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We are the 
champions

‘We are the champions’. Als het een beetje 
meezit, klinkt dit lied uit duizenden kelen de 
komende weken. Bijeenkomsten kunnen 
niet doorgaan, afspraken moeten worden 
verzet, want misschien speelt het Nederlands 
elftal… Doet Present ook mee aan deze 
sportverdwazing? Zijn er nog knieën die zich 
niet voor Koning Voetbal hebben gebogen? Ja, 
Present doet ook mee, zij het met een eigen 
insteek. We zijn wel in de wereld, maar niet 
van de wereld. Lees het hoofdartikel van Piet 
de Bres over helden en kampioenen in Bijbel 
en kerk. En is deelnemen niet belangrijker 
dan winnen, zoals Gert Jan de Bruin in zijn 
column naar voren brengt? Maar willen we 
toch niet graag kampioen zijn, al is het maar 
in het diepst van onze gedachten? Wat gaat 
er om in het kind dat op de omslag prijkt? 
Te veel verliezen is niet leuk, zeker niet als je 
nog jong bent; zie het interview met Anissa 
en Jens. Je moet er echt voor gaan, zegt 
Olympisch kampioen Sanne Dekker. Wat 
denkt u van al die kampioenen achter de 
schermen, die actief zijn in wijkgemeenten en 
colleges? Een bijzondere kampioen hebben 
we in Melis Melissen, die als voorzitter van 
de AK maandelijks in Present schrijft: hij 
werd ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Als gemeente willen we meer met ons goud 
naar buiten treden; lees de korte impressie 
van het rapport: Investeren in visie, omgaan 
met talenten. Hoe je als gelovige hoop levend 
houdt, laat Gery de Vries zien. Als Present 
hebben we meegedongen naar de titel ‘Beste 
kerkblad’. Maar belangrijker dan kampioen te 
zijn onder de kerkbladen is dat u dit blad leest, 
al dan niet met een oranje waas voor ogen. 

Sieb Lanser

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

Redactie Piet de Bres, 
Willeke Koops, Sieb Lanser, 
Janet Parlevliet, Jeanette 
Schuijt (eindredactie) en Nel 
Velthorst.
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RB Amstelveen
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Het was Pinksteren. Het was de 
dienst waarin de eenwording van 
de drie wijkgemeenten Dorpskerk, 
Handwegkerk en Paaskerk werd 
gevierd. Een feestelijk moment, met 
ballonnen en pennen in rood-oranje 
PKN-kleuren als herinnering aan de 
ondertekening van de oprichting 
van de Protestantse Wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid.

Een volle kerk, met zelfs de zijbanken 
in gebruik. Onwennig nog, maar ook 
hoopvol. Een bestuurlijk punt om 
te markeren, of – zoals een van de 
kerkenraadsleden het verwoordde 
– een mijlpaal onderweg, zoals een 
ANWB-wegwijzer die je tijdens 
een wandeling doet beseffen dat 
je de goede kant op gaat. Hoeveel 
vergaderuren over het samengaan 
zouden ze achter de rug hebben, 
al die kerkenraadsleden daar op de 
eerste rij? 

Het verhaal van Ruth klonk. Een 
vrouw die bereid was een andere taal 
te leren en te wennen aan een andere 
cultuur. ‘Jouw vreemde land wordt 
mijn land, als wij er binnengaan’, zong 
het gelegenheidskoor samengesteld 

uit de verschillende gemeenten. Drie 
predikanten inspireerden: spelend, 
zingend en met fi etsbel. Twee 
kosters kregen bloemen voor hun 
voorbeeldige samenwerking. Twee 
muzikanten vlogen over toetsen, de 
een achter het orgel, de ander achter 
de vleugel. De kindernevendienst 
en koffi edienst draaiden dienst in 
dubbele bezetting. Jongerendienst en 
diaconie zochten elkaar al eerder dit 
jaar op.

En Present? Dit blad heeft nog eigen 
wijkberichten van de Handwegkerk en 
de Paaskerk. Maar niet lang meer. 

Meer foto’s van de viering van 
de eenwording zijn te vinden op 
www.paaskerk-amstelveen.nl.

Eenwording

Wat zou die draad, gespannen 

tussen de kerkmuren, met vier rollen 

eraan toch betekenen? Zou het iets met 

de rollen van de Tora te maken hebben? 

Pas toen na de dienst de voorzitters aan 

de touwtjes trokken, werd het duidelijk: 

oost west, zuid best. 

Willeke Koops
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Zo/ 10-06 

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. J.A. Verkerk
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S. L. Schoch, Den Haag
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
15.30 uur: ds. P. van Ankeren, Vuren, 
klassieke dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.F. Bouter, Bodegraven 
18.30 uur: ds. L.J. Geluk, Rotterdam
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. J. Meinders 
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. A.P. van den Broek
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: : pastor H. Dornseiffen 

Zo/ 17-06 

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.A. Rijlaarsdam
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen 
Paaskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.F. Binnendijk, Capelle 
a.d. IJssel
18.30 uur: ds. N. Noorlander, Zegveld 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist 

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
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. C. Sloots

Zo/ 24-06 

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. N.K. Atmadja, m.m.v. koor 
Alegría
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. D.J. Budding, Elspeet 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries

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

Zo/ 01-07 

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent
Paaskerk
10.00 uur: geen dienst. Zie 
Handwegkerk 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser

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

Zo/ 08-07 

1e collecte: Diaconie, drugspastoraat
2e collecte: Kerk, classis

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

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst

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

Oproep aan de lezers

Het thema voor het volgende nummer is Horizon.
Heeft u een foto met een boeiend verhaal erbij? 
Een foto die vertelt over hoe u door reizen of 
vakantie – ver of dichtbij – uw horizon verlegde of 
verbreedde? Of een foto met een verhaal over een 
gebeurtenis die leidde tot een andere horizon?

Klim in de pen (max. 325 woorden). 
Stuur uw bijdrage naar redactie.present@
protestantsamstelveen.nl. De redactie reserveert 
alvast een plekje voor de mooiste inzending(en).
Voor 19 juni zien we uw bijdrage graag tegemoet.

Data kopij inleveren en verschijnen Present

Juli / augustus September
thema: Horizon thema: Belofte
kopij inleveren: 19 juni  kopij inleveren: 14 augustus 
op de mat: 12 juli op de mat: 6 september
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Een knipoog, zelfhaat of domheid
De bedoeling is duidelijk. Maar direct 
is er een hele serie vragen. Wij 
weten dat er elke week ongeveer 
één kerkgebouw binnen de PKN 
gesloten wordt. Duidt dat niet op 
een diepe crisis? En nog steeds 

hebben wij het recept 
niet gevonden om de 
ontkerkelijking te stoppen. 
Voor veel mensen is de 
kerk volstrekt irrelevant 
geworden. Onze neo-
liberale samenleving zegt: 
het staat iedereen vrij te 
geloven, als je het maar 
achter je voordeur doet. 
Bij veel politici proef je het 
verlangen naar een geheel 
seculiere samenleving. 
Concluderend: de kerk is 
volkomen gemarginaliseerd.

Lijkt de knipoog ‘We are the 
champions’, juist in een tijd dat de 
kerk het zo moeilijk heeft, dan niet 
wat op zelfhaat? Of nog erger, schuilt 
er een stuk domheid achter, die het 
liefst de hand voor de ogen houdt? 
We sluiten kerkgebouwen en fuseren 
als gemeentes en zijn al lang blij als 
dat zonder grote problemen gaat. We 
zijn trots als er dan op zondagmorgen 
redelijk wat mensen in de dienst zitten. 
Maar in vijftien jaar tijd zijn van onze 
negen kerkgebouwen er wel – als in 
2013 ook de Handwegkerk dichtgaat – 
zes gesloten en nog slechts drie open. 
‘We are the champions’, zelfspot of de 
hand voor onze ogen om de verdrietige 
werkelijkheid niet te hoeven zien?

Over kampioenen en helden
Wat een mensen zijn er op de been en 
gaan uit hun dak, als hun voetbalploeg 
kampioen wordt. Wat zijn veel 
mensen trots als zij een handtekening 
krijgen of op de foto mogen met 
een Bekende Nederlander, één van 
de tv-helden. Ikzelf word moe van 
alle praatprogramma’s met telkens 
diezelfde tv-persoonlijkheden, die zo 
weinig te zeggen hebben. Maar dat 
zijn de helden van vandaag. In het 
oude Rome ging het al om brood 
en spelen. Of lees Homerus; daar 
draait inderdaad alles om helden, 
om Achilles en Odysseus. Helden 

die op eigen kracht en intelligentie 
vertrouwen en zo dapper en vol 
doorzettingsvermogen en met 
minachting voor alle gevaren deze 
vreemde wereld te lijf gaan.

De Bijbel
Homerus schreef in de tijd dat de 
allereerste gedeeltes van ons Oude 
Testament op schrift werden gezet. 
Lijken we daarin ook geen ‘helden’ 
tegen te komen, eenzame dappere 
strijders als Abraham, Simson en Elia? 
Maar als je gaat lezen, merk je dat 
je in een heel andere wereld terecht 
bent gekomen. Juist deze ‘groten in 
het geloof’ blijken volstrekt anders 
dan de klassieke helden die op eigen 
kracht en inzicht vertrouwen. Neem 
Abraham; het enige dat hem op weg 
houdt is de belofte van God. Simson 
heeft het meest van een tragische 
held weg. Ook hij vindt zijn kracht niet 
in zichzelf, maar in God. De belofte 
zijn haar niet te knippen is daarvan 
het symbool. En de krachtige Elia, die 
zo dapper tegen de Baälpriesters van 
Izebel vecht, vinden wij tot slot op de 
berg Horeb, waar hij God ontmoet. 
Daar zijn wij bij het geheim van al deze 
Bijbelse ‘groten’. Hun kracht ligt niet in 
henzelf. Hun kracht vinden zij in de God 
van Israël, die zijn mensen niet loslaat, 
maar bevrijdt en steeds weer met hen 
op weggaat.

Het Nieuwe Testament
Het duidelijkst zien wij dat bij Jezus. 
Even lijkt Hij iets van een held te 
hebben, als hij zieken geneest, met 
duizenden het brood deelt en als 
Koning Jeruzalem binnenrijdt. Maar 
al heel snel verandert het beeld: Hij 
blijkt een vreemde tegenkoning, 
die eindigt aan het kruis. En met 
de Emmaüsgangers gaan wij 
teleurgesteld naar huis. Dan, de grote 
schok. Het verhaal van Jezus blijkt niet 
stukgelopen in de dood, want opeens 
wandelt Hij met die mannen mee 
en zij herkennen Hem. Is dat niet de 
kern van heel de Schrift? Dat God er 
voor ons mensen is en dat Hij ons in 
Jezus, de Levende het meest nabij is? 
Herken je dan zijn grootsheid niet, zijn 
macht: een God van bevrijding, zelfs 
uit de machten van de dood. Een God 
van liefde, want dat gaat schuil achter 
zijn bevrijding. Schemert dan niet een 
nieuwe aarde en kussen vrede en 
gerechtigheid elkaar niet?

Een andere wereld
Wie de Bijbel binnenstapt, wie 
een kerk binnengaat, komt in een 
andere wereld terecht. Niet de 
wereld waar mensen als helden 
dapper en intelligent de strijd met 
deze weerbarstige wereld aangaan. 
Maar een wereld die in vertrouwen 
geleefd mag worden, omdat wij hier 
de God van bevrijding ontmoeten, 
een God wiens liefde en genade wij 
zondag aan zondag mogen proeven. 
En waar wij vrolijk, maar ook vaak 
zoekend en vragend, maar steeds 
weer gesterkt in de gemeenschap 
van gelovigen, Jezus volgen. Dan 
glinstert in de verte, onder de 
regenboog, de lichtende horizon van 
Gods Koninkrijk.

En ons thema dan?
Wordt het geen tijd dat wij ons in 
het geloof weer oprichten? Steeds 
hebben wij het hoofd weer gebogen: 
weer een kerk dicht, verdrietig, maar 

helaas, dat is onze werkelijkheid. Kom 
zeg, een beetje dapperder. Richt je op. 
Durf het aan de blijde boodschap van 
de Bevrijder God meer uit te dragen. 
Durf te zeggen waar je voor staat, 
wat je gelooft. Laat het maar zien met 
je eigen leven. Laat je niet naar de 
marge drukken. Accepteer het niet 
dat je alleen achter je eigen voordeur 
mag geloven. Eis je plek op in het 
maatschappelijk debat, in de openbare 
ruimte.
Daarom ben ik blij met de nieuwe 
kerkplek in Westwijk: een prachtige 
kans voor een Missionair Diaconaal 
Centrum, gericht op de wijk, op 
alle mensen en niet alleen op onze 
kerkelijke ‘in-group’. 
Misschien, als wij de moed vinden 
in het geloof in God en in Jezus, 
onze Heer, ons met nieuw elan te 
presenteren met onze boodschap van 
hoop, dat wij dan mogen zeggen: wij 
zijn geen verliezers, kom nou, in Jezus 
Naam zijn wij champions.

We are the champions
Piet de Bres

Natuurlijk begrijpt u dat ons 

thema We are the champions een 

knipoog is naar Koning Voetbal. 

Houdt – in deze tijd van de Europese 

kampioenschappen – voetbal niet 

velen in haar ban? Wij proberen met 

dit thema ludiek in te spelen op wat 

onze samenleving op dit moment 

bezig houdt.
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Op de achtergrond speelden de 
vragen mee naar het omgaan met alle 
kerkelijke bezittingen en gelden, en 
ook de behoefte aan een duidelijke 
verantwoording en ontwikkeling van 
het beleid. In maart 2011 heeft de 
denktank haar eindrapport uitgebracht, 
waarvan dit een samenvatting is. 
De denktank heeft in haar vergade-
ringen in eerste instantie meer dan 
35 bestaande beleidsdocumenten 
doorgenomen. Vervolgens zijn in 
een open sfeer de sterke en zwakke 
punten van de verschillende activiteiten 
en wijkgemeenten besproken.
Bestudering van de cijfermatige 
ontwikkelingen van Protestants 
Amstelveen liet zien dat we op een 
hellend vlak zijn aanbeland van een 

krimpend aantal leden, kerkbezoekers, 
activiteiten, kerkgebouwen etc. Om 
de negatieve spiralen te stoppen, 
moet dat op korte termijn gebeuren: 
nu zijn er nog voldoende leden en is 
er voldoende geld om te investeren. 
Het rapport wil daartoe een aantal 
duidelijke voorzetten geven.
 
Voor intering op het eigen vermogen 
is een aparte rekenvorm ontwikkeld. 
Afname van het vermogen wordt 
gekoppeld aan afname van het aantal 
pastorale eenheden: voor minder leden 
hoeft als het ware minder geld over 
te blijven. Het geld uit het vermogen 
dat daardoor vrijkomt, kan worden 
gebruikt.. om weer meer leden te 
werven! De ondertitel ‘omgaan met 
je talenten’ wil de denktank dus 
vrij letterlijk nemen. Het gaat om 
investeringen binnen een verantwoord 
beleid om beter gemeente van 
Christus te worden in deze huidige tijd 
van Amstelveen-Buitenveldert anno nu.
 
Ontbreken van jeugd èn vergrijzing 
van het ledenbestand, zijn de 
hoofdproblemen vanuit de 
demografi sche cijfers. Deze beide 
zaken zullen we in ons toekomstig 
beleid dan ook heel serieus moeten 

nemen. Het rapport noemt een aantal 
deelterreinen zoals meer aandacht 
voor het groeiend aantal oudere 
gemeenteleden. Ontwikkeling van 
een doelgroepen beleid en nieuwe 
gemeentevormen afgestemd op 
jongeren. De wervende functie van de 
kerk vraagt om professionalisering van 
PR en relatiebeheer. Van predikanten 
wordt meer samenwerking en 
onderlinge afstemming van 
competenties gevraagd. Ook de 
bestuursstructuur zal op den duur 
wijzigingen ondergaan.
 
Voor een protestante gemeente 
is de mening van de leden en de 
wijkkerkenraden van groot belang. 
Deze denktank ingesteld door de 
algemene kerkenraad roept dan ook 
op om zoveel mogelijke leden en 
zoveel mogelijk kerkelijke organen 
in te schakelen. Met een gedeelde 
visie kunnen we samen de schouders 
zetten onder deze uitdaging. Dankbaar 
voor de kansen die het vermogen 
van vroegere generaties, nu biedt. 
Prikkelend om samen een betere 
toekomst voor geloven en kerk-zijn 
op te bouwen, ook in belang van de 
hele Amstelveense samenleving en 
daarbuiten.

Het rapport eindigt met een aantal 
conclusies en aandachtsgebieden voor 
het vervolg:
 
Positie van de jongeren en nieuwe 
generaties
De kerk heeft de aansluiting met 
jongeren en jongvolwassenen 
grotendeels verloren. Daarom zijn 
investeringen nodig voor meer èn 
nieuwe verbindingsmogelijkheden 
voor jongeren en jongvolwassenen 
met de kerk, aansluitend bij hun eigen 
leefwereld.
 
Positie van de ouderen
Vergrijzing leidt tot een groeiende 
groep ouderen in en rond de 
gemeente. Voor hen is ruimschoots 
extra pastorale en diaconale zorg 
nodig.
 
Kerk- & gemeentefusies
Samenvoeging van wijkgemeenten 
en sluiting van kerkgebouwen laat 
diepe sporen na bij mensen. Maar 
ook praktisch, organisatorisch en 
bestuurlijk heeft het soms nog heel 
wat voeten in aarde. Specifi eke 
aandacht en zorg hiervoor zal de 
komende jaren noodzakelijk blijven.
 
De opkomst van de nieuwe 
vrijwilliger
De opkomst van de nieuwe 
vrijwilliger vraagt niet alleen om 
ander vrijwilligersbeleid, maar ook 
om een totaal andere kerkorganisatie. 

Dit kan niet zonder structurele 
en professionele begeleiding en 
coördinatie van vrijwilligers.
 
Ledenadministratie & geldwerving
Traditionele vormen van kerkelijke 
betrokkenheid en daarmee 
samenhangende vormen van 
geldwerving staan steeds meer op 
de tocht. Nieuwe, vervangende of 
aanvullende vormen zullen ingang 
moeten vinden. Professionele 
ledenadministratie en fondsenwerving 
zijn hierbij onontbeerlijk.
 
Toenemend belang van pr & 
communicatie
Meer interne differentiatie en 
minder vanzelfsprekende onderlinge 
samenhang en verbondenheid, vragen 
naast coördinatie ook om goede 
communicatie. Tegelijk is er een 
groeiend besef dat de kerk meer naar 
buiten zou moeten communiceren, 
gericht op specifi eke doelgroepen. 
Professionele kennis van zaken is 
hiervoor noodzakelijk.
 
Diaconaat
Diaconaat is een wezenskenmerk 
van de kerkelijke gemeente. Zeker 
in de huidige tijd vraagt dat om 
inzet en deskundigheid. Iemand die 
voldoende kennis en tijd heeft om 
buiten de kerk in allerlei sociale en 
maatschappelijke instituten mee te 
draaien en die binnen de kerk kan 
bijdragen aan de vorming en training 

van gemeenteleden op het gebied van 
diaconaal denken en handelen.
 
Geloofsverdieping & Toerusting
Het geloof en de kerk zijn in 
voortdurende beweging. Nieuwe 
vragen maken soms oude antwoorden 
onmogelijk en oude antwoorden 
hebben nieuwe formuleringen nodig 
om verstaanbaar te blijven. De band 
tussen geloof en dagelijks leven is 
voor velen niet helder. Bezinning en 
toerusting daarop is een belangrijke 
zaak. Dat vorming en training, ook 
in de vorm van het geloofsgesprek, 
van wezenlijk belang is voor een 
gemeente, laat zich raden. Dat hier 
een volledig bevoegd en kundig 
predikant een minimale vereiste is 
ook.
 
Kerk- & structuurwijzigingen
Om alles wat in dit rapport naar voren 
is gebracht enerzijds alle ruimte te 
geven en anderzijds in goede banen 
te leiden, zal veel ge(re)organiseerd en 
herijkt moeten worden. Professionele 
begeleiding van deze aspecten is van 
groot belang, waarbij vorm en inhoud 
van de kerk als onlosmakelijk geheel, 
uitgangspunt is.
 
* Deze korte impressie is bedoeld als 
eerste kennismaking met de inhoud 
van het rapport. Voor wie meer wil 
weten is het volledige rapport te vinden 
op www.protestantsamstelveen of 
www.protestantsbuitenveldert.nl

Investeren in visie
Omgaan met je talenten
Korte impressie * van het rapport van de Commissie Denktank van de 
Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert, maart/april 2012

In oktober 2011 heeft de 

algemene kerkenraad een denktank 

ingesteld. Bestaande uit Alice 

Stronkhorst, Willem Pel, Wil Vos, Erik 

Schouten, Cor Schaap, Geert-Jaap 

Welsing, Hans van Strien en Peter 

den Hoedt. Aanleiding was de vraag 

naar invulling van de vacature na het 

vertrek van Ds. Visser.

uit de algemene kerkenraad
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Het is niet zo’n voor de hand liggende 
sport voor iemand die in Nederland 
woont. Sanne heeft het dan ook 
niet zelf bedacht, maar viel tijdens 
atletiekwedstrijden op door haar 
snelheid en bouw. De bondscoach 
nodigde haar vorige zomer na een 
wedstrijd uit om eens in Harderwijk te 

komen trainen voor het 
bobsleeën. En ze vond 
het leuk. Na een paar 
maanden begonnen de 
kwalifi catiewedstrijden al. 
‘Met vier spelers gingen 
we naar Oostenrijk, 
twee pilotes en twee 
remsters, in wisselende 
samenstelling. We 
wonnen goud en 
zilver en veroverden 
zo een plek voor de 
Olympische spelen.’ 
In één klap behoorde 

Sanne als remster tot de wereldtop. 
‘In december kwam een mail dat ik 
met Marije als piloot een team zou 
vormen. We zouden nog een week 
gaan trainen, maar dat ging niet door 
omdat er te veel sneeuw lag. Toen 
begonnen de Spelen al, die twee 
weken duurden. Onze wedstrijd was 
pas op de allerlaatste dag.’ 

Maatjes en concurrenten 
‘We zaten met z’n vieren en onze 
coach in een appartement. We keken 
naar wedstrijden, leerden andere 
sporters kennen en trainden natuurlijk. 
De stemming was best goed. Ik kon 
alleen met de andere remster niet 
zo goed opschieten. Er waren niet 
echt problemen, maar je kiest elkaar 
niet uit en zit wel 24 uur per dag op 
elkaars lip. Als je van elkaar verschilt in 
karakter is dat best lastig en komen er 
wel eens kleine irritaties. Maar je moet 
het met elkaar doen. Met z’n vieren 
waren we niet alleen huisgenoten en 
trainingsmaatjes, maar ook elkaars 
concurrenten. Dat maakte het best 
lastig. Gelukkig kon ik het heel goed 
met mijn pilote vinden.’ 

Samen 
‘Wat ik gaaf vind aan bobsleeën is 
dat je het samen doet. Ik kom uit 

de atletiek, daar doe je alles alleen. 
Dat je onderdeel bent van een team, 
de vriendschap die daaruit ontstaat 
en hoe je je ontwikkelt in die sport 
– dat is heel mooi. En natuurlijk is 
het heerlijk om gewoon lekker te 
rennen bij de start. Als sporter heb 
je een enorme drive nodig, je bent 
er voortdurend mee bezig en wilt er 
alles voor doen. Bobsleeën heeft ook 
gevaarlijke kanten, wat het mentaal 
zwaar maakt. Bovendien: je bent 
weken van huis, je ziet je ouders 
niet en je moet met elkaar kunnen 
opschieten. Je moet er echt voor 
gaan!’

Alles geven
‘Je doet het natuurlijk om te winnen, 
maar winnen met een slechte tijd is 
niet leuk. Ik ben heel fanatiek en vind 
het voor mezelf belangrijk om een 
mooi resultaat neer te zetten. Je moet 
in ieder geval het gevoel hebben dat 
je alles hebt gegeven. Verlies moet 
je kunnen relativeren – anderen zijn 
blijkbaar beter. Ik heb het eigenlijk 
nog niet zo meegemaakt. Nou ja, met 
de Nederlandse kampioenschappen 
atletiek ben ik maar liefst twee 
keer vierde geworden. Dat is echt 
frustrerend hoor! Op zo’n moment 
pept mijn moeder mij gelukkig op.’ 

Geloven in jezelf 
Toen Sanne 11 jaar was, heeft ze zich 
laten dopen. Sanne: ‘Het was een 
heel bewuste keuze. Mijn kleine zusje 
Noor werd gedoopt, en ik vroeg me 
af waarom mijn broer en ik niet waren 
gedoopt. Ik ben niet diep religieus, 

maar ik dacht wel: dat wil ik ook! Het 
voelde toen heel erg goed. Nu is het 
iets waar ik wel eens aan denk, maar 
waar ik niet heel erg mee bezig ben. 
Met al dat sporten is het lastig, je 
bent zo op je eigen prestatie gericht. 
Je ontwikkelt een tunnelvisie omdat 

je zo veel met jezelf bezig bent. Als 
topsporter is het belangrijk om in jezelf 
te geloven. Bij mij werkt het in ieder 
geval wel zo, want bobsleeën is niet 
alleen fysiek maar ook mentaal een 
zware sport. Je moet je mannetje 
staan.’

Je moet er echt voor gaan!

Er staat een Olympisch kampioen 

op de dooprol van de Handwegkerk. 

Het is Sanne Dekker (18), die op 22 

januari 2012 met een snelheid van 

118 km per uur in een bobslee goud 

won tijdens de Jeugd Olympische 

Winterspelen in Innsbruck. 

Willeke Koops

Het winnende team, 
Sanne en Marije
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college van kerkrentmeesters

Solidariteitskas: omzien naar elkaar en 
elkaar tot steun zijn
Hans van Strien, penningmeester

Als het goed is hebt u 
onlangs een brief van 
ons ontvangen over de 
Solidariteitskas. In de 
‘Solidariteitskasbrief’ 
vragen wij u, namens de 
PKN, om een bijdrage. 
Niet alle Protestantse 
Kerken in Nederland 
kunnen de kosten van 
kerk zijn zelf dragen. In 
de begeleidende brief 
worden hier voorbeelden 
van gegeven: ‘soms lukt 
het even niet om op eigen 

kracht voor elkaar te krijgen wat 
noodzakelijk is om als gemeente vi-
taal te blijven. Is er dringend behoefte 
aan een pastor of kerkelijk werker. Is 
het nodig om als missionaire ge-
meente actief te zijn in bijvoorbeeld 
een oude wijk of een nieuwbouw-
wijk. Of is een bijdrage nodig om 
de jeugd meer bij de gemeente te 
betrekken.’

Wij kunnen dit soort zaken geluk-
kig zelf bekostigen. Daar mogen wij 
dankbaar voor zijn. Andere ge-
meenten kunnen dat soms niet. Als 

Protestantse Kerk in Nederland willen 
we omzien naar elkaar en elkaar tot 
steun zijn. Om het goede nieuws 
te borgen dat wij willen uitdragen. 
Daarom worden wij aangeslagen voor 
een bijdrage per belijdend lid. Die 
aanslag is voor 2012 € 14.650. Uw 
bijdrage is dus niet primair voor ons-
zelf, maar voor andere Protestantse 
Kerken in Nederland. Voor het 
geval u de brief gemist heeft; 
onze bankrekening is 5493.16.523 
t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert, onder ver-
melding van Solidariteitskas 2012.

Actie Kerkbalans: wat is de kerk mij waard?
In januari ontving u van ons de stukken 
over de Actie Kerkbalans, ofwel een 
vraag om een fi nanciële bijdrage. Zoals u 
weet is de actie Kerkbalans de belangrijk-
ste inkomstenbron van onze gemeente. 
Uw bijdrage wordt gebruikt voor de 
lopende kosten van de Protestantse Kerk 
in Amstelveen-Buitenveldert: voor het 
onderhoud van de gebouwen, de verwar-
ming, de verlichting, personeelskosten, 
pastorale projecten, bijzondere vieringen. 
Het gaat om de kosten die gemaakt 

worden om de kerkelijke gemeente 
levend en vitaal te laten zijn, om kerkdeu-
ren te openen en u welkom te heten.

Niet iedereen heeft de actie Kerkbalans 
van ons ontvangen. Dat vinden we 
zeer spijtig. Inmiddels is de technische 
storing opgelost. Mocht u nog geen actie 
Kerkbalans van ons hebben ontvangen: u 
ontvangt alsnog een brief met de uitnodi-
ging om te reageren. 
Misschien is de actie Kerkbalans aan uw 

aandacht ontsnapt, wij helpen u graag 
herinneren.
Degenen die inmiddels hebben gerea-
geerd danken wij hartelijk. 
Een herinneringsbrief wordt gezonden 
aan diegenen waarvan wij nog geen 
reactie hebben ontvangen. Zie het als 
een extra aanmoediging om ons te laten 
blijken dat u mee wilt doen. Ook met 
het bijdragen in het fi nancieren van de 
kosten van uw kerk.
We hopen op een goede respons. 

college van diakenen

Saskia de Jong

Stichting Kledingbank Amstelveen is in 
1995 begonnen als een kledingproject 
van Vluchtelingenwerk Amstelland 
om vluchtelingen van goederen 
en draagbare kleding te voorzien. 
Na verloop van tijd is het project 
verzelfstandigd tot de tegenwoordige 
Kledingbank. Tot juli 2011 was zij 
gevestigd aan de Aalberselaan. Op 7 
september 2011 opende wethouder 
Koops de nieuwe locatie van de 
Kledingbank aan de Galjoen.

Inwoners met een Amstelveenpas 
kunnen eens in de drie weken 
langskomen en drie kledingstukken 
meenemen voor € 2,00. Ook inwoners 
van Buitenveldert kunnen op vertoon 
van de Stadspas langskomen. Maar 
ook uit omliggende gemeenten komen 
mensen met een krappe beurs langs. 
Zo bezoeken iedere week gemiddeld 
80 mensen de kledingbank en vinden 
zo’n 300 kledingstukken een nieuwe 
eigenaar.
Eerst controleren vrijwilligers de 
ingebrachte kleding en daarna komen 
de goede kledingstukken in de ‘winkel’ 
te hangen. Zo kunnen de nieuwe 
eigenaren met de uitgekozen kleding 
voor de dag komen. Ook als iemand 
nette kleding nodig heeft voor een 
sollicitatiegesprek, kan hij of zij terecht 
bij de Kledingbank.

De vrijwilligers staan niet alleen klaar 
voor mensen die tevreden met hun 
kleding naar huis gaan, maar ook voor 
hen die kleding komen brengen. Die 
hebben weleens opbeurende woorden 
nodig: niet voor iedereen is kleding 
afstaan even gemakkelijk.
Gelukkig komt de kleding altijd goed 
terecht: alle goede kleding komt in de 
‘winkel' en wat niet in de ‘winkel’ terecht 
komt, gaat naar Humana. Zo betekent 
de Kledingbank niet alleen iets voor de 
medemens met een krappe portemonnee, 
maar ook het milieu profi teert. 

Overigens, iedereen is welkom om een 
kijkje te komen nemen in de Kledingbank. 
Met bus 149 van Connexxion komt u 
bijna tot voor de deur.
Meer info op: 
www.kledingbankamstelland.nl.

De Kledingbank: goed voor 
milieu en portemonnee

Jaarlijks ondersteunt 

de diaconie de Amstelveense 

Kledingbank door een deel van de 

vaste lasten te betalen. Daarom 

wil ik u wat vertellen over het 

werk van de Kledingbank. 

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

De kledinginzameling van 21 april heeft 
5800 kilo kleding opgeleverd. Een daling 
vergeleken met vorig jaar, in lijn met 
de landelijke trend. Niettemin is het 
Amstelveense-Buitenveldertse aandeel 
voor Sams kledingactie aanzienlijk. 

De organisatie wil iedereen die hieraan 
als vrijwilliger of als kledinggever heeft 
bijgedragen, hartelijk bedanken. 
De opbrengst van de kleding is 
voor projecten die waterreservoirs 
en waterpompen realiseren in het 

grensgebied van Kenia en Ethiopië. Op 
deze wijze helpen we de mensen daar 
om de lange droogteperioden met grote 
tekorten aan water en voedsel, door te 
komen. Meer informatie zie 
www.samskledingactie.nl.

Kledinginzameling Mensen in Nood
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Al in de eerste brief werd informatie 
gegeven over een te organiseren 
kerstreis. Dat had ik nou net nodig. 
Graag weg willen met de kerstdagen 
en niet goed weten waarheen..... Het 
voelde als een geschenk, dus heb ik er 
op ingeschreven. 
Dat geschenk had ook iets minder 
leuks: je moest zelf je vliegreis 
regelen en alleen reizen omdat 
een groep (in Tel Aviv) meer 
argwaan oproept. Voorzien van 
adviezen over gedrag, paspoort- en 
bagagecontrole heb ik de reis op 
22 december 2011 ondernomen en 
kwam uiteindelijk heelhuids op de 
plaats van bestemming aan mét de 
reisgenoten die ik op Ben Goerion al 
had gevonden.
Met elkaar vormden we een hechte 
groep. Het verschil in leeftijd (14 t/m 

74 jaar) was heel plezierig. In totaal 
hebben we tien dagen intensief onze 
ervaringen beleefd en gedeeld.

Van enkele van die ervaringen wil ik iets 
vertellen. We verbleven in een hotel in 
Beit Sahour, een dorp met ruim 10.000 
– meest christelijke – inwoners, dat 
aan Bethlehem geplakt lijkt te zijn. De 
naam Beit Sahour betekent ’Plek van de 
nachtwacht’. Daar op die plek ontvingen 
de herders de boodschap van Christus' 
geboorte. Er gaat een verhaal dat de 
engel juist Beit Sahour uitkoos omdat 
deze plaats bekend stond als een echte 
‘roddelplaats’ en het nieuws dus in korte 
tijd alom bekend zou worden.
Ik kan u vertellen over nederzettingen 
die er uitzagen als vestingen om 
de vijand tegen te houden of van 
bypassroads: wegen die bedoeld zijn 
voor Israëli's om alle nederzettingen 
met elkaar en Jeruzalem te verbinden 
en de verspreid wonende Palestijnen 
en hun dorpen uit het zicht te houden. 
Over de muur die niet gebouwd is op de 
bestandslijn van 1948 maar dwars door 
Palestijns gebied. Het lijkt wel of dát de 
landsgrens is. Over het waterprobleem: 
op bijna alle Palestijnse huizen staan 
tanks om regenwater op te vangen, 

reserve voor de zomer als er praktisch 
geen wateraanvoer is.... Israëlische 
huizen hebben geen tanks en geen 
watergebrek. Het waterbeheer is in 
Israëlische handen.

Deze voorbeelden geven wel enig 
inzicht, denk ik, in de ongelijke 
rechten en mogelijkheden van de 
bevolkingsgroepen op de Westelijke 
Jordaanoever.

Nu de olijfbomen
Formeel begint het plantseizoen in 
februari. Wij mochten - als voorlopers - al 
op 30 december starten op het land van 
een boer in het Bethlehemdistrict: één 
groot feest en hard werken! 
We moesten tweehonderd jonge 

bomen met kluit, daarvoor bestemde 
beschermhoezen, gereedschap en 
fl essen water langs een rotsige 
berghelling zonder pad een eind naar 
beneden sjouwen. Gelukkig hielpen 
onze gastheer en enkele van zijn 
familieleden.
Een kuil graven gaat als volgt: hak 
met een houweel een stuk grond los, 
probeer met een kromme schop de 
los gewoelde aarde en stenen weg te 
schuiven, dan weer met het houweel 
aan de slag.... Dat gaat zo door tot je 
gat diep genoeg is om je boompje in 
te planten of tot je niet verder kunt 
omdat stenen verder graven onmogelijk 
maken. In dat geval begin je gewoon 
een eindje verderop opnieuw. Als 
je boompje geplant is, schuif je de 
bescherming er omheen en de grond 
terug. Alle plastic en andere, intussen 
overbodige, materialen laat je gewoon 
vallen.

Man gezocht
U begrijpt dat het hanteren van een 
houweel niet voor iedereen weggelegd 
was. Af en toe moest ik roepen: “Man 
gezocht” (ik was niet de enige). Als die 
man niet snel genoeg kwam, ging je 
het toch maar weer zelf proberen. Toen 
ik echt niet meer kon, was er nog altijd 
die achtergebleven rommel die in plastic 
zakken verzameld moest worden. 
Na enkele uren zwoegen, veel water 
drinken, veel plezier, soms een goed 
gesprek en veel zweetdruppels, was het 
weer tijd om te gaan. We hadden bijna 
tweehonderd bomen geplant en lieten 
een blijde boer met zijn familie achter. 
Deze en vele andere boeren zijn 
’beroofd’ van hun olijfbomen. 

Niet zomaar bomen, maar veelal 
eeuwenoude, soms generaties lang aan 
een familie verbonden bomen, die voor 
inkomsten hebben gezorgd. Behalve 
dat de olijfboom veelal als heilig wordt 
beschouwd, is die ook een symbool 
voor vrede.
Dat alles wordt veel families door het 
Israëlische leger ontnomen ter wille van 
veiligheid, of welke reden dan ook. Als 
Palestijnse inwoners in verzet komen en 
met documenten willen bewijzen dat zij 
rechtmatige eigenaars zijn, moeten zij 
naar de Israëlische militaire rechtbank. 
De praktijk wijst uit dat dat bijna nooit 
in hun voordeel werkt. Over vergoeding 
wordt niet gesproken.

De blijdschap van ‘onze’ boer en 
anderen die in aanmerking komen voor 

hulp (400 aanvragen per jaar waarvan 
ca. 30% gehonoreerd kan worden) is 
heel begrijpelijk. De jonge olijfbomen, 
de aandacht en hulp – uit veel landen – 
voor de aanschaf en het planten, geven 
hen hoop, bieden uitzicht op een betere 
toekomst voor henzelf en hun familie. 
Vandaar het motto: houd hoop levend. 

Naschrift
Eén van de belangrijkste zaken waar 
onze begeleiders zich met de Palestijnse 
bevolking voor inzetten is gelijke 
rechten. Als alle inwoners van het 
bezette gebied gelijke rechten zouden 
hebben - de Palestijnen, de Israëli's en 
de Bedoeïen - zou dat een geweldige 
verbetering voor de hele samenleving 
zijn. Het zou ook een basis kunnen 
betekenen voor vrede in dat gebied. 

Houd hoop levend 
plant een olijfboom
Gery de Vries

U heeft vast wel eens van de 

actie ‘Plant een olijfboom’ gehoord. 

Kerkleden uit drie wijkgemeenten 

sponsorden vorig jaar juni maar liefst 

41 olijfbomen à twintig euro. Via 

Cordaid kon het ook en zo werd ik 

automatisch Nieuwsbrieflezer. 
Gery de Vries
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‘We are the champions’, waar denken 
jullie dan aan?
Anissa (9) en Jens (10): ‘Aan Ajax, blij want 
je wint, sport en Queen, zij zingen dat lied.’

Wanneer vind jij jezelf kampioen?
Anissa: ‘Ik vind mezelf goed in vioolspelen.’ 
Jens: ‘Ik zit op hockey. Als ik win, voel ik 
me alsof ik de wereld aankan. Ik voel me 
kampioen.’

En als je verliest?
Jens: ‘Dan voel ik me treurig’.
Anissa: ‘Ik vraag me af wat er fout ging.’

Leer je iets van verliezen?
Anissa: ‘Ja, je leert wat je fout 
hebt gedaan en je leert die fout 
niet meer te maken.’

Kun je daar een voorbeeld 
van geven?
Anissa denkt lang na en zegt: 
‘Dat weet ik eigenlijk niet. 
Alleen bij turnen …. ik kon de 
handstand niet zo goed. Toen heb 
ik de mat tegen de muur gezet 
en ben ik gaan oefenen, want zo 
krijg je hem rechter. Je snapt hoe 
hard of zacht je je benen moet 
opschoppen.’

En jij Jens? Jens moet ook even 
piekeren. ’Met hockey. Soms als ik 
keep, wacht ik iets te lang om de bal 
tegen te houden. Ik moet uitlopen om 
die bal te pakken als de tegenstanders 
dichtbij zijn. Ik moet er naartoe durven 
gaan. Ook weer niet te snel, maar wel 
als ze op een paar meter zijn, op dat 
moment moet ik erop af gaan. Dus niet 
te lang en niet te kort.’ Janet: Timing 
dus. ‘Ja,’ zegt Jens, ‘timing.’

Bij kampioenen denk je ook aan 
helden? Wie zijn jouw helden?
Jens: ‘Theun de Noyer (hockeyer 
red.) is voor mij een soort voorbeeld. 
En Michael Jackson, want ik vind zijn 
liedjes goed. Hij zingt goed, ja dat 
vind ik heel goede muziek. Ik houd 
niet van zijn leefstijl. Wel van zijn idee 
om kinderen in vrijheid te laten leven, 
zonder oorlog.’

Anissa: ‘André Rieu, ik vind dat hij 
goed kan viool spelen. Sommige liedjes 
van hem herken ik en die zou ik later 
ook willen spelen. Van vioolspelen zou 
ik mijn beroep maken willen maken. 
Sinds kort heb ik een nieuwe viool, een 
grotere.’ 

Heeft sport of muziek ook iets met 
geloven te maken? 
Anissa: ‘Met sport kan ik me niet 
bedenken, wel met muziek. Klassieke 
muziek vind je in het geloof (kerkdienst 
red.) en geen rockmuziek. Niet zo van 
die heel drukke liedjes.’
Jens: ‘Geloven kan je met veel dingen. 
Als iets je niet lukt, moet je geloven in 
jezelf en niet zomaar opgeven. Gewoon 
doorgaan.’

Doe je dat zelf ook?
Jens: ‘Met voetbal, ik zit er niet op, 
maar als ik buiten voetbal, lukt het 
soms niet en denk ik: niet zomaar 
opgeven. Doorgaan!’
Anissa: ‘Ja, geloven in jezelf. Soms 
speel ik heel moeilijke stukjes in mijn 
vioolclubje. In mijn hoofd gaat het dan 
van: het lukt niet, het lukt wel, het lukt 
niet, het lukt wel. En uiteindelijk lukt 
het meestal wel.’

Kun je leven met verlies?
Jens: ‘Als je dat vaak genoeg 
meemaakt. De eerste keer dat ik 
dat meemaakte dacht ik: Shit, ik heb 
verloren. Vroeger huilde ik, als ik verloor 
met kwartetten. Later kan je daarmee 
leven, ben je ook blij voor de ander.’
Anissa: ‘Als je klein bent, laten je 
ouders je meestal wel winnen. Ik houd 
niet van te veel verliezen.’ 

Een dubbelinterview 
met Anissa en Jens
Janet Parlevliet 

handstand niet zo goed. Toen heb 
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Binnenkort zien wij het oranje her 
en der in de straten in verband met 
E.K. voetbal. Van mij mag er elk jaar 
zo’n toernooi zijn. Op een avond dat 
het Nederlands elftal speelt, hoef je 
het niet in je hoofd te halen om een 
vergadering te beleggen. Kostelijk, 
zo’n vrije avond! Bij voorkeur zit ik als 
‘wij spelen’ in de trein. Je hebt de trein 
bijna voor jezelf en het laat zich raden 
dat de conducteur in een jolige bui is.
Zit ik dan nooit voor de televisie om 
iets van zo’n kampioenschap mee 
te krijgen? Ik kijk graag naar een 

samenvatting van een wedstrijd. 
Meer dan tien minuten hoeft dat 
niet te duren. Slechte wedstrijden 
zijn in vijf minuten samen te 
vatten. Lachwekkend is vaak het 
commentaar van spelers en trainer 
na afl oop van de wedstrijd. Clichés 
worden aan elkaar geregen: de 
scheidsrechter is toe aan een nieuwe 
bril, de actie van de spits van de 
tegenpartij was een schoolvoorbeeld 
van een Schwalbe, ‘hun’ waren zeker 
niet beter maar hadden gewoon 
geluk gehad. Pierre de Coubertin zei 
ooit over sport zoiets als: deelnemen 
is belangrijker dan winnen. Over zo’n 
uitspraak halen tegenwoordig veel 
sporters hun schouders op. In de 
zomer, in Londen, geldt straks voor 
velen alleen het goud.

Op jonge leeftijd begon ik te 
tennissen. Na enkele jaren speelde 

ik competitie. Mijn moeder kwam 
de eerste keer kijken. Ik weet niet 
meer hoe ze daartoe kwam, wel 
weet ik dat ik haar na afl oop op 
het hart drukte dat ze het vooral 
niet als verplichting moest zien om 
vaker te komen kijken. Dat was niet 
tegen dovemansoren gezegd: ze is 
nooit meer geweest. Prima vond 
ik dat. Bij de toernooien die ik heb 
gespeeld, kwam ik ouders tegen die 
fanatieker waren dan hun spelende 
kinderen. Nagelbijtende moeders en 
vaders die als hun dochter of zoon 
op verlies stond langzaam van hun 
stoel zakten en vergaten om nog 
aan te moedigen. Het had wel iets 
om na afl oop van een gewonnen 
wedstrijd de ouders te groeten en 
te mompelen: ach ja, ’t is maar een 
spelletje hè? Of om de Coubertin te 
citeren of te parafraseren: deelnemen 
is belangrijker dan winnen.

column

Deelnemen is 
belangrijker

Kort geleden was ik in Berlijn. Op 

de dag van mijn vertrek kleurde de stad 

rood en geel: het waren respectievelijk 

de aanhangers van Bayern München en 

Borussia Dortmund. De Duitse beker-

finale stond op het punt van beginnen. 

Gert Jan de Bruin

Handwegkerk

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

Bij de diensten
Deze regels schrijf ik tien dagen voor 
Pinksteren. Wie Pinksteren zegt, 
zegt zending. Leerlingen die zich 
teruggetrokken hadden, deuren op 
slot, worden de wereld in gezonden. 
Een beweging van binnen naar buiten. 
Dat is wel hard ‘blazen’ voor Jezus; hij 
blies op zijn reisgenoten en zei: ontvang 
de Heilige Geest. Ik vertaalde dat 
‘gegeven’ ooit in een gezongen bede: 
God, blaas mij aan met kracht die niet is 
in te dammen, die zich bewijst als felle 
vlammen tegen de dagelijkse waan. 
De Geest komt waar wij zijn en is onze 
aanjager, de adem van ons leven.
Vanaf Pinksteren komt Ruth op de 
zondagen voorbij. Het is één van de 
feestrollen in de joodse traditie, een 
aangrijpend en aansprekend verhaal. 
We lezen en spelen fragmenten uit 
deze feestrol, overwegen de betekenis 
voor ons vandaag.
Op 24 juni hebben we een dienst 
van Schrift en Doop. Anna mag het 
teken van de doop ontvangen, zij 
woont in Noorwegen en Ds. Nieke 
Atmadja, een goede bekende van de 
doopouders Kirstin en Mark Eisinger-
Jalink, is dan weer terug uit Nias om 
de doop te bedienen. Alegría verhoogt 
het feestelijk karakter van de dienst 

door medewerking te verlenen. Op 8 
juli zouden enkele jongeren uit groep 
acht afscheid van de nevendienst 
nemen en welkom worden geheten bij 
de jongerendienst. Naar het zich laat 
aanzien wordt dit afscheid en welkom 
over de zomervakantie heen getild om 
er met de jongeren van de Paaskerk 
een gezamenlijk project van te maken.
U heeft wellicht al vernomen dat 
Marcel den Dulk ons gaat verlaten. 
Een duidelijke uitbreiding van zijn 
zondagse werkzaamheden, een 
grotere aanstelling in Hillegom hebben 
hem tot dit begrijpelijke maar voor ons 
nadelige besluit gebracht. Laten we 
maar dubbel genieten van de keren dat 
hij nog in ons midden is, zou ik zeggen.

G.J. de Bruin

Kerkplek Handweg 117
De classis mocht/moest zich nog 
uitspreken pal voor het Pinksterfeest 
over onze eenwording tot Protestantse 
wijkgemeente Amstelveen Zuid. 
Bij het schrijven van deze bijdrage 
aan Present ga ik ervan uit dat het 
goed kwam en dat we nu – nog en 
altijd – met blijdschap terug mogen 
kijken op een bijzonder geïnspireerd 
Pinksterfeest en een vrolijke start van 
onze wijkgemeente Amstelveen-Zuid.

Schaal, lintje, beker, medaille, 
lauwerkrans of een stoel in de 
hemel?
Stel u kan en moet nu kiezen uit 
bovenstaande zes items. Nu: ‘no time 
for losers’! De sportzomer 2012 stort 
zich over ons uit: ‘we are the champions’. 
Met een knipoog naar de apostel 
Paulus: sporten is goed, niet sporten 
is beter. Dus houdt het hoofd koel de 
komende maanden. Helaas is een kijkje 
in de hemel niet mogelijk. We zouden 
mogelijk nog raar opkijken wie er zoal 
naast Paulus op de eerste rij zitten. 
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Transitiejaren
De wijkgemeente Amstelveen Zuid 
start met uitdagende transitiejaren. We 
zijn één en nieuw begonnen. Het hoe 
daarvan zal de komende jaren veel van 
ons allen vergen. De Helper zal ons 
bijstaan in onze taak!
Vanaf 22 juli zijn de zomervieringen in 
de Paaskerk. Op 9 september is er de 
gemeentezondag. Vanaf die zondag 
tot – zoals het er nu uitziet – en met 
februari 2013 zijn de vieringen in de 
Handwegkerk. In die periode is de 
Paaskerk in verbouw. Het orgel van de 
Paaskerk wordt ook onder deskundige 
handen genomen en zal in 2013 beter 
klinken dan ooit.
De Handwegkerk wordt dus 
voorafgaand aan de sluiting in 2013 
nog intensief gebruikt. Het onttrekken 
van het gebouw Handwegkerk aan 
de eredienst in 2013 gaat gepaard 
met enkele passende activiteiten, zo 
besloot de kerkenraad van de inmiddels 
voormalige Handwegkerkgemeente 
in de laatste vergadering op 22 mei 
jl. Binnenkort volgt hierover meer 
informatie. De slotviering in de 
Handwegkerk – nog onder voorbehoud 
van de defi nitieve planning van de 
verbouw van de Paaskerk – is gepland 
op de eerste zondag na Pasen in 2013. 
Dus nog een keer Kerst en nog een keer 
Pasen in de Handwegkerk…

Cantor-organist Marcel den Dulk 
verbonden aan de Handwegkerk-
gemeente kon recent een mooi aanbod 
van de kerkelijke gemeente te Hillegom 
niet laten lopen. Hij moet zijn muzikale 
werk in Amstelveen neerleggen. Uit 
de grond van ons hart willen we hem 

danken voor zijn bijdrage aan de vieringen 
en alle speciale muzikale projecten onder 
zijn inspirerende leiding. Het afscheid is 
gepland op zondag 23 september.

Bestuursstructuur Amstelveen Zuid
Helaas moeten we de komende 
tijd afscheid nemen van een aantal 
ambtsdragers. Hun termijn is vol. Dank 
voor de inzet in soms talrijke en vooral 
ook turbulente jaren. Er blijft voor allen 
genoeg te doen in en voor de kerk! Dus 
blijf lekker actief in ons midden voor 
kerk en wereld.
De nieuwe bestuursstructuur moet 
de komende tijd vlees aan de botten 
krijgen. Dus er zullen kerkleden 
gevraagd worden om een ambt of een 
specifi eke taak (in kerkenraad en in 
taakgroepen) op zich te nemen.
Naar verwachting zullen we in de 
transitiejaren af en toe best cultuur-
wrijvingswarmte voelen. Laten we 
elkaar bejegenen en vasthouden met: 
geduld, respect en mildheid. In de 
afstemming, op zwaarwegende en ook 
op lichte vraagpunten, kunnen we of 
kiezen voor de beste oplossing uit een 
van de tradities of voor een compleet 
nieuwe oplossing. Laten we tijd nemen 
om het beste te vinden, dus niet in een 
spreekwoordelijke ‘vloek en een zucht’ 
beslissen.

Ambities
In de afgelopen jaren hebben we best 
veel ambities geformuleerd voor de 
wijkgemeente Amstelveen-Zuid. Eén 
van die ambities is het bouwen en 
vullen van een kerkplek in Westwijk 
in samenwerking met de stichting 
Ons Tweede Thuis. Oplevering en 

ingebruikname is voorzien in de eerste 
helft van 2014. Met al die ambities komt 
het integrale beleid – vieren, leren, leven 
en dienen – in beeld. Het is dus zaak 
om een kort en krachtig beleidsplan 
te formuleren voor de komende jaren. 
Bedenk: niet alles hoeft in een keer. 
Het is dus geboden om realistisch te 
plannen.
Naar verwachting kunnen we binnenkort 
tevens het profi el voor een nieuw te 
beroepen predikant voor Amstelveen-
Zuid opstellen.

Betrokkenheid van mensen
De koers van de protestantse gemeente 
te Amstelveen-Buitenveldert is er een 
van: investeren in visie. Een belangrijke 
pijler is het investeren in betrokkenheid 
van mensen. In de open en gastvrije 
kerk is de inzet van velen onontbeerlijk. 
Bij het verder vormgeven van wat we 
willen en hoe we dat willen is veelvuldig 
beraad in de gemeente nodig.

Er kan nog meer bij
Er is nog het een en ander op komst. 
In 2013 de viering van het 50 jarige 
bestaan van de Paaskerk. In dat jaar 
verschijnt ook het Nieuwe Liedboek. 
Wat wilt u nog meer…

Compliment
Zonder beroepskrachten gaat het 
niet: predikanten, kosters, organisten, 
interim predikant/adviseur, jeugdwerker 
en medewerkers communicatie, 
fondsenwerving en kerkelijk bureau. 
Jullie hebben wat met ons te stellen. 
Het is ronduit topsport. You are our 
champions!

Gerben Drost

Ervaringen van een fotograaf
Ik bladerde door een hele lijst stages, 
en opeens viel mijn oog op de stage: 
‘Fotograaf gezocht!’. Dat leek me 
wel wat. Ik hou van foto’s maken, en 
dat combineren met een stage leek 
me super. In de beschrijving stond 
dat ik foto’s moest maken van de 
Handwegkerk in Amstelveen, die dan 
later gebruikt konden worden om 
bijvoorbeeld een boek te maken als 
afscheid van de kerk omdat hij dicht 
gaat. 
En dat heb ik gedaan, ik heb honderden 
foto’s gemaakt, en daaruit zo’n 150 
mooie foto’s geselecteerd. Het was 
heel bijzonder om die foto’s te maken. 
Ik ga zelf nooit naar de kerk, en ik 
vond het erg leuk om eens te kijken 
wat er daar nou allemaal gebeurt. Zo 
ben ik bijvoorbeeld bij een Taizéviering 
geweest, bij een gewone dienst en bij 

een kindernevendienst. Wat ik erg 
leuk vond, is dat het niet alleen blijft 
bij een dienst, maar dat iedereen 

daarna ook nog gezellig met elkaar 
gaat koffi e drinken en kletsen. Ook de 
kindernevendienst vond ik erg leuk. 
De kinderen hoorden een verhaal uit 
de bijbel, en speelden daarna een 
bijpassend spel. Volgens mij hadden ze 
het erg naar hun zin!
De kerk zelf vind ik erg mooi, hij is licht, 
ruim en biedt plaats aan veel mensen. 
Erg jammer dat hij weggaat! Daarom 
ben ik blij dat ik er mooie foto’s van heb 
kunnen maken, zodat niemand hem 
vergeet. 
Ik wil iedereen bedanken voor de 
positieve reacties, en dat ik zo vriendelijk 
werd ontvangen in de kerk. En in het 
speciaal wil ik Nelleke de Bres nog 
bedanken. Zij was mijn stagebegeleider 
en heeft me erg goed geholpen. 
Ik vond het een bijzondere, leuke en 
leerzame ervaring, en volgens mij is er 
een leuk resultaat uit gekomen!

Denise de Kant
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De vKkc
Het lijkt wel een voetbalteam uit 
de eredivisie aan de start van het 
seizoen. Het is de Herenclub, 
of wel de vrijdagochtend 
Koffi eklussenclub, de vKkc (de 
grote K staat voor Koffi e). Deze club 
bestaat al tien jaar. Onder leiding 
van koster Jacqueline – zij spreekt 
daarbij over ‘mijn mannen’ – worden 
er ramen gelapt, vloeren gedweild 

(zouden de heren zoiets thuis ook 
ooit gedaan hebben?), banken en 
stoelen gesjouwd en worden de 
liturgieën gevouwen en geniet. 
Kortom: er wordt geklust (kleine 
k). Trijntje heeft tot voor kort de 
liturgieën naar de diverse adressen 
gebracht, zij is dus, afgezien van 
Jacqueline, de énige vrouw. De 
Handwegkerk mag blij zijn met zulke 
actieve ouderen!

Foto: Denise de Kant

HWK JD12+
Als u dit stukje leest zijn we al 
geen HWK meer: op 27 mei is 
de fusieovereenkomst getekend 
en heten we Zuid.
En ook hier waren we als 
JD12+ aanwezig, en dan 
bedoelen we niet alleen maar 
met het rondbrengen van het 
gebak ;-)
We gaan komend seizoen met 
de Paaskerkjongeren JD12+ 
in de Pastorie houden, totdat 
de Paaskerk weer in gebruik 
genomen kan worden. Ook de 
leiding gaat lekker door elkaar 
meedraaien.
Op de startdag 9 september 
gaan de KND-jongeren over-
vliegen naar de JD12+, maar op 
8 juli zijn we al wel van plan met 
hen dit drukke seizoen samen af 
te sluiten.
We hebben in de afgelopen 
(examen)tijd niet stilgezeten: de 
acties voor de Rudolfstichting 
waren geslaagd. In totaal is er 
meer dan 600 euro ingezameld! 
Fijn te zien dat er vanuit de 
gemeente zoveel enthousiasme 
is om de jongeren te onder-
steunen in hun acties.
En omdat het blijkbaar al gaat 
kriebelen bij sommigen: de 
PJR12+ kampleiding heeft 
zijn eerste vergadering alweer 
achter de rug. Er werd gevraagd 
om een andere locatie en daar 
luisteren we natuurlijk naar. We 
gaan in het weekend van 22/23 
september naar Bussum.

Tako & Lianne

Kruiskerk
Bij de diensten
Zondag 10 juni is ds. Schoch onze 
voorganger. De lezingen volgens het 
leesrooster zijn Rechters 12: 1-6 en 
Marcus 3: 20-35. In de alternatieve 
reeks over Ruth komt nu het derde 
hoofdstuk aan de orde. 
Zondag 17 juni gaat Mirjam Buitenwerf 
voor. We vieren de maaltijd van de 
Heer. De lezingen volgens het rooster 
zijn Ezechiël 17: 22-24 en Marcus 4: 
26-34; de alternatieve lezing is Ruth 4. 
Op 24 juni is er een kerkdienst 
voorbereid en verzorgd door 
onze tieners, met Sieb Lanser als 
voorganger. Het leesrooster geeft 
als lezingen Job 30: 15-26; 38: 1 
en Marcus 4: 35-41. Deze laatste 
lezing, over de storm op het meer, 
is het uitgangspunt voor de viering. 
Tevens zullen de oudste kinderen – de 
twaalfjarigen – afscheid nemen van 
de kinderdienst en de overstap maken 
naar de tienerdienst. 
Op 1 juli gaat Mirjam Buitenwerf 
voor. De lezingen zijn dan volgens het 
rooster Jesaja 3:25 -4:6 en Marcus 5: 
22-43.
Zondag 8 juli is Sieb Lanser de 
voorganger. De lezingen zijn Ezechiël 
2: 1-7 en Marcus 6:1-6. 

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
Net zoals de vorige kerkenraads-
vergadering, was de vergadering 
van 16 april grotendeels gewijd aan 
de bespreking van het rapport van 
de Commissie pastoraal model. In 
de vorige Present beschreef ik de 
hoofdlijn van het advies: omzien naar 
elkaar en onderling pastoraat is de 
verantwoordelijkheid van allen. En er 
komt een pastoraal meldpunt waar 
mensen aan de bel kunnen trekken 
voor pastorale zorg voor zichzelf of 
voor anderen. 
In deze vergadering praatten we door 
over de praktische uitvoering: hoe gaat 
het meldpunt precies functioneren, 
wie gaan erin meedraaien? Ook wil 
de commissie, naast vraaggericht 
pastoraat, aanbodgericht pastoraat 
organiseren. Gericht op doelgroepen 
zoals jongeren, jonge ouders, 
werkenden, rand- en buitenkerkelijken, 
en zieken en gehandicapten. Bovendien 
is het bedoeling om de ouderen die nu 
worden bezocht te blijven bezoeken. 
De kerkenraad heeft zich achter de 
plannen geschaard. De bedoeling is om 
na de zomer volgens het nieuwe model 
te gaan werken. Voor die tijd zal nog 
een voorlichtingsbijeenkomst worden 
georganiseerd.

Daarnaast spraken we over de vraag 
wat we met het rapport van de 
zogenaamde Denktank willen gaan 
doen. Over de inhoud van dat rapport 
leest u elders. Het rapport komt voor 
de Kruiskerk op een goed moment, 
omdat we toch al van plan waren 
om een nieuw beleidsplan voor de 

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 Amstelveen Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl
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wijkgemeente te gaan schrijven. Het vorige 
plan Er groeit iets moois in Amstelveen-
Noord is tweeënhalf jaar oud. We hebben 
de kerkenraadsvergaderingen van mei 
en juni plus een extra kerkenraadsdag 
aan het Denktank-rapport en het nieuwe 
beleidsplan besteed. U begrijpt dat dit 
voor de toekomst van onze gemeente 
belangrijke momenten zijn. Begin juni zullen 
we u in een gemeentevergadering bij de 
plannen betrekken.

Zoals altijd kwamen ook diverse kleinere 
punten aan de orde. We keken terug op de 
diensten rond de Goede Week, en waren 
daarover overwegend positief. Verheugend 
was dat er een goede belangstelling 
was van buiten de kring van vaste 
kerkgangers. De PR – in combinatie met 
de iconententoonstelling – blijkt te werken. 
De rituelen in de Paaswake kwamen 
niet helemaal goed uit de verf, dat is een 
verbeterpunt voor volgend jaar.
In mijn vorige stukje vergat ik nog 
te melden dat Anna Uiterwijk en 
Frank Koole voor het eerst (weer) de 
kerkenraadsvergadering bezochten. 
Deze keer mochten we Jeike Biewenga 
verwelkomen, de nieuwe notulist van de 
vergaderingen. Overigens zijn we nog 
steeds op zoek naar een nieuwe scriba, 
zoekt u mee?
Van onze voormalige interim-predikant Coen 
Constandse kregen we het verheugende 
bericht dat hij een beroep naar de PKN-
gemeente van Bunnik heeft aangenomen. 
Op zondagmiddag 24 juni zal hij worden 
bevestigd als predikant en verbonden aan 
zijn eerste ‘eigen’ gemeente. We zijn van 
plan daarbij als Kruiskerkgemeente acte de 
présence te geven. Nadere informatie bij Aart 
Appelhof of ondergetekende.

Het echte nieuws komt deze periode uit 
Zuid, waar de Dorpskerk, Handwegkerk 
en Paaskerk met Pinksteren een nieuwe 
wijkgemeente zijn gaan vormen. Een 
hartelijke gelukwens en zegenbede uit Noord! 

Erik Schouten

De heilige Hildegard von Bingen 
Op zondag 8 oktober 2007 werd in de 
Titus Brandsmakerk een Hildegard von 
Bingendag gehouden. Dat gebeurde in 
het kader van het Heiligenproject van de 
toenmalige Bankraskerkgemeente en de 
parochie van de zalige Titus Brandsma. In 
de aankondiging schreven wij: ‘Offi cieel 
is zij nog steeds niet verder dan het 
stadium der zaligheid. Sterke vrouwen 
en de kerk, dat is tot op vandaag een 
ingewikkeld verhaal. Maar velen kennen 
haar als de Heilige Hildegard en haar 
sterfdag – 17 september – wordt op veel 
plaatsen onbekommerd als feestdag 
gevierd.’ Vermoedelijk is er geen direct 
verband, maar op 10 mei 2012 is zij door 
paus Benedictus XVI opgenomen in 
de heiligenkalender van de RK kerk en 
daarmee is zij vanaf die dag offi cieel heilig. 
Het is geen traditionele heiligverklaring, 
want die geschiedt tijdens een viering in 
de Sint Pieter, maar de geldingskracht is er 
niet minder om. 
Op de website van de St. Hildegard abdij 
staat te lezen: ‘Met grote vreugde en 
diep gevoelde dankbaarheid tegenover 
God en de Heilige Vader hebben wij het 
bericht ontvangen dat paus Benedictus 
XVI onze grote kloosterpatrones Hildegard 
von Bingen op 10 mei offi cieel heilig heeft 
verklaard en haar daarmee aan de hele kerk 
als een lichtend voorbeeld van geloof en 
heiligheid voor ogen stelt’.

Renger Prent

Tieneractie voor Altra jeugdzorg
De tieners van de Kruiskerk hebben op 
zondag 13 mei actie gevoerd voor Altra in 
Amstelveen. Altra is een organisatie die 
hulp biedt aan kinderen en tieners en hun 
ouders als er problemen zijn. Hilde, die bij 
Altra werkt, is in de tienerdienst geweest 
om over haar werk te vertellen. Het werk is 
gesubsidieerd, maar de actie van de tieners 

was bedoeld om extra werkmateriaal te 
kunnen kopen. 
Enthousiast zijn de tieners aan het 
bakken gegaan en zo waren er koekjes, 
cakes, appeltaart, kwarktaart en heel 
veel cupcakes, die goed verkocht zijn. De 
opbrengst was € 324,- en de diaconie zal 
dat bedrag verdubbelen.

Marleen Jongeneel

Ralph Smit
Op zondag 29 april overleed 
Ralph Smit, in de leeftijd van 
70 jaar. De ziekte ALS had hem 
de afgelopen drie jaar steeds 
meer gesloopt en afhankelijk 
gemaakt. Anny heeft hem tot 
het einde toe liefdevol en met 
grote inzet thuis verzorgd. Een 
groot deel van zijn leven heeft 
Ralph in Canada doorgebracht, 
waarnaar hij als negenjarig 
jongetje met het hele gezin 
was geëmigreerd. In 1993 is hij 
naar Nederland gekomen om te 
trouwen met Anny. Ralph was 
een zorgzame man, toegewijd 
aan zijn familie, trouw aan 
vrienden, een goede knutselaar, 
die liever op de achtergrond 
bleef dan op de voorgrond trad. 
Een positief mens ook, die je 
nooit hoorde klagen. Het geloof 
was het fundament onder zijn 
leven; in zijn gezonde jaren ging 
hij naar de Pauluskerk, later 
naar de Kruiskerk. Hij is ook nog 
pastoraal medewerker geweest 
en actief bij de minimarkt, 
vrijwilliger in Nieuw Vredeveld. 
Vol vertrouwen op zijn Heer is hij 
gestorven. 
Bij de dankdienst voor zijn leven 
op 7 mei waren veel familieleden 
– ook uit Canada –, vrienden 
en gemeenteleden. Centraal 
stond Psalm 139, de psalm die 
we twee dagen voor Ralphs 
overlijden nog samen hebben 
gelezen. Aansluitend hebben 
we zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwd op Westgaarde. 

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

juni
wo 6  20.00 uur 
   Gemeente-avond 

over het rapport 
van de Denktank 
‘Investeren in visie’

do 7 – wo 13
   Reis langs (klooster-) 

kerken in België. 
Leiding: Renger Prent

vr 15  17.30 uur
   Gemeentefeest 

(tot 20.30 uur). 
Voor opgave zie de 
Kruispuntjes en de 
website.

wo 20  20.00 uur 
   Jaarvergadering 

Protestantse 
Gemeente 
Amstelveen-
Buitenveldert

wo 27  20.00 uur  
Gespreksgroep 
25+ bij Romke 
en Annemieke 
Steensma.  Leiding: 
Sieb Lanser

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

Melis Melissen, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, is op 27 april benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau.
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Paaskerk
Rond de diensten
Met Pinksteren vierden wij onze 
fusiedienst. Inmiddels zijn we 
één Protestantse gemeente in 
Amstelveen-Zuid. Toch vieren we 
nog even apart in de Paaskerk en de 
Handwegkerk, in aanloop naar de 

zomerdiensten. Op 10 juni ga ik zelf 
in de Paaskerk voor en vieren wij het 
avondmaal. De zondag erna, 17 juni, 
verwelkomen wij ds. Sieb Lanser van 
de Kruiskerk, en op 24 juni ga ik weer 
zelf voor. Om de opgebouwde 
traditie van maandelijkse gezamen-
lijke vieringen niet te doorbreken is 
er vervolgens op 1 juli één dienst 
van de héle Protestantse gemeente 
Amstelveen-Zuid in de Handwegkerk, 
waarin ik voorga. Ook op 8 juli hoop ik 
de dienst te leiden, maar dan weer in 
de Paaskerk. De weken daarna zult u 
mij een tijdje minder zien.

En verder
Langzaam begint het zomerreces zijn 
stralen vooruit te werpen. De groep 
vijftigers is voor het laatst bij elkaar 
geweest. De groep twintigers/dertigers 
sluit het seizoen op 21 juni af met een 
wandeling met als thema: grenzen. 
Ook volgt na de examens nog één 
bijeenkomst met een aantal oudere 
tieners. Veel hebben wij mogen delen in 
deze groepen. Geloof en levensvragen 
bleken dicht bij elkaar te liggen. De 
onderwerpen kwamen uit de groepen 
zelf, en dat maakte de gesprekken altijd 
actueel en persoonlijk. In september 
gaan we weer verder. Mocht iemand 
belangstelling hebben om mee te 

gaan doen, stuur mij dan gerust een 
berichtje. Dat kan via de mail of via 
facebook. Bellen mag natuurlijk ook!

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de Kerkenraad
In de laatste kerkenraadsvergadering 
van Dorpskerk en Paaskerk keken we 
terug op het afgelopen seizoen en keken 
we vooruit naar de gezamenlijke weg 
die we met de Handwegkerkgemeente 
zullen gaan. Met zorg om het vele 
werk dat voor ons ligt, maar ook vol 
goede moed om de plekken waar 
we elkaar al in positieve zin getroffen 
hebben. We namen afscheid van Ilse 
Meester en Fijtje Ran die enorm veel 
werk verzet hebben en het laatste jaar 
het gezicht van de Dorpskerk in de 
kerkenraad vertegenwoordigden. Dank 
aan beide dames voor hun inzet èn 
inbreng in bestuur en pastoraat en aan 
hun partners die bereid waren zoveel 
gezamenlijke tijd af te staan voor de 
kerk. We zoeken wegen om de parels 
van de Dorpskerkgemeente aanwezig 
en zichtbaar te houden. Inbreng van 
(oud) Dorpskerkers is daarbij noodza-
kelijk, ook in de nieuwe Protestantse 
wijkgemeente Amstelveen-Zuid! Bij de 
verschijning van dit blad is de nieuwe 
gemeente een feit en werken we hard 
aan de verdere ontwikkeling.

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. 
Protestantse Gemeente Amstelveen 
Buitenveldert inzake wijkkas Paaskerkgemeente
inleveren kopij Present
Janet Parlevliet, tel. 8890432
present@paaskerk-amstelveen.nl

Op zaterdag 7 juli 2012 willen 
wij een vrijwilligers feest houden 
waarbij de gehele Paas- en Dorps-
kerkgemeente is uitgenodigd. We 
bedanken op deze wijze de vrijwil-
ligers die verder gaan met hun 
werk en ook diegenen die hun taak 
neerleggen. Noteert u deze datum 
alvast in uw agenda!

Ons volgende bericht zal komen 
vanuit de nieuwe, ene kerkenraad!

Alice Stronkhorst en Ilse Meester

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

Juni
ma 11 19.00 uur Gebedskring in het benedenhuis van de Paaskerk 
do  14 20.00 uur Gespreksgroep bij de fam. van Damme, Fanny Blankers- 
   Koenlaan 36 met ds. Arianne v.d. Berge over ‘Overgave’
do 21   Groep twintigers/dertigers, Wandeling met als thema: 
   grenzen

In de weken na Pasen namen wij 
afscheid van twee trouwe en actieve 
gemeenteleden:

Bokke (Bob) Lyklema
Op maandag 23 april overleed in 
het ziekenhuis in Amstelveen Bob 
Lyklema. Hij werd 79 jaar. Bob, 
geboren als Bokke in het Friese Balk, 
woonde sinds de jaren zestig in 
Amstelveen. Na actief te zijn geweest 
in de studentenecclesia kwam hij met 
zijn vrouw Paula en hun drie kinderen 
in de Paaskerk terecht. Daar vond hij 
een thuis. Hij was er ouderling en tot 
het laatst beheerder van de wijkkas. 
Na het overlijden van zijn vrouw stond 
de gemeenschap om hem heen. Tot 
zijn verrassing vond hij nieuwe liefde 
bij hun gezamenlijke vriendin Gerda, 
en er brak weer wat licht door. Zij 
hadden een aantal goede jaren. Door 
een voortschrijdende ziekte ging Bob 

het laatste jaar echter snel achteruit. 
Hij bereidde zelf zijn afscheid voor, 
en koos voor liederen van licht en 
veiligheid en teksten over acceptatie. 
Wij worden geroepen zoals wij zijn. 
In dat geloof gaven wij Bob op 
27 april uit handen. Hij werd begraven 
op Zorgvlied.

Pieter (Piet) van der Breggen
Op diezelfde morgen van 27 april 
overleed thuis in zijn stoel Piet van 
der Breggen. Ook Piet werd 79 jaar. 
Piet, afkomstig uit een bakkersfamilie, 
is bij velen bekend van de bakkerij 
aan de Lindenlaan die hij in de 
jaren tachtig kocht, tegenover de 
Adventkerk. Daarvoor was hij lang 
bakker in Amsterdam. Als diaken 
was hij daarnaast zeer actief, eerst 
in de Adventkerk en na de fusie in 
de Paaskerk. Ook kopieerde hij tot 
een paar weken voor zijn overlijden 

de liturgieën. Op Piet deed je nooit 
tevergeefs een beroep. Zijn vrouw 
Adrie en hij waren niet weg te 
denken uit de kerk. Na zijn pensioen 
kreeg hij gezondheidsklachten. 
Die verergerden na het ziekbed en 
heengaan van Adrie, vorig jaar zomer. 
Daardoor werd het steeds moeilijker 
aan het sociale leven deel te nemen. 
Vanuit de gemeenschap waar hij lang 
deel van uitmaakte, de Paaskerk, 
namen wij op 3 mei afscheid van 
hem. We lazen teksten over Hem, die 
zich het brood des levens noemt. En 
we vertrouwden Piet toe aan Gods 
barmhartigheid op de begraafplaats in 
Uithoorn.

Vanuit de Paaskerk wensen wij 
Gerda en de kinderen Marja, Linda 
en Marten Lyklema en Peter en Willy 
van der Breggen de kracht toe van de 
Opgestane.
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Een ander ‘feestje’ was de boeken- 
en platenmarkt op zaterdag 12 mei. 
Een snelle actie van een aantal 
gemeenteleden, omdat de jaarlijkse 
Rommelmarkt dit jaar niet door kan 
gaan door de verbouwing van de 
Paaskerk. De oproep om boeken in te 

leveren werd met zeer veel kubieke 
meters boek beantwoord. Gelukkig 
kon ons grote sorteerteam de boeken 
op tijd in het gelid zetten en waren de 
kopers op zaterdag verrast door het 
mooie aanbod aan boeken. Wellicht is 
dit concept voor herhaling vatbaar. De 

opbrengst van de boekenmarkt was 
€ 1760,- en komt geheel ten goede 
aan het orgelfonds waaruit een deel 
van de restauratie van het orgel wordt 
betaald. Het komende jaar volgen nog 
meer acties om de gelden voor het 
orgel bij elkaar te sparen. 

Ook 27 april was het feest omdat 
het hare majesteit behaagd heeft 
maar liefst drie gemeenteleden een 
Koninklijke Onderscheiding toe te 

kennen. Bert Slot, Bob van Ankeren en 
Miep Habing werden onderscheiden 
voor hun vrijwilligerswerk in de 
Paaskerk en daarbuiten. Ook vanaf 

deze plaats van Harte Gefeliciteerd met 
deze onderscheiding. We zijn trots en 
dankbaar dat we deze gemeenteleden 
in ons midden hebben.

LintjesregenBoekenmarkt
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
In de zomermaanden zijn er geen 
speciale diensten. Toch zijn er enkele 
bijzonderheden te melden. Zondag 
24 juni hopen we opnieuw het heilig 
avondmaal te vieren. 

In de vier diensten waarin ik tot het 
zomerreces hoop voor te gaan, wil ik 
met u enkele prikkelende gedeeltes 
behandelen uit de Handelingen der 
Apostelen, een boek dat prachtig 
past in de tijd na Pinksteren, daar 
het spreekt van het inspirerende, 
maar soms ook verbijsterende en 

niet begrepen werk van de Geest in 
en om de gemeenschap van Jezus’ 
leerlingen. Zondag 10 juni hoop 
ik te beginnen met Handelingen 
8:4-25, dat handelt over jonge chris-
tenen in het dubieuze Samaria en 
over de praktijken van Simon de 
tovenaar aldaar. Zondag 24 juni 
volgt Handelingen 8:26-40, over de 
wonderlijke weg die de Geest gaat 
met een zwarte en ontmande minister 
van fi nanciën. Zondag 8 juli wil ik 
Handelingen 16:6-24 met u lezen, 
waarin een puperverkoopster de 
eerste christen in Europa wordt en 
een waarzeggende vrouw tot woede 
van degenen die haar exploiteren haar 
voorzeggend vermogen kwijtraakt. 
Zondag 22 juli ten slotte Handelingen 
17:15-34, waar Paulus’ irritatie over 
de grote hoeveelheid afgodsbeelden 
te Athene leidt tot zijn bekende 
redevoering op de Areopagus.

Kringenwerk
Het zomerprogramma gaat binnenkort 
van start. Ik vermeld hier de kring die 
op de dinsdagmiddagen 12 en 26 juni 
en 10 juli (en voorts nog 24 juli en 
4 september) bijeen zal komen om werk 
te maken van het thema ‘Vijf psalmen: 
besproken, beluisterd, gezongen’. In 
deze kring worden vijf psalmen van 

verschillend karakter onder de loep 
genomen, elke bijeenkomst één psalm. 
Steeds wordt de psalm van de middag 
bestudeerd en besproken. Daarna 
wordt deze op verschillende zangwijzen 
– uit bv. de rooms-katholieke, angli-
caanse of reformatorische traditie – ten 
gehore gebracht en/of gezongen. Tijd: 
14.00-15.30 uur. Leiding: ds. H.U. de 
Vries. Muzikale begeleiding: de heer N. 
Zonneveld.

ds. H.U. de Vries

Uit de wijkkerkenraad
Vijftig jaar Protestantisme in 
Buitenveldert: het lijkt inmiddels 
beter de feestweek te beginnen met 
Pinksteren, en af te sluiten op zondag 
26 mei 2013, dus een week eerder 
dan we vorige maand schreven. In de 
commissie ‘Pelgrimsweek’ hebben 
zitting de dames Velthorst, Versteeg 
en Vos (voorzitter) en de heren Van der 
Jagt, Van Kesteren en Stok, de laatste 
namens de kerkenraad. De commissie 
is al bijeen geweest en heeft allerlei 
plannen.

Onze eerste beurt voor het aanbieden 
van bloemen voor diensten voor 
gedetineerden op Schiphol is geplaatst 
op 15 juli. Een volgende beurt zal in 
het najaar vallen.

Een belangrijk deel van de verga-
dering was gewijd aan het beleidsstuk 
‘Investeren in visie’. Het is een stuk 
van de denktank, die de Algemene 
Kerkenraad (AK) in het najaar had 
ingesteld, en waar van onze kerk 
mevrouw Vos lid van was. Zij lichtte 
het stuk toe aan de hand van een 
PowerPoint-presentatie. Het betreft 
het in de nabije en verdere toekomst 
te voeren beleid gezien onze middelen. 
Hierbij zijn twee scenario’s bestudeerd. 
In scenario 1 wordt het vermogen 
geheel in stand gehouden. In scenario 
2 daalt het vermogen even snel als het 
aantal Betalende Pastorale Eenheden. 
De denktank wil de visie op het 
vermogen ondergeschikt maken aan 
de visie op kerk zijn, en kiest dus voor 
scenario 2. Niet langer treuren over 
wat niet meer gaat, maar werken aan 
wat nog wel gaat. Niet alleen naar 
je tekorten, maar ook naar je kansen 
kijken. Gezien de vergrijzing van 
het ledenbestand, de toename van 
het aantal mensen in de allerlaatste 
levensfase, de afname van vitaliteit, 
de afname van beschikbare vrijwilligers 
en de bijna afwezigheid van jeugd en 
jongvolwassenen vragen om extra 
(pastorale) zorg, professionaliseren, 
vernieuwen en werven. Dit betekent 
nu investeren. De PKN in Amsterdam 
heeft het vermogen ingezet voor 
vernieuwing en de neergang is 
gestopt. Op verzoek van de AK zijn we 
begonnen een beleidsplan op te stellen 
waarin initiatieven op allerlei relevante 
aandachtsgebieden naar voren gebracht 
worden. U zult er ongetwijfeld in de 
nabije toekomst meer over horen.

Adri Lodder

Pastorpraat
Als u dit leest heeft u vast al de 
nieuwe folder / fl yer gezien en meege-
nomen, ze liggen ervoor!
Er is een nieuwe algemene folder van 
de kerk, voor uzelf maar vooral voor al 
diegenen die de kerk voor het eerst 
bezoeken. Het is aan u om ze daar 
attent op te maken en ze aan te reiken. 
Doen hoor!
Het nieuwe Zomerprogramma is klaar. 
Neem het mee, lees het door en maak 
er gebruik van. Bezoek de kring of ga 
mee met een uitstapje als dat mogelijk 
is. Maar....geef u ook bijtijds op als dat 
gevraagd wordt! Er is zoveel mogelijk 
aan gedacht elke week iets te hebben 
buiten de zondag, dus we zien elkaar!
Verder wil ik u aansporen vooral 
ALTIJD onderaan de liturgie te lezen 
wat er die week allemaal gebeurt. 
Soms is er iets gewijzigd. Dit is vooral 
als u de website nooit leest.
Ook moedigen wij iedereen aan een 
abonnement te nemen op Present. U 
kunt het gratis ontvangen als het te 
duur voor u is. Fijn als u meeleeft met 
de gemeente. Voor opgave: bel het 
kerkelijk bureau, tel.: 641 36 48.
Misschien moet u dit allemaal voorbij 
laten gaan als uw gezondheid het niet 
toe staat dat u ergens aan meedoet. 
Dan willen wij u niet vergeten. Er 
wordt veel bezoek gebracht over en 
weer. Maar wordt het te stil om u 
heen, trek dan aan de bel. Letterlijk. 
Bel op: 6427703. We kijken of uw 
wens in vervulling kan gaan.
Zieken en gezonden: een heel goede 
zomer toegewenst.

Werkgroep Pastoraat 
Wil Kruijswijk

Toos Vaanderen-Bruning
Jarenlang was Toos Vlaanderen een 
centrale fi guur in de Pelgrimskerk. 
Na te zijn geboren en getogen in 
Amsterdam kwam ze bij de start van 
Buitenveldert in onze wijk wonen met 
haar gezin. 
Ze had een hart voor de Pelgrimskerk. 
Veel functies heeft ze onder ons 
gehad. Zo was ze bijvoorbeeld 
jeugdouderling, scriba, redactielid van 
het wijkblad. Wat ze deed, deed ze 
met liefde, grote inzet en een kritische 
geest. Ze genoot ervan onder de 
mensen te zijn, had oog voor iedereen, 
schonk iedereen vertrouwen. Door 
haar natuurlijke charme bouwde ze een 
enorm netwerk op. 
Zo bouwde ze samen met anderen 
aan het kerkzijn in Buitenveldert, 
ook aan de samenwerking van de 
Gereformeerden en Hervormden. 
Op latere leeftijd moest ze zich om 
gezondheidsredenen steeds meer 
terugtrekken uit het kerkelijk leven. 
Dat deed haar verdriet. Haar voorschrij-
dende dementie maakte het leven voor 
haar, haar man Kees en haar familie 
en vrienden moeilijk. Zes jaar was ze 
opgenomen in De Poort op de Hugo de 
Grootkade. Het isolement werd steeds 
groter. Maar ze straalde wel blijdschap 
uit bij het zien van een bekend gezicht.
Op 10 april is ze gestorven, zevenent-
achtig jaar oud, ‘veilig in Jezus' armen’, 
zoals op de rouwkaart staat. In de aula 
van Zorgvlied hield de pastor van De 
Poort, Ds. D. Reefhuis, een meditatie 
over 1 Joh. 4: 7 t/12, over de liefde van 
God voor ons en de liefde onder ons. 
Met dankbaarheid gedenken we Toos 
Vlaanderen en haar liefde voor ons.

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
scriba@pelgrimskerk.nu
wijkkas 660904 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen Buitenveldert 
inzake wijkkas Pelgrimskerk
inleveren kopij Present 
Janny Schuijt-ter Horst, tel. 6441065, 
janny.schuijt@telfort.nl
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nieuws van elders

PKN Heerenveen lanceert 
vrijwilligersglossy

De kerkgemeenschap die zo’n 3600 
leden telt, is al een tijdje bezig met het 
ontwikkelen van nieuw vrijwilligers-
beleid. ’De kerk ontkomt niet aan de 
maatschappelijke tendens: het wordt 
lastiger om vrijwilligers te krijgen’, zegt 
Sijtsema. ’We dachten: laten we onze 
vrijwilligerscampagne een ludieke start 
geven.’
De campagne is ook nodig omdat de 
kerk vanwege de opening van haar 
nieuwe kerkcentrum Trinitas volgende 
week, op zoek is naar vijftig extra 
vrijwilligers. Die komen bovenop de 
vijfhonderd vrijwilligers die de gemeen-
schap al telt: van voorzitter van de 
kerkenraad tot de tuingroep, vertelt 
Sijtsema.

Vacaturebord
Zo is er in het kerkcentrum het Grand 
Café de Uithof, dat vanaf september 
bijna dagelijks is geopend. Mensen 
kunnen er terecht voor een kop koffi e, 
of voor een gesprek. Een vrijwilliger 
is hier niet alleen bezig met horeca, 

maar biedt ook een luisterend oor. 
Op het Vacaturebord in de glossy 
staan nog meer nieuwe functies. Er 
zijn twintig evenementvrijwilligers 
nodig, omdat Trinitas ook ruimte heeft 
voor grotere evenementen, zoals 
concerten. Daarnaast vraagt de kerk om 
‘beamteamers’. Voorheen beschikten 
we niet over een beamer, straks hebben 
we een complete studio. Dat vraagt om 
mensen die handig met computers, 
beeld en geluid zijn.’
Het is noodzaak om nieuwe wegen 
te vinden in vrijwilligerswerk’, zegt 
Sijtsema. ‘Zonder vrijwilligers kan de 
kerk niet draaien. We moeten zuinig op 
hen zijn. De kerk mag er dus ook best 
iets tegenover zetten: randvoorwaarden, 
goede begeleiding en waardering.’

Plezier 
Sijtsema: ‘Wanneer je mensen vroeger 
vroeg: ‘wil je wat doen voor de kerk?’, 
zeiden ze eerst ‘ja’, en pas vervolgens: 
‘wat moet ik doen?’ Tegenwoordig is 
het andersom. De eerste vraag die je 

terugkrijgt is: ‘wat moet ik doen?’, de 
tweede: ‘hoeveel tijd kost het me?’ en 
de derde: ‘wat levert het me op?’ Bij de 
laatste vraag denken mensen bijvoor-
beeld aan sociale contacten, plezier en 
persoonlijke ontwikkeling.’
Daar steekt de gemeente dan ook op 
in. ‘We bieden lectoren bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om een lectorentraining te 
volgen. Daar heb je wat aan bij spreken 
in het openbaar. En ouderlingen die 
niet zo handig zijn met de pc, krijgen 
bijvoorbeeld een cursus aangeboden.’
Mensen willen best wat doen voor 
de kerk, merkt Sijtsema. ‘De tijd dat 
mensen twaalf jaar in de kerkenraad 
zitten, is echter voorbij. Vooral goed 
afgebakende en projectmatige klussen 
spreken mensen aan.’
Zo worden in de glossy twee zussen 
geïnterviewd die allebei een drukke 
baan en een druk gezin hebben. Sámen 
hebben ze een ‘duo-functie’ als notulist 
van de kerkenraad. 
De vrijwilligersglossy verschijnt in een 
oplage van 3500. Ieder kerklid krijgt 
er een in de brievenbus. Daarnaast 
komt hij op openbare plaatsen te 
liggen, zoals het gemeentehuis en de 
bibliotheek. 

Friesch Dagblad, 23 mei 

Hoe vind je vijftig extra vrijwilligers voor het kerkenwerk? De Protestantse 

Gemeente Heerenveen pakt het professioneel aan. Ze heeft de glossy Do 

uitgebracht die helemaal gewijd is aan vrijwilligerswerk. In mei bood ds. Siebe 

Sijtsema het eerste exemplaar aan aan wethouder Lykele Buwalda. 

We are the champions
Wat moet je met zo'n thema in een 
kerkblad? Behalve deze titel staart 
een leeg vel papier mij aan... Dan 
gaat gelukkig de bel. Een overval: 
vier kinderen, drie jongens van 
8 en 9 jaar en een meisje van 15 jaar 
(zij zal ze straks naar huis brengen), 
staan voor de deur. Ze brullen door de 
intercom: we hebben zo'n dorst van 
het voetballen en je bent thuis, we 
kunnen toch wel even iets drinken bij 
je? Grappig. Ik druk open.
Ze stormen de trap op en de kamer 
binnen. Raad eens wat. Met 4-2 
gewonnen!!
‘Geweldig’, zeg ik. ‘Dan is deze titel 
voor jullie: We are the champions.’
Ze knikken, lachen en drinken gulzig 
de limonade. Zal ik dat nu wel in het 
kerkblad schrijven? Wat heeft de kerk 

eigenlijk met voetbal te maken: drie 
jongens winnen met 4-2.
‘Toch wel’, zegt er een. ‘Ons 
voetballied staat in het liedboek van de 
kerk, hebben we toch pas ontdekt?’ ‘Ik 
weet wat, we kunnen het opvoeren. 
Wij zingen: We are the champions 
en jullie twee zingen plechtig uit het 
liedboek het eerste lied.’ Hij grist het 
liedboek van de piano, waar staat het 
ook weer? Lied 411 vers 1.
We voeren het twee keer op. Ze willen 
ook graag het Wilhelmus leren, dus 
luisteren braaf.
Dan moeten ze naar huis en stormen 
zingend de trap af. Stilte keert terug in 
huis.
Ja, ja, de kerk heeft dus een 
voetballied... nooit geweten. We are 
the champions!

Wil Kruijswijk

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

juni
di  12  14.00 uur Psalmenkring

wo  20  12.30 uur Catharijne Convent 
   Utrecht, 
   verzamelen Station 
   Zuid

vr  22 10.15 uur Menno 
   Simonskring

di  26 14.00 uur Psalmenkring

wo  27 10.00 uur Bijbelbezinning

juli
do  05  15.00 uur Kring Otter-Knoll

do  05  20.00 uur  Marcusevangelie. 
   Goede Herder

vr  06 18.00 uur Kostje geKocht

di  10 14.00 uur Psalmenkring

do  12 10.00 uur Portugese 
   Synagoge, 
   verzamelen lijn 51,
   Van Boshuizenstraat

Zie de folder van het zomerprogramma 
voor meer informatie of kijk op 
www.pelgrimskerk.nu.
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Zaterdag  16 juni Barre Poldertocht

Agenda jeugdwerk

PJRPJR

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

De tieners zijn in actie gekomen rondom het thema ‘Thuis’. 
Een aantal keer hebben ze gesproken over wat het betekent 
om thuis te zijn. Wie of wat maakt het dat je je thuis voelt? 
Ouders bleken hierin een belangrijke rol te spelen! 

In de Bijbel wordt de relatie tussen God en mens ook 
vaak in ‘huiselijke’ termen verwoord. In het gebed dat we 
elke zondag bidden noemen we God ‘Vader’. In een aantal 

Psalmen gaat het over het huis van God. We lazen Psalm 4 
uit Beeldspraak*. Het laatste vers klinkt zo:
 Ik kan rustig slapen, 
 want jij alleen geeft me
 een veilig gevoel.

Geloven is niet alleen zitten, praten en luisteren. Daarom 
gingen de tieners ook aan de slag. In zowel Amstelveen-
Noord (Kruiskerk) als Amstelveen-Zuid (Handwegkerk en 
Paaskerk) werd een doel gekozen dat met het thema te 
maken heeft. In Noord werd dat Altra Jeugdzorg in Zuid 
de Rudolphstichting. Van beide organisaties kwam iemand 
vertellen over het werk dat ze doen.

Door koekjes bakken en statiegeldfl essen in te zamelen 
werd geld opgehaald voor projecten van deze twee 
stichtingen. De tieners kregen hulp van de diaconie: in 
Amstelveen-Zuid werd de wijkcollecte bestemd voor de 
Rudolphstichting, in Amstelveen-Noord heeft de diaconie 
het opgehaalde bedrag van de tieners verdubbeld. Hoeveel 
er precies werd opgehaald, dat rekenen we nog uit. Je kunt 
het lezen in de volgende Present. Dank aan iedereen die 
zich hiervoor heeft ingezet!

 * Posthumus, Kees en Willemien Wikkers (2002) 
Beeldspraak, de bijbel naverteld voor jonge mensen. 
Gorinchem: Narratio.

Tieners in 
actie rondom 

het thema Thuis

Op 16 juni is het zover… de afsluiting 
van het jeugdwerkseizoen door de 
PJR. Op het laatst worden je uiterste 
krachten aangesproken: we gaan op Barre 
Poldertocht. Poldersporten, een tocht bij 
de Ouderkerkerplas en als afsluiting een 
overheerlijke barbecue. 
De PJR organiseert de Barre Poldertocht 
samen met het jeugdwerk in Ouderkerk 
aan de Amstel. Het wordt dus 
een gezellige grote groep!

Durf jij het aan om deze sportieve 
inspanning te leveren? Ben jij niet bang 
voor vieze kleding? Geef je dan op bij de 
tienerleiding in je eigen kerk of bij Ronny 
van Renswoude (zie deze pagina). Meer 
details zoals tijdstip en verzamelpunt 
volgen zo snel mogelijk.

Barre 
Poldertocht

Als je dit leest, ben ik inmiddels met 

verlof. Mijn taken worden waargenomen, 

deels door vrijwilligers en deels door 

mijn JOP collega Ronny van Renswoude. 

Zo neemt hij de organisatie van de 

Barre Poldertocht op zich en schrijft 

hij materiaal voor de tienerdiensten. 

Hieronder stelt hij zich voor.

Vervanging

Dorien Keus is met zwangerschapsverlof tot ergens in september. Ik mag haar 
tijdens deze maanden vervangen en het 
jeugdwerk vanuit de PJR een beetje 
behartigen. Ik zal me even voorstellen. 
Ik ben Ronny van Renswoude, getrouwd met Dineke en samen hebben we vijf kinderen in de leeftijd van 3 - 13 jaar. Vanuit JOP werk ik als jeugdwerker in wijkgemeente de Bron te Zeist. Ik werk daar voornamelijk rondom de gezinnen met jonge kinderen. Daarnaast werk ik bij de hervormde gemeente Giessen-Oudekerk als kerkelijk werker. Ik zal gedurende het verlof van Dorien een aantal afgesproken taken waarnemen. Ik ben gewoon bereikbaar via de kanalen van het PJR: 020-6437596 of 06-48575692 of pjr-amstelveen@hetnet.nl. Schroom niet om contact te zoeken als dat nodig is. Samen zoeken we naar een antwoord of oplossing.

Zwangerschapsverlof 
Jongerenwerker 
Dorien Keus en nu?

Dorien Keus

Ronny van Renswoude
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agenda Meer informatie en actualiteiten op: 
www.protestantsamstelveen.nl

www.protestantsbuitenveldert.nl

Di/ 12-06 en 
26-06, 10-07 
Psalmen besproken
We gaan psalmen bestuderen en 
bespreken. Daarna wordt deze 
op verschillende zangwijzen - uit 
bijvoorbeeld de rooms-katholieke, 
anglicaanse of reformatorische traditie - 
ten gehore gebracht en/of gezongen. 
Leiding: ds. H.U de Vries. Muzikale 
begeleiding: dhr. N. Zonneveld. In de 
Pelgrimskerk van 14.00-15.30 uur.

Do/ 12-07 
Excursie Portugese Synagoge
Excursie naar de geheel gerestaureerde 
Portugese Synagoge. Vertrek 
10.00 uur met metro 51, halte Van 
Boshuizenstraat. De kosten zijn: 
met museumjaarkaart gratis, met 
stadspas € 6,-. Na afl oop kan het Joods 
Historisch Museum worden bezocht. 
Het kaartje blijft een maand geldig.
Opgeven voor 8 juli bij Irene Hillers 
(tel. 6428243) of Wil Kruijswijk (tel. 
6427703). Stapt u elders op, geeft u 
dat dan even door.

Di/ 17- 07 
Lezing met dia’s
De heer Zonneveld neemt ons mee 
de natuur in van Buitenveldert en het 
Amsterdamse Bos. Aan de hand van 
dia’s vertelt hij over de bijzondere 
wereld van planten, korstmossen, 
vliegen, libellen, etc. Aanvang 15.00 
uur in de Pelgrimskerk. 

Vr/ 15-06 
Gemeentefeest Kruiskerk
De kerkenraad wil graag voordat de 
zomervakantieperiode aanbreekt met 
u/jullie allen het seizoen afsluiten. 
Om elkaar onder het genot van een 
hapje en een drankje nog beter te 
leren kennen. En ook om iedereen 
te bedanken die op de een of andere 
manier aan de kerkdiensten of andere 
activiteiten heeft meegewerkt. Dankzij 
ieders inzet is het mogelijk om samen 
gemeente te zijn.

Het is ons een groot genoegen om u/
jullie daarom uit te nodigen voor een 
feestelijke en gezellige ontmoeting op 
vrijdag 15 juni van 17.30 tot ongeveer 
20.30 uur in de Kruiskerk. 
We beginnen met een drankje, hebben 
vervolgens een klein programma in de 
kerk, waarna we om ongeveer 18.45 

uur met elkaar gaan eten. Dit jaar willen 
we een barbecue houden, waarbij we 
uiteraard rekening zullen houden met 
vegetariërs (graag vooraf even melden). 
We stellen het op prijs als enkelen van 
ons thuis een salade zouden willen 
maken – onkosten worden vergoed.

Neemt u als u dit wilt doen contact 
op Marian van Leeuwen of Antoinette 
Kamsteeg.
Voor een goede organisatie willen 
we graag inzicht krijgen in het aantal 
mensen dat we kunnen verwachten, 
vandaar ons verzoek om u/je uiterlijk 
maandag 11 juni op te geven.
Dat kan via de intekenlijsten bij de 
uitgang van de kerk of bij Marian van 
Leeuwen 06 42925149 of koster@
kruiskerk-amstelveen.nl

Graag tot ziens op 15 juni!

Za/ 07-07 
Gemeentefeest Paas- en 
Dorpskerkgemeente
Op zaterdag 7 juli – vanaf 16.30 uur 
- is er voor alle gemeenteleden een 
barbecue. Ook voor vegetariërs :)
Op die dag wil de kerkenraad 
samen met u het seizoen afsluiten 
en afscheid nemen van een aantal 
vrijwilligers. 

Er is live muziek en op het buitenplein 
een barbecue. Met slecht weer gaan 
we met de muziek naar binnen.
Zet uw naam op een van de inteken-
lijsten in de Paaskerk en geef aan of u 
vegetarisch wilt eten.
U kunt zich ook per e-mail opgeven 
bij Rina Ran: scriba@paaskerk-
amstelveen.nl of bij koster Stoffel 
Boot tel. 641 51 68.


