonden!
 

Wil Kruijswijk
Pastorpraat
Wat wordt Present toch goed gelezen! 
Want: deurdassen in de kleuren van 
het kerkelijk jaar stromen toe. Maar... 
men blijkt die blauwe toch ook heel 
mooi te vinden! Vooral nu dat hek zo 
mooi blauw geschilderd is. Alles zit 
trouwens weer prachtig in de verf. U 
merkt dat toch wel op?
Elke zondag gaan de bloemen met 
een groet van de gemeente naar een 
zieke/ aan huis gebondene. Als u bij 
de afkondiging de naam hoort en de 
persoon kent, kunt u gerust na de 
dienst even uw naam en een groet 

op de kaart erbij schrijven. Wordt zeer 
gewaardeerd!

Voor de bewoners van Buitenveldert-
Noord valt het niet mee om bij de kerk 
te komen. Wat een barricade is er op-
geworpen. Men kan niet door het park 
en over de Van Nijenrodeweg lopen. 
Het duurt nog even, sterkte ermee! 
Wonderlijk… aan het kerkbezoek is het 
niet te merken. Bravo!
Het stemt tot dankbaarheid dat enkele 
gemeenteleden na een operatie en 
een lange revalidatieperiode weer 
aanwezig zijn! Zieken en zij die aan 
huis gebonden zijn wensen wij veel 
sterkte en moed toe. Liefde om u 
heen en bovenal Gods nabijheid.
 

Wil Kruijswijk

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

mei
do 10 15.00 uur  Kring Otter-Knoll
do 10 20.00 uur   Het Woord spreekt. De Goede Herder
zo  13 10.00 uur   Cantatedienst. Uitgevoerd worden Te Deum van F. Mendelssohn 

Bartholdy en Motet Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230) van 
J.S. Bach door Linguae atque Cordis met instrumentalisten 

ma 14 20.00 uur  Film. De Goede Herder 
vr  25 10.15 uur  Menno Simonsbijbelkring
zo  27 10.00 uur  Veni Sancte Spiritus. Latijnse kerkmuziek wordt gezongen door 

de cantorij m.m.v. instrumentalisten
wo 30 10.00 uur Bijbelbezinning

juni
vr  01 12.30 uur   Lunchconcert in Ouderkerk, daarna lunch en uitleg neogotische 

Urbanuskerk door pastor Phil Kint. 
do 14 20.00 uur   Het Woord spreekt. De Goede Herder
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6 mei BarBoven
8 mei Workshop KND-leiding
9 mei JOP COACH Live Alkmaar
14 mei  JOP COACH Live Alphen a/d Rijn
15 mei ThemaFilmEten
3 juni BarBoven

Agenda jeugdwerk
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Verlof en
vervanging
Vanaf 21 mei ben ik met verlof. Binnen 
de PJR is besproken hoe de vervanging 
geregeld wordt. Het scheelt dat een 
groot deel van het verlof in de rustige 
zomerperiode valt. Een deel van 
mijn taken wordt overgenomen door 
vrijwilligers. De andere taken worden 
overgenomen door mijn JOP-collega 
Ronny van Renswoude. In de volgende 
Present volgt hierover meer informatie.

 Thema
 FilmEten
Dinsdag 15 mei om 16.45 uur in de 
Achterkant van de Handwegkerk

Het is alweer de laatste keer van 
het seizoen: ThemaFilmEten op 15 
mei. We hadden een afwisselend 
programma van serieuze en vrolijke 
fi lms. In oktober zongen we mee 
met ‘I will follow him’ in Sisteract. In 
december keken we een fi lm van een 
totaal andere orde: My sisters’ keeper. 
Een meisje wordt op de wereld gezet 
om met haar beenmerg het leven van 
haar zieke zus te redden. 
De laatste fi lm die we keken was ‘The 
boy in the striped pyamas’; Auschwitz 
gezien door de ogen van het zoontje van 
een hoge militair. Erg indrukwekkend, 
we hadden daarna een indringend 
gesprek over hoe de wereld er op 
dit moment voor staat. We zien veel 
bedreigingen: milieuvervuiling, oorlog… 
Zullen we ooit oplossingen daarvoor 
vinden?
Voor deze keer staat de fi lm nog niet 
vast, laat het dus weten als je een 
voorkeur hebt.

Kinderzondag in
de Kruiskerk
Zondag 15 april was het Kinderzondag. Eens per jaar organiseert de 
 Protestantse JeugdRaad een kerkdienst voor kinderen in één van de 
wijkkerken. Dit keer was de Kruiskerk aan de beurt. En dat was te merken! 
De kerk zag er prachtig uit, overal hingen slingers en lampionnen. 
Ds. Mirjam Buitenwerf vertelde het verhaal van David en Goliath. Alle 
kinderen speelden een rol in het verhaal. We hadden natuurlijk David, 
Goliath en Saul. Maar er waren ook Filistijnen, Israëlieten en schapen! 
Goliath zag er indrukwekkend uit in zijn supermanpak. Zou de kleine David 
hem ooit kunnen verslaan?
Jawel! De jonge David gooide een steen en Goliath ging om. 
Rommeldebom! Voor God zijn dingen soms anders dan wij denken. Voor 
God zijn kleine mensen groot! Na afl oop kregen alle kinderen een puzzeltje 
en was er iets lekkers te eten en te drinken.

Foto's: Frederik de Vries

PJRPJR

Het verzoek kwam uit de Kruiskerk: 
wij hebben één groep kinderen bij 
de kindernevendienst. Dat betekent 
kinderen van 4 en 12 jaar bij elkaar. 
Iedereen snapt dat een vierjarige 
een hele andere beleving heeft dan 
een twaalfjarige die bijna naar de 
middelbare school gaat. Hoe doen 
we dat? Hoe kun je samen een 

verhaal lezen, knutselen en zingen 
en toch recht doen aan de verschillen 
in leeftijd?
Bij meer groepen bleek dit te spelen, 
dus voor alle kindernevendienst-
leiding geef ik een workshop over dit 
onderwerp. Neem Kind op Zondag 
nr. 5 mee!

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

Dorien Keus

Workshop Kindernevendienst:

Omgaan met
leeftijdsverschillen
Dinsdag 8 mei om 20.00 uur in de Pastorie
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We worden voorgesteld aan onze 
gastenpater Simon Laoût. Op onze 
prima gastenkamers treffen we 
literatuur over de abdij. Zo lees ik dat 
in 1935 een begin is gemaakt met de 
renovatie/ herbouw van de abdij. 
We drinken koffi e/thee in de gasten-
ruimte en om 16.50 uur gaan we naar 
de kerk voor de Vesperviering. Tien 
minuten voor aanvang, om de paters 
niet te storen, die door klokgeluid 
worden opgeroepen voor het gebed. 
Stil komen de paters binnen en nemen, 
na een buiging richting het altaar, plaats 
in de koorbanken. We worden wegwijs 
gemaakt met de te zingen liederen. Na 
de vesper terug naar het gastenverblijf 
voor de maaltijd; op tafel bordjes met: 
‘maaltijd in stilte’.
Om 19.50 uur vieren wij de completen 
mee als dagafsluiting, waarna we 
terug gaan naar het gastenverblijf 
en terugblikken op de opgedane 
ervaringen.
De volgende dag vieren wij alle 

diensten mee, te beginnen met de 
Lauden om 7.00 uur. We leren de 
liturgie al een beetje kennen. Om 7.45 
uur ontbijt waarna we vrij zijn tot de 
eucharistieviering van 9.30 uur. Daarna 
vertelt de prior, pater Adri Kortekaas, 
over het leven van de Benedictijnen 
en zijn eigen beweegredenen om 
al zeer jong toe te treden. In de 
huidige situatie zijn er veel ouderen 
en – helaas - weinig jongeren. Er is 
geen televisie, maar wel internet en 
facebook! Een opgewekte pater met 
veel gevoel voor humor!
De Terts begint om 12.30 uur, waarna 
wij met de paters in de refter eten, 
waarbij voorgelezen wordt. Tot 
17.00 uur zijn we vrij. Je kunt de 
winkel bezoeken, de kaarsenmakerij 
en het museum met de oude 
bodemvondsten.
Op de derde dag hebben enkelen 
van ons een uitstapje naar het putje 
van Heiloo en de bedevaartkapel van 
O.L. Vrouw ter Nood gemaakt of het 

monnikenpad gelopen. Zelf heb ik een 
ontmoeting met een pater, met wie ik 
op de middelbare school heb gezeten.
De laatste dag vertelt pater Simon 
Laoût ons over het vertaalwerk 
van oude kerkvaders. Hij doet 
dit in samenwerking met andere 
deskundigen. Voor een classicus 
natuurlijk geweldig. Als de vertalingen 
gereed zijn moeten zij wel ter 
goedkeuring aan Rome worden 
voorgelegd. 
Na onze laatste maaltijd in stilte, 
waarbij de abt pater Gerard Mathijsen 
het voorlezen op zich neemt, gaan we, 
innerlijk verrijkt, weer naar huis.

We gingen drie dagen naar het klooster, met zeventien personen. 

De portier heette ons welkom. Deze bleek Jood van geboorte te zijn; 

in de oorlog was hij als baby bij RK pleegouders onder gebracht, met 

toestemming om hem katholiek op te voeden.

Els Bannenberg-Mallens

Kloosterverblijf 
in de St. Adelbertabdij te Egmond-Binnen

“Er was iets, heel diep 
weggestopt…”

boekverslag

Ds. Piet de Bres

Hoofdpersoon in het boek is de 
Joodse Irene. In 1944 moest haar 
gezin onderduiken, waarbij vader, 
moeder en de kleine Irene van elkaar 
gescheiden werden. Voor een meisje 
van 4 een traumatische ervaring.
Wij ontmoeten haar opnieuw in 
1981; zij lijdt aan nachtmerries. “Er 
was iets, heel diep weggestopt, dat 
bezig was zich een weg naar boven 
te banen”. Zij begrijpt dat zij daarvoor 
terug moet naar haar vroegste jeugd: 
haar onderduiktijd, waarvan zij zich 
nauwelijks meer iets herinnert. Met 
haar ouders kan ze niet over de 
oorlog praten; die hebben het ver 
weggestopt. Is het zwijgen van haar 
ouders de reden dat zij op zoek gaat 
naar Lisa, het iets oudere dochtertje in 
‘haar’ onderduikgezin?
Het is alsof ik op drijfzand leef; een 
onderduikkind blijf je, altijd, is het 
eerste wat ze Lisa vertelt. In de 
gesprekken met Lisa reconstrueert 
Irene stukje bij beetje haar 

onderduiktijd en wat haar diep van 
binnen zoveel pijn doet, hopend op 
genezing. Het verhaal vertel ik u niet 
verder; veel beter dat zelf te lezen. 
Maar waarom raakt dit boek mij zo?
Het is een vriendelijk en empathisch 
geschreven boek. Nergens proeven we 
iets van boosheid, laat staan van haat; 
wel begrip voor mensen die in moeilijke 
omstandigheden soms verkeerde 
beslissingen nemen. We proeven wat 
de impact is van oorlog, onzekerheid 
en onderduik in het leven van mensen, 
ook nog tientallen jaren nadien.
Ook roept het boek een mij 
vertrouwde en christelijke sfeer op. 
Dat is vandaag de dag zeer zeldzaam 
geworden in de literatuur, maar het is 
wel een verademing te noemen.
Dan zijn er de politieke items die 
ter sprake komen. Ik las over de 
grote vredesdemonstratie in 1981 te 
Amsterdam, waarin ik ook meeliep. 
En in het laatste hoofdstuk komt 
uitgebreid de relatie tussen Israël en 

de Palestijnen aan de orde. Al eerder 
hoorden wij dat Irene lid is van de 
Joodse Vredesbeweging ‘Vrede nu’. 
Voor deze groepering gaat zij naar 
Jeruzalem en de Westbank om een 
aantal interviews met Palestijnen te 
houden. Alle thema’s, die onze kerk 
van Amstelveen/ Buitenveldert kent uit 
onze contacten met de Anglicaanse 
kerk van Ramallah en Zebabwe, 
komen ter sprake.
In de politieke discussie tussen Israël 
en de Palestijnen, ben je of voor 
de ene partij of voor de andere. De 
moeilijker weg om zowel aan Joden 
en aan Palestijnen loyaal te zijn wordt 
zelden bewandeld. Dat doet Jeannette 
de Leeuw wel. Zij laat ons de pijn 
van Joodse onderduikers, vaak tot 
op de dag van vandaag, zien, maar 
ook is zij loyaal aan het rechtvaardige 
verlangen van de Palestijnen naar een 
eigen staat en protesteert zij terecht 
tegen het onrecht Palestijnen vaak 
aangedaan. Dapper. Alleen al vanwege 
deze beide loyaliteiten beveel ik dit 
boek van harte aan.
Het boek ‘Hervonden tijd’, van 
Jeannette de Leeuw is niet in de 
boekhandel te koop. U kunt het 
bestellen via uitg.adleones@planet.nl.

Aan de vele boeken die er over de oorlog geschreven zijn, is 

recent een nieuw boek toegevoegd. Het zou mij niet opgevallen zijn 

als de schrijfster geen lid van onze kerk was geweest: ‘Hervonden tijd’, 

van Jeannette de Leeuw, lid van de Pelgrimskerkgemeente.
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agenda Meer informatie en actualiteiten op: 
www.protestantsamstelveen.nl

www.protestantsbuitenveldert.nl

Vr/ 04-05 
Oecumenische herdenkingsdienst
Het thema van de dienst is ‘Vrijheid 
geef je door’. Voorgangers: Jaap van der 
Meij en Sieb Lanser. Aanvang 18.15 uur, 
in de Handwegkerk.
Na de dienst start om ± 19.00 uur de 
stille tocht naar het monument bij het 
Broersepark aan de Amsterdamseweg, 
alwaar herdenking en kranslegging 
plaats vindt. 

Vr/ 11-05
Afl everen boeken en platen
Van 10.00 - 16.00 uur kunt u uw boeken, 
platen, cd's en dvd's afl everen op het 
benedenplein van de Paaskerk. Graag 
schoon en heel. 

Za/ 12-05 
Grote overdekte boeken- en 
platenmarkt 
Van 10.00 - 16.00 uur is in de beneden-
 zaal in de Paaskerk een boekenmarkt 
met boeken, platen, cd's en dvd's. Komt 
allen en koopt allen! De opbrengst is 
voor de restauratie van het orgel.

Zo/ 13-05
Cantatedienst 
Uitgevoerd worden Te Deum van F. 
Mendelssohn Bartholdy en Motet Lobet 
den Herrn, alle Heiden (BWV 230) van 
J.S. Bach door Linguae atque Cordis 
met instrumentalisten onder leiding van 
Bert ’t Hart. Aanvang: 10.00 uur, in de 
Pelgrimskerk

Zo/ 03-06
Alegría zingt 
Liebeslieder-Walzer van J. Brahms en 
Bavarian Highlands van E. Elgar. M.m.v. 
Alfred en Bram Buitenkant (piano). 
Aanvang 15.30 uur, in de Handwegkerk. 
Toegang € 10,-.

Ma/ 04-06 
Wandeling voor de Vrede
De centrale ZWO commissie organi-
seert voor de tweede keer een 
Wandeling voor de Vrede in het 
Amsterdamse Bos. Tijdens de wande-
ling zal in een aantal pauzes worden 
geluisterd naar verhalen over recente 
gebeurtenissen in Palestina en Israël. 
Aanvang 19.30 uur, start wandeling: 
Parkeerplaats Karsenlaan, Amstelveen. 
Na afl oop, omstreeks 21.00 uur, een 
na gesprek onder het genot van koffi e 
en thee.

Herdenken, wat kun je doen?
In Nederland vindt jaarlijks op 4 mei 
de Nationale Dodenherdenking plaats. 
Wij – de kleine raad van kerken van 
de Augustinus- Titus Brandsma- en 
Kruiskerk – willen daarom op 4 mei een 
wandeling van 9 kilometer maken in de 
Kennemerduinen.

Vlak na de bevrijding in 1945 is in de 
duinen van Bloemendaal en Overveen 
een aantal massagraven ontdekt, waarin 
422 gefusilleerde verzetsmensen begra-
ven lagen. De meesten van hen vonden 
in de laatste maanden voor de bevrij-
ding de dood. Onder hen Gerrit van der 
Veen en Hannie Schaft, de enige vrouw 
onder de gefusilleerden. Op sommige 
plaatsen zijn mensen groepsgewijs 
doodgeschoten, zoals de verzetsploeg 
die de aanslag op het bevolkingsregister 
in Amsterdam had gepleegd en het be-
stuur van de joodse gemeente Haarlem. 
In totaal zijn er 45 vindplaatsen. 
Na de oorlog zijn deze mensen 
herbegraven op de Erebegraafplaats 
in de Kennemerduinen. In 1949 zijn 

op acht plaatsen grote gedenkstenen 
geplaatst met de volgende tekst: 
Hier lagen (aantal) vermoorde 
verzetsmensen. Gevonden mei 1945.

Op de terugweg van de wandeling staan 
we een ogenblik stil bij twee van deze 
acht stenen. Wij lezen een gedicht, leggen 
er bloemen neer of wat u maar wilt.

We verzamelen om 10.00 uur in de Titus 
Brandsmakerk. Westelijk Halfrond 1. Na 
de koffi e vertrekken we per auto naar 
Overveen, ingang Koevlak. Chauffeurs 
krijgen een routebeschrijving. 
Halverwege de wandeling is er 
zelfbedieningsrestaurant Parnassia  
waar u een kop koffi e, broodjes e.d. 
kunt kopen.

U kunt zich opgeven bij: Tonneke 
van der Mede, tel. 6413388; mail: 
vandermede.derooij@planet.nl. Dit 
i.v.m. vervoer.

P.S. Denkt u aan stevige schoenen. 
Het is een pittige wandeling.


