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Belofte
De beloften vliegen ons in deze dagen om 
de oren. Vaak loze beloften van politici die 
met het oog op de naderende verkiezingen 
bij kiezers in de gunst willen komen. Ook 
in de V.S. draait het verkiezingscircus op 
volle toeren. Wie herinnert zich niet het 
Yes we can van president Obama van vier 
jaar geleden? Samen ergens voor gaan, 
dat spreekt voor mij uit het beeld van twee 
vuisten op de omslag van deze Present. Ook 
de Bijbel staat vol beloften, vooral van God 
en van Jezus. Maar wij mensen blijven niet 
buiten schot. Neem de belofte van Jezus: 
we worden vergeleken met een verstandig 
man die zijn huis bouwt op de rots, wanneer 
we met zijn woorden aan de gang gaan. In 
mijn hoofdartikel pas ik dit toe op het proces 
van gemeenteopbouw waarmee we in 
Amstelveen-Buitenveldert bezig zijn. Daarbij 
mogen we ook het komend jaar rekenen 
op de begeleiding van Cor Schaap; Janet 
interviewt hem. Hoe Gods belofte en ook de 
belofte aan elkaar als een fundament onder je 
leven kan liggen, blijkt uit het interview met 
het echtpaar Rademaker. Wat er gebeuren 
kan als je elkaar iets belooft, daarover schrijft 
Wil Kruijswijk in de column. Dat het thema 
‘Belofte’ ook scherpe politieke kanten heeft, 
kunnen we ervaren in de theatervoorstelling 
‘Beloofd is beloofd?!’. Lezing van het boek 
‘Overal Adam en Eva’ van Mineke Schipper 
belooft een boeiend inkijkje in wat wij als 
mensen wereldwijd samen delen. 
De redactie wenst u een goed nieuw seizoen 
en belooft u iedere maand een boeiend 
themanummer. 

Sieb Lanser

Colofon
Contact redactie.present@
protestantsamstelveen.nl 
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Bijna iedere dag melden radio, televisie 
of kranten ons van ongeregeldheden 
tussen twee bevolkingsgroepen, de 
Israëli en de Palestijnen, die elkaar 
niet verdragen, ja soms haten. Bij de 
Palestijnen vinden zelfmoordacties 
plaats met bommen, waardoor vele 
slachtoffers vallen. De Israëli bezetten 
met veel overmacht en oorlogsgeweld 
gebieden, die aan de Palestijnen zijn 
toegekend. Beide acties zijn sterk 
te veroordelen. Maar met eigen 
ogen zie je meer dan via radio, TV 
of de geschreven pers. Dit wil de 
theatergroep Holy Bridge ons laten 
zien in de muzikale theatervoorstelling 
‘Beloofd is beloofd?!’, onder leiding  
van de regisseur Suzanne Bruning.   

‘Beloofd is beloofd?!’ vertelt ons het 
verhaal van zes Nederlanders die 

op reis zijn gegaan naar Israël en de 
Palestijnse gebieden. In de voorstelling 
vertellen drie vrouwen en drie mannen 
van verschillende generaties hun 
ervaringen en indrukken, opgedaan 
tijdens een rondreis van negen dagen. 
Een tekstschrijver heeft hun verhalen 
omgezet in een theaterstuk. Dit stuk 
gaat verder dan krantenknipsels of 
nieuwsberichten.
De spelers nemen ons mee op hun 
tocht door het Heilige Land. Zij geven 
ons een kijkje in de wonderlijke wereld 
van dit prachtige land. Maar ze tonen 
ons ook op indringende wijze de 
realiteit, hoe het confl ict in het Midden-
Oosten het dagelijks leven van de 
mensen die er wonen beïnvloedt.

In de voorstelling, die ongeveer een uur 
duurt, beleven we de reis van negen 

 dagen van de reizigers. Elke speler 
brengt zijn eigen koffer vol ervaringen, 
ideeën en dromen mee. De reizigers 
nemen ons mee op hun tocht door 
het Heilige Land, waarin ze switchen 
tussen Israël en de Palestijnse 
gebieden. Het gaat over de ontmoeting 
met de mensen die daar wonen onder 
zeer verschillende omstandigheden 
en soms in zeer dreigende situaties. 
Elke ontmoeting eindigt met de vraag: 
Geloof je in vrede? 

De voorstelling, die ongeveer een 
uur duurt, wordt gevolgd door een 
nabespreking, waarin thema’s als 
respect, verdraagzaamheid en vrede 
centraal staan.
Luister, zie en beleef deze unieke 
voorstelling op vrijdag 14 september 
om 20.00 uur in de Pelgrimskerk.    

Beloofd is beloofd?!
Een muzikale theatervoorstelling van de theatergroep Holy Bridge
Nel Velthorst
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Zo/ 09-09 

1e collecte: Diaconie, stichting Exodus
2e collecte: Kerk, landelijk missionair 
 werk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en 
ds. G.J. de Bruin, startdienst
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen en ds. S.H. Lanser, startdienst
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren  
18.30 uur: ds. W. Stijf, Meeuwen
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. L.C. van Drimmelen  

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A. Sneep 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen 

Zo/ 16-09 

1e collecte: Diaconie, landelijk 
 vredeswerk
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard en 
pastor J. v.d. Meij, oecumenische viering
15.30 uur: ds. M. Visser, Heemskerk
Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent 
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk.
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren
18.30 uur: ds. A. van Vuuren  
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
cantatedienst

De Buitenhof
(za 15.09) 10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
en pastor Ph. Kint, oecumenische viering
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.M.D. Nieuwenhuijze 
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor P. de Blot 
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. P.J. Koens

Zo/ 23-09 

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk.  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. D.J. Budding, Elsspeet 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries, 
oecumenische viering

De Buitenhof
10.30 uur: ds. H.C.M. Bouma
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: Leger des Heils

Zo/ 30-09 

1e collecte: Diaconie, stichting De 
 Spreekbuis
2e collecte: Kerk, eredienst en pastoraat 
 in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. J.C. Schaap
Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk 
Pauluskerk
10.00 uur: kand. J.P. de Man, Rosmalen 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: mw. E. Kok

De Buitenhof
10.30 uur: drs. K.E.A. Wijkstra
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: pastor W. Berendsen

Zo/ 07-10 

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk.    
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren   
18.30 uur: ds.  A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. C. Sloots
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke

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

Present niet in de 
brievenbus?
Het kan voorkomen dat u Present niet ontvangt. 
Mocht dit onverhoopt gebeuren, geen nood. Er 
is in uw kerk een aantal exemplaren beschikbaar. 
Zijn deze op? Neemt u dan contact op met het 
Kerkelijk Bureau tel.: 641 36 48 of mail kerk.buro.
secretariaat@planet.nl. U krijgt het nummer dan 
nogmaals toegestuurd.

Data kopij inleveren en verschijnen Present

Oktober
thema: Kijk om je heen!
inleveren kopij: 
18 september
verschijnt: 11 oktober

November
thema: Kleur
inleveren kopij: 
23 oktober
verschijnt: 15 november



76 jaargang 3 | nummer 7

Matteüs 7: 24-27
‘24 Wie deze woorden van mij hoort 

en ernaar handelt, kan 
vergeleken worden met 
een verstandig man, 
die zijn huis bouwde 
op een rots. 25 Toen het 
begon te regenen en de 
bergstromen zwollen, en 
er stormen opstaken en 
het huis van alle kanten 
belaagd werd, stortte 
het niet in, want het was 
gefundeerd op een rots. 
26 En wie deze woorden van 
mij hoort en er niet naar 
handelt, kan vergeleken 

worden met een onnadenkend man, 
die zijn huis bouwde op zand. 
27 Toen het begon te regenen en de 
bergstromen zwollen, en er stormen 
opstaken en er van alle kanten op het 
huis werd ingebeukt, stortte het in, en 
er bleef alleen een ruïne over.’

Bouwen
Dit gedeelte treft mij, omdat het gaat 
over het bouwen van een huis: op 
de rots of op het zand. Het gaat over 
standhouden als regen en storm tegen 
het huis aanbeuken. Ik geef wat vrije 
associaties met het oog op het rapport 
‘Investeren in visie’. En dan gaat 
het om de vraag hoe we een goede 
gemeente bouwen.
Hoe zijn we gemeente van Jezus 
Christus in de jaren die komen gaan? 
Het rapport daagt ons uit daarover na 
te denken en plannen te ontwikkelen. 
Wanneer we de situatie van dit 
moment overzien, is het dan niet zo, 
dat de regen neervalt, de stromen 
zwellen en de stormen opsteken en op 
ons huis inbeuken? Er staan sombere 
prognoses in het rapport. 
De kerk zoekt nieuwe vormen: van 
viering, van onderling pastoraat, van 
geloofsgesprek, van samenwerking met 
andere wijkgemeenten en teamvorming 
van predikanten. En ze zoekt nieuwe 

antwoorden op nieuwe vragen.
Sommigen vinden in alles wat er 
gebeurt een excuus om maar niet te 
bouwen. Om maar een beetje op de 
oude voet voort te hobbelen. Om je 
terug te trekken achter de dikke muren 
van de kerk en je van de wereld niets 
aan te trekken. Om te blijven staren op 
wat vroeger was en stil te staan in het 
verleden. 

Veelbelovend 
In die korte gelijkenis aan het slot van 
Matteüs 7 gaat het om het bouwen 
van een huis. 
Een veelbelovend huis: samen met 
elkaar iets maken van de wereld, 
samen iets bouwen waarin je zelf kunt 
wonen, maar waarin ook een ander 
kan schuilen, ja waarin ook God zich 
thuis zou voelen. 
Zo’n huis kan de gemeente zijn, ook in 
Amstelveen-Buitenveldert. Het rapport 
roept ons op om te investeren in visie 
en om te gaan met onze talenten.
Kortom: samen bouwen. Maar wat 
voor huis bouwen we dan? 

God
De gemeente moet een huis zijn, 
waarin God zich thuis zou kunnen 
voelen. Een plek waar God zelf aan 
het woord mag komen, waar de Bijbel 

opengaat, waar we de lofzang gaande 
houden, waar we toegerust worden 
om te leven als mens van God en 
volgeling van Jezus Christus. Eigenlijk 
is de hele wereld Gods huis en ik hoop 
ook dat de Protestantse Gemeente 
Amstelveen-Buitenveldert een grote 
openheid naar buiten en betrokkenheid 
op de wereld zal hebben. 

Ander
Vervolgens mag de gemeente een huis 
zijn, waarin een ander kan schuilen. 
Ieder moet zich daar thuis kunnen 
voelen: vrouwen en mannen, jongeren 
en ouderen, homo’s en hetero’s, 
witten en zwarten, mensen met 
betaald werk en mensen die moeten 
leven van een uitkering, mensen met 
een levenspartner en alleengaanden, 
brave burgers en dak- en thuislozen, 
en noem maar op. Een open en 

gastvrije gemeente, in contact met de 
samenleving. 

Ik
De gemeente kan ook een huis zijn 
waarin ik zelf kan wonen, waarin ik me 
echt thuis kan voelen. Ik mag er mezelf 
zijn, vrij en blij en ontspannen, omringd 
door zussen en broers in Christus, ik 
mag me aanvaard weten als kind van 
God, door God zelf genodigd in zijn 
huis, ervaren dat God iets wil met 
mij en met mijn leven. De gemeente 
wordt opgebouwd van onderop: 
mensen weten zich betrokken en 
verantwoordelijk, als oude of als 
nieuwe vrijwilliger. En dat kost niet 
alleen wat, het levert ook veel op: aan 
geborgenheid, zingeving, vreugde. 

Meebouwen
Zo’n gemeente heeft een Bijbelse 

vrijmoedigheid om haar eigen gezicht 
te tonen, ze staat ergens voor en is 
herkenbaar.
Het bouwen van een huis vraagt offers, 
‘kost’ wat: inzet, energie, tijd, geld, 
ergernis soms ook. Je kunt je pas 
gemotiveerd inzetten en gemotiveerd 
geven, als je weet waarvoor je dat 
doet: voor wat voor soort gemeente. 
Willen we als gemeente zo’n huis 
zijn, waarin God zich thuis kan voelen, 
waarin een ander kan schuilen, waarin 
ik zelf kan wonen?
Ik hoop dat we dan gemotiveerd zullen 
zeggen: ja, aan zo’n gemeente wil ik 
bijdragen: in tijd, in menskracht, in 
geld. De komende jaren geven een 
nieuwe kans en een nieuwe uitdaging 
om samen de schouders eronder te 
zetten, in eigen kring, tussen de drie 
wijkgemeenten en samen met andere 
kerken en organisaties. 

Een veelbelovend huis
Sieb Lanser

In de laatste twee nummers van 

Present besteedden we aandacht aan het 

rapport van de denktank ‘Investeren in 

visie’. Een belangrijk rapport, waarmee 

we als gemeente aan de slag mogen in 

het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. Hoe 

zal het huis van onze gemeente er in de 

toekomst uit zien? Onwillekeurig moet ik 

denken aan het slot van de Bergrede. We 

hebben geen garanties, maar ik hoor in 

Jezus’ woorden wel een belofte. 
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Verhalen over hoe ze elkaar ontmoeten 
aan het begin van de oorlog: Ko die 
vanuit Veendam als textielverkoper in 
Zwolle is gaan werken en op een zondag 
Winny ontmoet. Over hun verkeringstijd 
in de oorlog, het huis van Winy dat 
december 1944 gebombardeerd wordt, 
haar vader die begin 1945 omkomt bij 
een reddingsactie, hun trouwdag net 
na de bevrijding. En te midden van hun 

verhalen stel ik toch de vraag 
waarvoor ik kom.

Welke belofte speelt 
in uw beider leven een 
belangrijke rol?
Ko antwoordt: ‘Ons geloof 
is ons enige houvast 
geweest. Ja, dat geloof 
hebben we samen.’
Winy: ‘Ik ben van 1923 
en hij is van 1922 en we 
kennen elkaar van mijn 
16de jaar. ‘s Morgens was 
ik naar de kerk geweest 

met mijn vader en ‘s middags liep ik 
te wandelen met mijn vriendin en op 
een gegeven moment zien we twee 
jongens lopen …’
Ko vult aan: ‘Tegen mijn vriend zei 
ik: die kleine is voor mij, en ik vraag: 
Dames, mogen we een stukje 
meelopen?’
Winy vertelt verder: ‘Zo lang je op je 
eigen benen staat, mag je meelopen. 
Totdat ik mijn ouders zie lopen op 
de brug. O gut, mijn ouders, zei ik 
tegen Ko. Zijn dat je ouders, zegt hij? 
Die komen regelmatig bij mij in de 
zaak. Dan heb ik jou pas nog een jas 
verkocht. Een mooie blauwe!’ 
Ko: ‘Na anderhalf jaar vroeg ik om 
Winy’s hand. Dat was goed, als we 
maar beloofden vijf jaar ‘vrij’ van 
elkaar te blijven. In juni 1945 zijn 
we getrouwd. Onze trouwtekst uit 
Johannes 15 vers 5: 'Zonder mij kunt 
gij niets doen', gaf zin aan ons hele 
leven. Wij hebben zo vaak ervaren dat 
God ons bewaarde op momenten dat 
anderen dat niet voor mogelijk hielden.’
Samen vertellen ze het verhaal van het 
koffertje en het bombardement bij de 
IJsselbrug.
In de kruidenierswinkel ontmoet 
Winnie een mevrouw die vanuit 
Amsterdam naar Zwolle is verhuisd. 
Zij stopt haar – net zoals haar baas 
dat bij zijn vrienden doet – een extra 

stukje kaas of worst toe. De vrouw 
vraagt haar op een gegeven moment: 
'hebben jullie al trouwplannen?' En 
na het bevestigende antwoord: ‘Kom 
dan een keertje naar me toe, dan 
doe ik wat linnengoed voor je in een 
koffertje.’ Dat komt goed uit, want haar 
uitzet is ze kwijtgeraakt, doordat haar 
ouderlijk huis getroffen is tijdens een 
bombardement.

Zaterdag 3 februari 1944 
Wanneer Winny het koffertje wil 
terugbrengen, ontmoet ze ds. Kuiper 
op de Thorbeckegracht. Bij hem heeft 
ze belijdenis gedaan. Samen met haar 
vader doet hij evangelisatiewerk. Hij 
wil dat ze meegaat naar huis, want 
hij heeft slecht nieuws. De Engelsen 
hebben geprobeerd de IJsselbrug plat 
te bombarderen en daarbij zijn een 
paar boerderijen in de buurt geraakt. 
Winny’s vader die mensen onder het 
puin vandaan wilde halen, is een van 
de slachtoffers. 
Ko is te werk gesteld voor de Duitsers. 
Op die zaterdag graaft hij met een 
maat schuttersputjes aan de IJssel. 
Daarin moeten Duitsers kunnen 
schuilen. Wanneer het bombardement 
begint, vlucht Ko met een maat in 
een eenpersoons putje. Eén bom 
komt recht op hen af: ‘Laten we maar 
bidden,’ zegt Ko tegen zijn maat, ‘want 

deze is voor ons.’ De bom slaat vlak 
voor hen in en ze worden meters 
verderop in de modder gesmeten. 
Gelukkig blijven ze ongedeerd. 
Verderop is een boerderij getroffen. 
Wanneer ze willen helpen, horen ze 
het slechte nieuws: ‘Jullie mogen er 
niet heen. Goeree is al geraakt!'
‘Ja,’ zegt Winny. ‘Mijn moeder 
was aan het koken, toen we 
binnenkwamen. Dominee dorst het 
haar niet te vertellen. Ik heb haar om 
de nek  gepakt en vertelt dat pappa 
er niet weer was.’ Ze wordt nog 
verdrietig als ze dit vertelt. 

Ko: ‘Onze ouders waren echt gelovige 
mensen. Geloof is iets waar je een 
hechte band mee hebt. We waren het 
eerste stel dat in de vrijgemaakte kerk 
trouwde. De toenmalige discussie 
ging over de waarde van de doop. Als 
je als gelovigen je kind laat dopen, doe 
je een belofte aan God en God stelt 
daar een belangrijke belofte tegenover: 
Hij laat dat kind niet verloren gaan. Dat 
geloofden we als vrijgemaakten. 
Voor Winy en mij is het geloof een 
houvast in het leven.’

Hoe is uw eigen geloof meege-
groeid met alle veranderingen in de 
loop der jaren?
Ko: ‘Voor ons is het gesneden koek, we 
kunnen niet zonder ons geloof. In de 
oorlog zijn we door een diep dal gegaan, 
na de oorlog was het hard werken om 
boter op ons brood te  verdienen. Ik ben 
blij als ik naar de kerk ga, daar heb ik 
wat aan.
Vijftien jaar geleden kregen mijn vriend 
André en ik tegelijkertijd kanker. We 

hebben elkaar samen met onze vrouwen 
vast kunnen houden, kunnen knuffelen. 
André moest afscheid nemen, maar 
ik was liever gegaan. Ik moest een 
ingrijpende operatie ondergaan, het was 
leven of dood. Maar mag het verkeerd 
gaan, dan weten wij waar we aan toe 
zijn. Ik laat Winy niet alleen achter, 
want God laat haar niet alleen. Mocht 

ik alleen komen te staan, dan voel ik de 
hulp van boven. Dat klinkt misschien 
erg gemakkelijk. Mijn geloof geeft mij 
houvast en daardoor kan ik dingen 
aan waar ik nog niet eerder bij heb stil 
gestaan. Voor mij is het vastheid, de 
zekerheid dat ik hulp kan krijgen.’ 

Bij het afscheid zegt hij: ‘Je mag ons 
niet als een voorbeeld zien, hoor. Ik heb 
me in mijn latere loopbaan bij de politie 
ook wel eens misdragen. Maar dat is 
meer iets voor een vervolgverhaal.’ 

Ik kan me voorstellen dat hun jongste 
dochter al hun verhalen in een boekje 
verwerkt heeft met de titel: Zeventig 
jaar verkering.

Een belofte die houdt
Janet Parlevliet

Kom vanavond met 
verhalen hoe de oorlog 

is verdwenen. En 
herhaal ze honderd 

malen, alle malen zal ik 
wenen (Leo Vroman)

Vragen hoef ik niet te stellen als 

ik voor het interview binnenkom bij 

Ko (90) en Winy (88) Rademaker. ‘Geen 

Fokko en Douwina hoor, want dan 

kennen ze ons niet.’ Ze verwelkomen 

me met heel veel verhalen.
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Het begon met de fusie van de 
wijkgemeenten in Zuid. Of eigenlijk 
al ver daarvoor. De websites van de 
Handwegkerk, Paaskerk en Dorpskerk 
moesten in elkaar geschoven worden. 
Bovendien waren de systemen verouderd. 
Er is fl ink over gediscussieerd. In welk 
systeem bouwen we een nieuwe 
website? Wat behouden we en wat 

niet? Deze discussie 
werd vervolgens steeds 
breder want, als we toch 
bezig zijn: zijn de andere 
wijkgemeenten wellicht ook 
niet aan vernieuwing toe? 
Zo is de ene na de andere 
webmaster betrokken geraakt. 
Naast de wijkgemeente 
Amstelveen- Zuid, de 
Kruiskerk, de Pelgrimskerk 
en de webmaster van de 
algemene website doet ook de 
Protestante Jeugdraad mee. 
En er wordt onderzocht hoe 

we digitale geldwerving aan de website 
kunnen toevoegen door middel van een 
webwinkel.
De website bouwen doen de web-
masters zelf. Waar samengewerkt en 
samengevoegd kan worden, gebeurt dat 
ook. Alle webmasters hebben de koppen 
bij elkaar gestoken om de nieuwe website 
werkelijkheid te laten worden. Inmiddels 
is er een keuze gemaakt in welk systeem 
we de websites bouwen. Het blijven 
aparte websites. Door te kiezen voor één 
systeem kunnen de websites eenvoudig 
gekoppeld worden. Bovendien kan er 
samen ontwikkeld worden. Wat op de 
ene website gemaakt wordt, kan ook 
geplaatst worden op de andere site. Of 
waar de ene webmaster er niet uitkomt, 
helpt de andere webmaster.

Het websiteplatform krijgt één huisstijl. 
Een professionele webvormgever maakt 
hiervoor een ontwerp. Alle websites 
behouden hun eigen gezicht maar het is 

goed te zien dat ze bij elkaar horen en je 
kunt, veel makkelijker dan voorheen, van 
de ene naar de andere website navigeren.

We kijken ook hoe we social media 
in kunnen zetten. Het is een nieuwe, 
eigentijdse manier om informatie te 
delen, om te laten zien waar we trots op 
zijn. Via Twitter en Facebook kan aandacht 
gevraagd worden voor verschillende 
activiteiten en kunnen discussies worden 
gestart.

De website wordt hèt digitale knoop-
punt van alle wijkgemeenten van de 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert. Het bevat ‘bovenwijkse’ 
informatie van de algemene kerkenraad, 
de centrale diaconie en het college 
van kerkrentmeesters. En elke 
wijkgemeente behoudt haar eigen 
wijkwebsite. Maar dan wel in een 
gezamenlijk jasje. Dit jasje krijgt de 
uitstraling van Present: een huisstijl met 
elke wijkgemeente haar eigen kleur.

Het komende half jaar wordt er druk 
gebouwd. Ik ben heel enthousiast over 
de ongelofelijke inzet van de webmasters. 
Het blijkt maar weer dat je door kennis te 
bundelen tot grote hoogte kunt komen.

Dat belooft wat…

Dromen worden werkelijkheid: 
websiteontwikkelingen
Yvonne Teitsma, communicatieadviseur Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert Saskia de Jong

Meestal is het voor een langere 
periode, soms is het zwaar. 
Bijvoorbeeld omdat degene die 
verzorgd wordt bijna niets meer 
zelfstandig kan, of niet alleen thuis 
kan zijn. 

MantelzorgSteunpunt
De gemeente Amstelveen heeft 
een steunpunt opgezet, dat 
ondersteuning biedt aan individuele 
mantelzorgers in de vorm van advies 
en begeleiding. Het steunpunt kan 
dat op verschillende manieren doen:
• Bieden van respijtzorg door middel 
van inzet van gespecialiseerde 
vrijwilligers, voor wie de zorg even 
uit handen wil geven.
• Organiseren en begeleiden van 
cursussen, contactmiddagen, 
lotgenoten contact voor 
mantelzorgers.
• Voorlichting aan mantelzorgers, 
professionals, belangstellenden, 
scholen, etc. 

• Overname van regeltaken op het 
gebied van wet en regelgeving, 
arbeid en inkomen, zorg, wonen en 
welzijn en verzekeringen door een 
mantelzorgmakelaar.

Als blijk van waardering kunnen 
zorgvragers hun mantelzorger 
voordragen voor een 
mantelzorgcompliment in de vorm 
van een bedrag van 200 euro. Dit 
bedrag wordt niet op enige uitkering 
gekort. De Sociale Verzekeringsbank 
voert dit uit (www.svb.nl). Ook is er 
een extra erfrechtelijke vrijstelling 
mogelijk voor de mantelzorger, als 
de zorgvrager overleden is. Een 
notaris weet hier meer van.

Praktijk is lastig
Vanuit de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) heeft ook 
de gemeente een taak om te 
zorgen voor de mantelzorger. Door 
bijvoorbeeld hulp bij het huishouden 

toe te kennen aan de mantelzorger 
om zo een steuntje te geven bij 
de zorgtaken. In de praktijk blijkt 
het lastig voor de gemeente om 
de mantelzorger te ondersteunen. 
Als gevolg van de opgelegde 
bezuinigingen probeert de gemeente 
de kosten van de WMO terug te 
dringen. 
Een vorm van bezuiniging die op 
dit moment vaak voorkomt, is het 
verminderen van de uren hulp bij 
het huishouden van een zorgvrager. 
Veelal menen gemeenten dat 
mantelzorgers nog wel meer 
kunnen doen, waardoor er minder 
professionele inzet nodig is. En daar 
zit een pijnpunt: een mantelzorger 
zal niet snel klagen of anderszins 
laten blijken dat het niet meer gaat. 
Via zogenaamde ‘keukentafel-
gesprekken’ brengen gemeenten 
de situatie, de zorgvraag en 
eigen mogelijkheden van cliënten 
opnieuw in beeld. Tijdens 
deze gesprekken mag ook een 
mantelzorger aandacht vragen voor 
zijn situatie. Bij het vaststellen 
van een nieuwe indicatie moet dit 
meegenomen worden. Bezuinigen, 
het moet; maar niet door nog meer 
op het bordje van de mantelzorger 
te leggen.

college van kerkrentmeesters

Mantelzorg: zorg in verbondenheid

Alle wijkkerken in Amstelveen-Buitenveldert hebben een eigen website. En er is 

een algemene website voor de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert waar 

informatie te vinden is vanuit overkoepelende commissies: algemene kerkenraad, de 

centrale diaconie en het college van kerkrentmeesters. Wat is er nu mooier om deze 

websites aan elkaar te koppelen? Het college van kerkrentmeesters en de algemene 

kerkenraad hebben onlangs ingestemd met een investering om hieraan te werken.

Mantelzorg is het langdurig en onbetaald zorgen voor een 

chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, 

vriend of buur. Het is geen bewuste keuze om voor iemand intensief 

te gaan zorgen: het komt op je pad en in verbondenheid met de 

betreffende zorgvrager ga je voor hem of haar zorgen. 

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



1312 jaargang 3 | nummer 7

zegt dat Adam zijn vader was. ‘Maar 
verhalen en commentaren gaan hun 
eigen gang’, schrijft Mineke Schipper 
terecht. Op deze manier zijn al deze 
verhalen ontstaan. Boeiend vaak, 
exotisch, nieuwsgierig dikwijls (vooral 
rond seksualiteit) en voor ons gevoel 
soms vreemd of onzinnig. Maar wel 
boeiend om te lezen.

Niet waardevrij
Verhalen worden niet zomaar verteld; 
zij hebben een bedoeling. In het 
verleden is het verhaal van Adam en 
Eva in onze Westerse cultuur vaak 
gebruikt om de mannelijke dominantie 
te verdedigen. Is Adam niet als eerste 
geschapen en werd de vrouw niet 
uit hem geboren (immers uit zijn rib 
geschapen)? Soms krijgt het verhaal 
een nog onvriendelijker trek. Werd Eva 
niet uit een linker rib geschapen (links 
is in het Latijn: sinister)? De vrouw 
deugt dus niet helemaal: zij is de grote 
verleidster en zij is zwak. Niet voor 
niets richt de verleider zich tot Eva; 
hij wist dat hij bij Adam geen kans 
maakte. En wat vindt u van dit verhaal: 
Toen God Adams rib wegnam, stal de 
duivel die. Een engel achtervolgde de 
duivel, greep hem beet, maar bleek 
alleen zijn staart vast te hebben, die 
afbrak. Toen is de vrouw maar uit die 
staart geschapen.

Prachtige platen
Naast talloze verhalen biedt het boek 
ons ook talloze afbeeldingen van 
kunstwerken, zowel in zwart/ wit, als in 
kleur; beelden vanaf de Middeleeuwen 
tot vandaag, uit jodendom, christendom 
en islam, uit onze Westerse cultuur, 

maar ook uit andere 
culturen. Uitgebreid 
worden ze besproken. De 
slang in het paradijs wordt 
veelvuldig afgebeeld met 
een vrouwenhoofd. Op een 
schilderij van Rafaël lijkt het 
gezicht van de slang zelfs 
sprekend op dat van Eva. Vaak 
treffen we in de nabijheid 
van Eva een papegaai en 
een pauw aan. Niet als een 
artistieke impressie van het 
paradijs, maar als symbool. 
De papegaai is het enige 
dier dat kan (leren) praten 
en zo ‘Ave’ zeggen. Groette 
de engel Gabriel Maria niet 
met ‘Ave Maria’ (gegroet 
Maria)? En is ‘Ave’ ook niet 
het omgekeerde van Eva? 
Maria als tegenpool van Eva. 
In de oudheid dacht men 
dat het vlees van de pauw, 
na zijn dood, niet rotte. Zo 
werd de pauw symbool van 
onsterfelijkheid.

Bedoeling
In een gesprek met 
Mineke Schipper proef ik 
haar fascinatie voor al die 
verschillende verhalen. 
Maar het boeiendst, zegt 
zij, zijn – ondanks de 
veelheid van verhalen – 
toch de verbindingslijnen die door de 
godsdiensten en culturen heen blijken 
te lopen. Vaak kijken mensen vooral 
naar de verschillen tussen culturen en 
godsdiensten. Boeiender is de vraag: 
wat delen wij als mensen samen.

Kent u het verhaal van Lilith, de 
eerste vrouw van Adam? 
Hebt u zich wel eens het hoofd 
gebroken over de vraag of Adam en 
Eva een navel hadden? Toen God 
de mens geschapen had, riep Hij de 
engelen bij zich en beval hen zich voor 
de mens neer te buigen om hem te 
eren. Maar Iblis (een van de hoogste 
engelen) weigerde omdat hij zich beter 
en belangrijker dan de mens voelde. 
Had God hem niet uit vuur en de mens 
slechts uit klei geschapen? Daarop zei 
God: ga weg hier, je bent vervloekt. Zo 
is de duivel ontstaan. In het paradijs 
liep de slang recht overeind; het was 
een van de mooiste en intelligentste 
dieren, met prachtige groene ogen en 
lang haar als een vrouw. Zij werd Eva’s 
beste vriendin. De slang werd jaloers 
op de relatie van Adam en Eva. Hij 
verleidde haar en uit die relatie is Kaïn 
geboren; daarom deugde hij niet.

Een handvol verhalen geplukt uit het 
prettig leesbare boek van Mineke 
Schipper, ‘Overal Adam en Eva'. Uit 
bovenstaande citaten blijkt al dat dit 
geen theologisch boek is. Mineke 
Schipper is intercultureel literatuur- 
wetenschapper en heeft verhalen 
van Adam en Eva bijeengebracht uit 
jodendom, christendom en islam; uit 

vele tijden en verschillende culturen. 
Een fantastisch geheel van vaak 
bontgekleurde verhalen. ‘Een stroom 
van zinnige en onzinnige, geleerde 
en populaire commentaren’ (pg. 20), 
zoals zij zelf zegt.

Hoe ontstonden al die 
verschillende verhalen?
Wij kennen het verhaal van Adam 
en Eva uit het begin van het Bijbel-
boek Genesis. De redacteur van 
Genesis schreef in de Babylonische 
ballingschap de mondeling over-
geleverde verhalen die hij hoorde op. 
Zo kwamen er twee verschillende 
scheppingsverhalen in Genesis 
terecht. In die cultuur van het Midden-
Oosten circuleerden meerdere 

scheppingsverhalen. Wat is daarvan 
bewaard gebleven in verhalen en 
mythen die vandaag nog bestaan? 
En, ‘zodra Adam en Eva in andere 
culturen terechtkomen, worden ze 
ingebed in bestaande tradities’ (pg. 
83) waardoor het verhaal verandert. 
Vaak ook worden er logische 
argumenten bedacht, die niet aan 
de Bijbeltekst ontleend konden 
worden. Waar haalden Kaïn en Abel 
hun vrouw vandaan? Dat moesten 
toch ook dochters van Adam en Eva 
zijn? Maar waren die huwelijken dan 
niet incestueus? Wat is er niet over 
geschreven en gespeculeerd. 
Ik verwees al naar het verhaal dat Kaïn 
het kind was uit een relatie van Eva en 
de slang, hoewel de Bijbel nadrukkelijk 

Overal Adam en Eva
Piet de Bres

boekverslag

Mineke Schipper is een stadsgenote van ons. 
Zij houdt in oktober van dit jaar een lezing 
over haar boek in de Bibliotheek (Stadshart 
Amstelveen).
In de bibliotheek kunt u meer overigens meer 
boeken van haar hand lenen.

Op www.minekeschipper.nl leest u meer over 
de schrijfster en dit boek.

‘Overal Adam en Eva’.
De eerste mensen in jodendom, 
christendom en islam.
Mineke Schipper. 
Uitgeverij Bert Bakker.
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Wanneer ik de Paaskerk binnenloop 
voor onze afspraak is Cor bezig om 
foto’s van de kerk te maken. ‘Ik wil 
graag nog een paar kiekjes hebben 
naast de echte foto’s van Reinier 
Ran’. Eén van Cors activiteiten betreft 
de commissie herinrichting van de 
kerkzaal van de Paaskerk. 

Wat trof je aan, toen je vorig jaar 
september begon?
Uit een grote map op tafel vist hij een 
stroomschema: ‘Toen ik kwam heb 
ik vier dingen die vaststonden direct 
in kaart gebracht: de Dorpskerk was 
verkocht, drie wijkgemeenten zouden 
één wijkgemeente gaan vormen, in 
Westwijk zou een nieuwe kerkplek 
gebouwd worden en elke kerkplek 
kreeg zijn eigen profi lering. Van daaruit 
ben ik vertrokken.’ 

Wat was je hoofdopdracht?
‘Ik citeer maar even uit de offi ciële 

stukken: De gemeenten in Zuid 
begeleiden naar een nieuwe situatie, 
waar zoveel mogelijk gemeenteleden 
zich goed bij voelen. En daarbinnen 
een vernieuwend plan ontwikkelen 
om als kerk in Zuid aanwezig te 
zijn. Dat is best een hele klus, 
zeker als we denken aan de pijn 
van de kerksluitingen of verstoorde 
verhoudingen.’ 
Voorop staat voor Cor dat 
gemeenteleden zich moeten kunnen 
vinden in vernieuwingen, ‘want 
vernieuwingen zonder grondvlak zijn 
gebakken lucht.’ En dan volgt pats 
boem een oneliner: ‘effi ciency = 
kwaliteit x aanvaarding.’ Dat mag hij 
me uitleggen: ‘Als een plan goed is 
maar dat plan wordt niet aanvaard, 
kom je uit op nul. Als een plan 
misschien zelfs iets minder goed 
is, maar het wordt wél aanvaard, is 
het resultaat uiteindelijk veel beter. 
Plannen zijn er niet om in je eentje 

te fantaseren, plannen zijn er om te 
samen te ontwikkelen en elkaar te 
inspireren. Zo ben ik ook momenteel 
heel benieuwd naar de doorwerking 
van het Verspieders-rapport in Zuid en 
Amstelveen-Buitenveldert als geheel.’

Vorig jaar september was je druk 
bezig met rapporten lezen …
‘en met luisteren en vragen,’ vult 
Cor aan. In rapporten wordt iets 
geschreven, en ik heb geluisterd of 
dat ook leeft. Die vele losse rapporten 
bleken verwarrend te zijn, ze waren 
geschreven vanuit verschillende 
invalshoeken, de uitvoering 
verkeerde in verschillende fases en 
de omstandigheden waren vaak al 
weer veranderd. Ondertussen waren 
er twee à drie zelfstandig werkende 
organisaties in Zuid, Dorpskerk/
Paaskerk en Handwegkerk, die zo 
allemaal hun eigen aardigheden en 
cultuurverschillen hadden.
Vanaf het begin trof mij ‘t gevoel van 
bereidheid om een nieuwe start te 
maken – bij zeer velen. En ook een 
enorme werkinzet en betrokkenheid 
van moderamina, predikanten en 
kerkenraad. Natuurlijk proef je ook 
angst voor de veranderingen. Ook 
de pijn van het verleden, van de 
kerksluitingen, was voelbaar. Een 

collectief gevoel van: pfffff, zo was het 
niet goed. We moeten het beter doen 
dan het is gegaan, maar lukt dat?’ 

Waar zijn we langzamerhand naar 
op weg?
‘Er is veel gebeurd: de fusie van 
de drie wijkgemeenten is met 
Pinksteren tot stand gekomen, de 
reglementen zijn uitgewerkt. De 
verschillende kerkculturen kunnen 
zich nu vruchtbaar mengen binnen 
één organisatievorm. Dat alles geeft 
meer duidelijkheid, rust en helderheid. 
De denktank van Protestants 
Amstelveen-Buitenveldert is met 
'Investeren in visie' te water gegaan 
en daarmee kunnen we handen en 
voeten geven aan nieuwe vormen 
van samen gemeente-zijn. Hoe gaan 
we samen als nieuw-zuid concreet 
verder? ‘Investeren in visie’ vraagt 
om plannen, om beleidsplannen. Het 
woord ‘plan’ moet je niet overdrijven, 
want dat is het papiertje waar het op 
staat. Er is nieuw beleid nodig voor 
een nieuw Zuid. Beleid is een vorm 
van naastenliefde. Je respecteert 
elkaar in wat je wilt, en je houdt je aan 
de gemaakte afspraken – zoveel als 
mogelijk is.‘

Wat is je opdracht voor het 
komende jaar?
‘Voortgaan op de ingeslagen weg, 
meehelpen handen en voeten te 
geven aan de fusie van Zuid en aan 
de uitgangspunten van 'Investeren 
in visie'. Dat is de zogenaamde 
tweede fase van de beleidsplannen 
en concretiseringen. Maar niet als 
theorie van missie en visie, maar 

vanuit de hart-core van de gemeente: 
welke waarden, welke kernwaarden 
vinden wij, vind ik, van belang voor de 
kerk vandaag en morgen, hier en nu. 
Boeiend is dat zo ook de leden van de 
nieuwe gemeente elkaar beter leren 
kennen en dat je oefent om uit te 
spreken wat je écht belangrijk vindt.’

Uit de wandelgangen begrijp ik 
dat mensen blij met je zijn.
‘Dank je, waardering doet een mens 
goed, ook mij. Het uitdagende van 
een interim is, dat je steeds evalueert 
met je opdrachtgever. Ben je de juiste 
mens, op de juiste plaats, op het juiste 
ogenblik. Je houdt elkaar steeds bij de 
les: wat willen we?’

Hoe vind je het om in Amstelveen-
Zuid te werken? 
‘Boeiend! Er gebeurt veel en het is een 
spannende fase van gemeente-zijn. 
Daarnaast geeft het opnieuw voorgaan 

in kerkdiensten me extra bezinning en 
geloofsverdieping. Om intensief bezig 
te zijn met Bijbelteksten en het daarna 
te mogen doorgeven, beleef ik als heel 
positief. Ik had dat een tijd niet gedaan, 
zag er ook erg tegen op, maar het raakt 
me dieper dan ik dacht. Ik merk dat ik 
daarin verander. Ik ga niet verder dan 
mijn geloofspolsstok reikt, maar preek 
ondertussen ook tegen mijzelf.’

Waar staan we over een jaar?
‘Ik hoop dat we dan Zuiderlingen zijn, 
geen Dorpskerkers, Handwegkerkers 
of Paaskerkers. Dat we een éénheid 
zijn in verscheidenheid en de relevantie 
en betekenis van het geloof steeds 
duidelijker wordt. Want dat is de 
hart-core van gemeentezijn, maar 
dat geldt natuurlijk breder dan alleen 
Amstelveen-Zuid. ‘

Bij het afscheid roept hij me na: ‘ik ben 
trouwens dol op verbouwingen!’

Zuid verder op weg
Janet Parlevliet

Vorig jaar september werd Cor Schaap (1953) voor een jaar benoemd als 

mediator, predikant en procesbegeleider. Daarvoor was hij als jurist en predikant 

werkzaam in verschillende functies in het bedrijfsleven en de kerk. Zijn contract 

is inmiddels in onderling overleg met een jaar verlengd. Hij is een man op de 

achtergrond: begeleidde de fusie van Zuid (Pinksteren 2012), planvorming voor 

Westwijk (verspieders) en nam deel aan de denktank Amstelveen-Buitenveldert.
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De anders zo kwieke grootvader 
overziet nu toch wat vermoeid het 
terras, waar te gaan zitten, staan er 
rokertjes op tafel of alleen sigaretten? 
Grootmoeder leunt zwaar op hem, al 
twintig jaar loopt ze moeilijk. De hele 
dag heeft hij zijn pas ingehouden, 
zich aan haar aangepast. Hij veegt 
zijn voorhoofd af met een grote witte 
zakdoek. Waar wil je zitten? Rollators 
bestonden nog niet in 1964, had 

trouwens niet gekund door het dikke 
grint.
Dan komt de bruid aanlopen: ‘Ach, zijn 
jullie daar, zo laat, warm hè, kom hier 
zitten, plaatsje vrijgehouden.’
Eindelijk zit oma. Opa vindt het daar te 
druk, hij kijkt verlangend naar plekjes 
opzij, onder de bomen. Oma begrijpt 
hem; ‘Ik zit goed hoor, zoek jij maar 
voor jezelf, ik wil praten met iedereen, 
maar jij in de wolken natuurlijk!’ Opa 
zucht. ‘Valt niet mee hè opa’, zegt de 
bruid, ‘de hele dag langzaam lopen, 
met alles helpen...’ Dan recht opa zijn 
rug: ‘Dat heb ik bijna zestig jaar geleden 
beloofd, net als jij vandaag!’
De bruid ziet wat verschrikt rond, 
toevallig richting de tafel waar al haar 
feministische vriendinnen zitten.
De bruidegom, die achter haar is komen 
staan, kust haar hals en zegt: ‘Jaaa, dat 
heb je allemaal beloofd vandaag!’

De bruid kijkt verward met grote ogen 
rond, even is het stil, dan barst er een 
gelach los...
De bruidegom verheft dan zijn stem 
‘Maar... toevallig heb ik het vandaag 
ook allemaal beloofd!’ Hij kust haar 
nogmaals. 
Grootvader kijkt nu wat triomfantelijk 
rond. Grootmoeder zegt een beetje 
snibbig: ‘man ga jij nu ook eens ergens 
zitten.’ Dan giechelt ze, knipt haar tasje 
open, er zit een zakdoekje in, een 
fl esje 4711, een portemonneetje en 
een kokertje. Dat laatste overhandigt 
zij opa. ‘Vooruit, en nu uit mijn buurt, 
maar het komt je wel meer dan toe!’
Verrast opent grootvader de koker 
en ruikt verzaligd aan de dure grote 
feestsigaar. Dan houdt hij hem 
omhoog en zegt geroerd: ‘dat gebeurt 
ook als je bijna zestig jaar geleden wat 
hebt beloofd!’

column

Beloofd, 
o ja?

Wil Kruijswijk

Daar staan ze, de hoogbejaarde 

grootouders van de bruid. Het was 

hun wens de hele trouwdag van hun 

enige kleindochter mee te maken. Het 

is gelukt, ondanks de hitte. Stadhuis, 

kerk, receptie en nu nog gezellig 

samenzijn in de lommerrijke tuin van 

het restaurant aan de rivier.

Zuid
Bij de diensten
Na de zeven gemeenschappelijke 
diensten in de zomer in de Paaskerk 
hebben we op 9 september de 
startzondag of gemeentezondag in 
de Handwegkerk. Voor de één een 
vertrouwder huis dan voor een ander. 
Tot begin maart hebben we daar, 
door de verbouwing van de Paaskerk, 
onze vieringen. Het zal voor nogal wat 
mensen wel even wennen zijn. Wie 
kind aan huis is, zal soms merken dat 
er iemand op het vertrouwde plekje zit. 
Ook moeten we nog wat meer wennen 
aan elkaars liturgische manieren. 
Naast de overeenkomsten zijn er wat 
verschillen. Maar het biedt ons ook kans 
om van zondag tot zondag te groeien 
in verbondenheid. Bij elkaar te gast, 
geroepen door de Ene die haar (zijn) 
naam laat wonen bij mensen. 
Zondag 9 september draagt aan het 
samen op weg gaan in het bijzonder bij 
door het programma na de dienst. Na 
de koffi e zijn er allerlei workshops waar 
u uit kunt kiezen. De kinderen hebben 
een eigen programma. We sluiten het 
programma af met een lunch, door te 
delen wat we hebben meegenomen 
van huis. 
Voor het zover is, hebben we die zondag 
afscheid genomen van vijf jongeren die 
al eerder op de basisschool werden 
uitgezwaaid en fris begonnen zijn op een 

middelbare school. Het gaat om Emma, 
Muriëlle, Benjamin, David en Michiel die 
welkom zijn bij de jongerendiensten. 
Op 2 september namen de volgende 
ambtsdrages afscheid en legden hun 
taak neer: Rina Ran, Fijtje Ran en 
Berend van Stal. Hun ambtstermijn 
is verstreken en na jarenlange inzet 
zeggen wij hun dank voor het vele werk 
dat zij verricht hebben.
Deze zondag nemen we afscheid van 
twee kerkenraadsleden, Ilse Meester 
en Thole Beishuizen, verwelkomen we 
Bert Slot als ouderling-kerkrentmeester 
en Ada van Puffelen, Els van Geel en 
Willy Iedema worden herbevestigd. 
Cynthia Kramer begint haar dienstwerk 
als pastoraal medewerker. We danken 
de één, wensen een tweede goede 
moed en realiseren ons tegelijkertijd dat 
niemand zonder taak is. 
Zoals het zo treffend in het jodendom 
wordt verwoord: we zijn allen dochters 
en zonen van de opdracht. 

Marcel den Dulk
Op 9 september is er ’s avonds de eerste 
Taizéviering van het nieuwe seizoen.
Op 16 september is er naast de 
ochtenddienst een liturgisch sobere 
middagdienst. Op 23 september is er 
het afscheid van Marcel den Dulk als 
cantor-organist van de Handwegkerk. 
Onder zijn leiding zingt een vocaal 

ensemble onder andere liederen van 
J.P. Sweelinck. We gaan hem die zondag 
dankzeggen voor zijn gewaardeerde 
muzikale bijdragen van de afgelopen 
jaren. De bijdrage van een kerkmusicus 
aan de dienst wordt nog wel eens 

website www.handwegkerk.nl
www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, g.j.debruin@hetnet.nl
(woensdag vrij)
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 Gerben Drost,
tel. 6413442 gerben.drost@hetnet.nl
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480,
voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
scriba Esther Velten tel. 6455406, 
scriba.hwk@ziggo.nl 
wijkkas 39.23.14.525 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert inzake PWAZ 
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
willekekoops@hetnet.nl
Janet Parlevliet, tel. 8890432
present@paaskerk-amstelveen.nl
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Bericht van deelneming
In Trouw lazen we het bericht van 
overlijden op 99 jarige leeftijd van 
Johanna Hillegonda Feitsma-Lakerveld. 
‘Ik heb een goed leven gehad’ en 
psalm 121:2 sierden de annonce.
Mevrouw Feitsma was de weduwe 
van ds. Muus Feitsma, die aan de 
gemeente van de Handwegkerk 
verbonden was als predikant in de 
periode 1946 - 1954. Een tijd die 
ook de nodige actuele vragen met 
zich mee bracht. We hebben de 
familie een brief van deelneming 
gestuurd namens de wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid. Mogelijk zijn er 
gemeenteleden die herinneringen 
hebben aan de genoemde periode. We 
konden bij het opstellen van de brief 
putten uit het werk ‘Wat was er aan 
de Hand naar Leiden?’ van ons aller dr. 
C.G. van Leeuwen.

Wijkgemeente ‘on the move’
Weinig nieuws uit de kersverse kerken-
raad van de protestantse wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid. Het vergaderseizoen 
start op 17 september met een volle 
agenda. Dus in de volgende Present 
meer hierover. 
De komende tijd zijn we meer dan ooit 
‘on the move’, kerk in beweging en naar 
we hopen kerk op de goede weg.

De zomerdiensten in de Paaskerk en 
ook de zomerbijeenkomsten werden 
prima bezocht. Dank aan allen die zich 
hiervoor hebben ingezet.

Zondag 9 september de gemeente-
zondag. Met als thema: geloof, hoop 
en liefde. In de kerkzaal beneden 

kunt u dan goed zitten op de 
stoelen afkomstig uit de Paaskerk 
(die gesloten is voor verbouw). Dat 
goed zitten is dan meteen de eerste 
belofte…

Opgelet
Voor 12 september zijn de kiesge-
rechtigden onder ons opgeroepen 
om hun stem uit te brengen op een 
partij en een persoon voor de Tweede 
Kamer der Staten Generaal.
Sterkte bij uw overwegingen en kies 
het goede.

Onze Joodse medeburgers vieren op 
17 september Rosj Hasjana (5773) en 
wij wensen hen nu alvast van harte: 
goed en zoet nieuwjaar!

Op 23 september nemen we met en 
na een muzikale eredienst afscheid 
van cantor-organist Marcel den Dulk. 
We willen hem graag een passend 
cadeautje meegeven. We roepen u 
op een bijdrage te leveren en dat kan 
via de wijkkas. Dus banknummer: 
39.23.14.525 van de PWAZ onder 
vermelding van: present voor Marcel 
den Dulk. 

Tot slot
Bij dat opruimen in de boekenkast 
kwam ik een klein boekje tegen 
met uitspraken van Lucius Annaeus 
Seneca. Dat was me er eentje, ook 
een politicus. Niettemin wil ik u de 
volgende uitspraak niet onthouden: 
‘Leef met de mensen alsof God het 
zag; spreek met God alsof de mensen 
het hoorden’.

Gerben Drost, voorzitter

Cornelia Beijer-Kuijt
Op 21 juni is in de hoge leeftijd van 98 jaar 
Cornelia Beijer-Kuijt heengegaan. Zij groeide 
op in de eerste decennia van de vorige eeuw 
op het landgoed van de baron bij wie haar 
vader in dienst was. God, vaderland en oranje 
hoorden in die wereld onlosmakelijk bij elkaar. 
Het Hervormde geloof gaf daar vorm aan. Een 
leven lang bleef zij deze achtergrond trouw. Ze 
gaf die basis ook door aan de kinderen die zij 
met haar man Anton kreeg. 
Nadat zij in de jaren negentig naar de 
Kastanjefl at verhuisde kwam ze in de 
Dorpskerk terecht. De laatste jaren kon ze 
niet meer naar de kerk. Wel bezocht ze de 
vieringen in het Huis aan de Poel toen ze daar 
kwam te wonen. Tijdens de dankdienst bij 
het afscheid op 29 juni lazen wij psalm 84, 
waarvan zij in haar gezangenboekje een vers 
omcirkelde: ‘Welzalig Heer, die op u bouwt, 
en zich geheel aan U vertrouwt.’ Wij wensen 
haar kinderen en kleinkinderen de Stille Kracht 
toe die haar gedragen heeft, de zegen van de 
Eeuwige.

onderschat, mijns inziens ten onrechte. 
Ik zal het orgel- en pianospel van 
Marcel en zijn stimulerende omgang 
met cantorij of gelegenheidskoor 
missen. 

G.J. de Bruin

De middag ná
Er is al veel gezegd en geschreven 
over de gemeentezondag ook wel 
startzondag genoemd, die we dit jaar 
in de Handwegkerk organiseren voor 
Amstelveen-Zuid op 9 september. Zie 
‘Bij de diensten’ en ‘On the move’.
Graag wil ik u alvast wat verklappen 
over het programma na de dienst. 
Natuurlijk starten we met koffi e en 
thee met wat lekkers. Daarna kunt 
u één workshop kiezen uit acht: 
wandelen, fi etsen, bloemschikken, 
praten over herinneringen, zingen, 
gedichten maken, lezing volgen en 
een gesprek over hoop, geloof en 
liefde, het thema van deze dag. U ziet, 
voor elk wat wils. Na de workshops 
is er een enorm buffet met allerlei 
lekkernijen door gemeenteleden 
zelf gekocht of gebakken. Voor de 
jeugd is er een apart programma en 
de jongeren (12+) zullen hand- en 
spandiensten leveren bij de jeugd en 
de lunch.
Een prachtige gelegenheid om elkaar 
verder te ontmoeten en daarom 
hopen we op een grote opkomst om 
het seizoen geïnspireerd samen te 
beginnen.

Esther Velten, scriba

On the move, kerk in beweging…
Blij ben ik met de papierbak verstrekt 
door de burgerlijke gemeente. 

Ik kan me per lichting ontdoen 
van verouderde theologische en 
fi losofi sche boeken. Wees gerust, 
veel van het courante werk uit die 
domeinen belandde al eerder in 
handen van onderlegde dan wel 
geleerde vrienden. Nochtans raken de 
boekenkasten niet leeg….

Rek en mallemolen
De sportzomer 2012 ligt inmiddels ook 
achter ons. Hoogtepunt was toch wel 
te Londen dat geslaagde drieledige 
vluchtelement op rek. Hulde voor Epke 
Zonderland uit Friesland.

Mogelijk was u in de zomer op pad 
en was u in de gelegenheid om eens 
een andere kerk of zelfs kathedraal 
te bezoeken. Zelf was ik 5 augustus 
present in de Keizersgrachtkerk 
bij de Gay Pride Kerkdienst 
verzorgd door de protestantse 
gemeente te Amsterdam. Arie 
Boomsma las Filippenzen 2: 1-8. 
Sicco Claus, docent fi losofi e en 
levensbeschouwing, bracht daarbij 
een vrome en toch ook vrolijke 
overweging. Voor de liefhebbers 
op te zoeken via internet: www.
gaypridekerkdienst.nl Het slotlied in 
die dienst kwam goed uit de kelen:
Bij de mallemolen van het leven
Staat iedereen te wachten in een rij
Wachten tot je mee mag doen
Het duurt misschien wel even
Maar voor iedereen is er een plaatsje 
vrij.
Een lied dat hoogstwaarschijnlijk het 
nieuwe Liedboek voor de Kerken - waar 
wij allen zo reikhalzend naar uitkijken 
(komt begin 2013) - niet zal halen.

Elisabeth de Groot-Wesseling
Dankbaar kon Lies de Groot terugkijken op 
haar leven. Niet dat ze er genoeg van had, 
haar dagen smaakten naar meer, nog een 
klein jaar en ze zou honderd zijn geworden. 
Wat een veranderingen heeft ze in haar leven 
meegemaakt; dat betekende dat ze zelf ook 
gaandeweg veranderde. Vroeger moest er 
zoveel en was de vrijheid soms ver te zoeken. 
Maar een nieuwe tijd brengt een mens bij 
andere inzichten. Ze genoot van de contacten 
met wie om haar heen waren. Lies was 
gezegend met een grote blijmoedigheid die 
anderen kon opbeuren. Je kon niet bij haar 
op bezoek komen zonder op momenten met 
haar te lachen. In de uitvaartdienst lazen we 
de psalm over de Ene die haar kent en een 
fragment uit het Paasevangelie omdat ze 
gegrepen was door het woord van Maria tot 
haar Heer: Rabboeni.

Alida Smit
Op 12 juli is overleden Alida Smit. Zij bereikte 
de respectabele leeftijd van 90 jaar, in relatief 
goede gezondheid, scherp van geest en tot voor 
kort zelfstandig wonend. Haar kindertijd was 
niet eenvoudig. Nadat haar moeder op jonge 
leeftijd overleden was, werd zij verantwoordelijk 
voor het huishouden. Zij was geïnteresseerd in 
het wereldgebeuren, las twee kranten en veel 
tijdschriften. Na de oorlog verbleef zij een tijd 
in Engeland en na terugkeer naar Nederland 
ging zij werken bij de Sociale Verzekeringsbank. 
Zij kende een zekere terughoudendheid in de 
directe omgang met anderen, m.n. de familie. 
Zij koos voor een eigen weg. Zij was verbonden 
met de christelijke traditie en de kerk. Tot op 
hoge leeftijd nam zij daar ook aan deel. Op 
vrijdag 20 juli namen wij in een korte gedachte-
nisviering afscheid van haar in de kleine aula van 
het crematorium ‘De Nieuwe Ooster’. Renger 
Prent ging voor in deze dienst.

In gesprek met leeftijdgenoten
De gesprekken tussen twintigers/
dertigers en vijftigers, die de afgelopen 
tijd maandelijks in de Paaskerk werden 
gehouden, zullen in het nieuwe seizoen 
doorgaan op andere locaties. Ben je 
in de twintig/dertig en sta je open 
voor persoonlijke gesprekken over 
geloof en zingeving? Welkom! Ook 
in de groep vijftigers praten we over 
deze onderwerpen. Daarin ligt het 
accent echter mede op de ‘rugzak’ die 
mensen kunnen meedragen door zaken 
als ziekte en scheiding. Wil je meer 
info? Dan is een mailtje voldoende: 
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dsbogaard@paaskerk-amstelveen.
nl. Bellen: 4416036, of een berichtje 
via Facebook mag ook. Ik ben daar 
te vinden onder mijn eigen naam, 
Marianne Bogaard, Amstelveen.

Bijbelkring: doordenken over de 
mens
Nadenken over geloof versterkt en 
verdiept. Eén van de grootste raadsels 
in ons leven zijn wij zelf. Waarom leven 
wij? Het boekje van Dr. Benno van den 
Toren ‘Doordenken over de mens’ wil 
helpen vanuit de Bijbel het raadsel 
van onszelf, van de mens beter te 
begrijpen. Veel aspecten van het leven 
komen aan de orde, zoals wat betekent 
het beeld van God te zijn en tegelijk 
zondaar, gebed en liefde voor God, 
werk en cultuur, huwelijk en ongehuwd 
zijn en de betekenis van lichaam en ziel.

Plaats: Handwegkerk - de Achterkant.
Tijd: donderdagochtend van 10.00 tot 
11.30 uur.
Data: 20 sept, 25 okt, 22 nov, 20 dec
Begeleiding: Mw. Miep Habing. tel. 
6473574 of m.habing@planet.nl.

Bijbelstudiekring
En ook op donderdagochtend van 
10.00 tot 11.30 uur:
27 september - ds. W. Janssen
18 oktober - ds. G. Rietberg
15 november - ds. A. van der Broek
13 december - ds. W. Janssen
Plaats: Handwegkerk - de Achterkant
Coördinatie: Gera Stronkhorst-
Streefkerk, tel. 6450139

Kring christelijke meditatie
Tien jaar lang vindt inmiddels het 
meditatief Bijbellezen plaats onder 

Agenda

September
zo  9 10.00 uur Gemeentezondag
do  13  20.00 uur   Gespreksgroep bij de fam. van Damme, Fanny Blankers-

Koenlaan 36 over ‘De zomer voorbij?’
do  20  10.00 uur   Bijbelkring ‘doordenken over de mens’ o.l.v. Miep Habing 
za/zo  22/23   PJR 12+ weekend
zo  23 10.00 uur Afscheid Marcel den Dulk
ma  24  20.15 uur Kring christelijke meditatie o.l.v. drs. Riëtte Beurmanjer
do  27 10.00 uur Bijbelkring o.l.v. ds. W. Janssen

Oktober
do  18 10.00 uur Bijbelkring o.l.v. ds. G. Rietberg
do  18 20.00 uur   Gespreksgroep bij de fam. van Damme, Fanny Blankers-

Koenlaan 36, ds. J.C. Schaap over: Hoe kan mijn persoonlijke 
geloofsbeleving de fusie van de kerken positief beïnvloeden? 
En andersom?

leiding van drs. Riëtte Beurmanjer. 
Dit seizoen mediteren we over 
Bijbelteksten rond het thema: ‘deugd 
en ondeugd’. Ben je geïnteresseerd, 
dan ben je op maandag 24 september 
van harte welkom om een avond mee 
te doen. Vanaf 20.00 uur staat de koffi e 
en thee klaar en we starten om 20.15 
uur. De avonden worden gehouden in 
De Achterkant (HWK). Graag opgave 
vooraf bij Marjanne Koops: 4417803 of 
mhkoops@planet.nl.

Afscheid Lydia
Na veel jaren te hebben meegedraaid 
als leiding, waarvan de laatste twee 
jaar als voorzitter, neemt Lydia Vlieger 
afscheid van de kindernevendienst. 
Lydia heeft zich altijd voor de volle 
100% ingezet. Naast de normale 
zondagsdiensten was ze regelmatig 
verantwoordelijk voor de projecten 
rond Pasen en Kerst. Vooral het, 
samen met de kinderen, maken 
van de palmpasenstokken was hét 
project voor Lydia. De uitleg van de 
projecten in de kerk deed zij op een 
leuke, eigen manier; interessant voor 
de gemeente en begrijpelijk voor de 
kinderen. Aspecten die we zeker zullen 
missen in de ‘nieuwe’ Kinderkerk 
Amstelveen-Zuid, de samenwerking van 
de gefuseerde kindernevendiensten 
van de Dorps-, Handweg- en Paaskerk. 
Lydia, naast de organisatorische 
aspecten zullen we je ook als persoon 
zeker gaan missen, je betrokkenheid, 
je gevoel voor humor en natuurlijk het 
contact met de kinderen. Lydia bedankt!

Namens de 
Handwegkindernevendienst, 

Hans Wesdorp

Nog lekker genietend van de 
zomervakantie moeten we alweer 
nadenken over het komende seizoen. 
Nu we offi cieel samenzijn met de 
Paaskerk is ons JD12+ rooster ook 
geheel samen. De meeste jongeren 
kennen elkaar al wel (de wereld is groter 
dan de kerk), maar het blijft toch even 
wennen aan elkaar in kerkverband. 
Toch wel een beetje spannend hoe het 
allemaal gaat lopen met het in elkaar 
schuiven van onze kerken in Zuid.
Op de laatste JD12+ hebben al 
klimmend in het (natte) Amsterdamse 

Bos afscheid genomen van diegenen 
die zich nu echt te oud vinden voor de 
JD12+. Ook zijn meteen diegenen die 
op de startdag 9 september overvliegen 
alvast geïntroduceerd. Wel viel er een 
schaduw over dit gebeuren vanwege 
het overlijden van de opa van Babette en 
Michiel.
Komend seizoen gaan we weer 
beginnen op de startdag, twee weken 
later is er het PJR 12+ weekend. Als dat 
geen goede start is...

Groetjes namens de JD12+ leiding, 
Anko Verburg

JD12+
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Kruiskerk
Bij de diensten
Zondag 9 september is onze start-
zondag, de zondag waarmee we het 
nieuwe kerkelijke seizoen inluiden. 
Mirjam Buitenwerf en Sieb Lanser 
zullen samen deze dienst leiden. De 
bedoeling is een wat andersoortige 
viering, met meer inbreng van 
gemeenteleden en creatieve werk-
vormen. Dit hangt uiteraard wel af van 
de medewerking van gemeenteleden 
en de gezamenlijke voorbereiding op 

zaterdagmiddag 8 september. Het 
thema van de dienst is ‘geloof, hoop 
en liefde’, ontleend aan 1 Korintiërs 
13; dit is ook het jaarthema van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Voor 
het eerst sinds Pinksteren zal ook onze 
cantorij weer te horen zijn. 
’s Middags zal de kerk open zijn 
vanwege Open Monumentendag. 
Zondag 16 september gaat Renger 
Prent weer in ons midden voor. De 
lezingen volgens het rooster zijn Jesaja 
45: 20-25 en Marcus 9: 14-29.
Op 23 september is Mirjam Buitenwerf 
de voorganger in een dienst van Schrift 
en Tafel. Het leesrooster geeft als 
lezingen Deuteronomium 13: 1-5 en 
Marcus 9: 30-37. 
Op 30 september gaat een goede 
oude bekende voor: Jaap Doolaard. De 
lezingen zijn dan volgens het rooster 
Numeri 11: 24-29 en Marcus 9: 38-50.
Zondag 7 oktober is collega Harmen 
de Vries uit de Pelgrimskerk onze 
voorganger. De lezingen zijn Maleachi 
2: 10-16 en Marcus 10: 1-16. Er start 
deze zondag ook een alternatief spoor 
uit het apocriefe boek Judit; allereerst 
komt hoofdstuk 4 aan de orde. Kind 
op Zondag sluit zich bij de lezingen uit 
Judit aan, maar het is nog niet zeker 
of we dat ook in de hoofddienst zullen 
doen. 

Schrik
Dat was schrikken toen collega 
Mirjam Buitenwerf op 1 augustus 
plotseling met hoge koorts in het 
Amstellandziekenhuis moest worden 
opgenomen. Gelukkig mocht ze na 
enkele dagen weer naar huis en werd 
er niets bijzonders ontdekt. Als dit 
kerkblad verschijnt, is Mirjam hopelijk, 
na een welverdiende vakantie, weer 
aan de slag in onze gemeente. 

Sieb Lanser

Kinderdienst en Basiscatechese
Al een aantal jaren volgen kinderen 
die in groep 7 en 8 van de basis-
school zitten in de Kruiskerk op de 
derde zondag van de maand de 
basiscatechese. Het lesmateriaal 
komt van de Protestantse JeugdRaad 
en bevat lessen over een stukje 
kerkgeschiedenis, gemeente zijn, de 
kerk als gebouw en het interieur. En 
verder over het ontstaan van de Bijbel, 
lessen over ambtsdragers, Avondmaal 
en Doop. Afgelopen maanden stond 
het Jodendom centraal: de joodse 
feesten en gebruiken. In maart hebben 
we een bezoek gebracht aan het 
kindermuseum in het Joods Historisch 
Museum. 
Op 24 juni hebben de kinderen die in 
groep 8 zitten afscheid genomen van 
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buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Erik Schouten,
tel. 6839070, 
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scriba Bep Boekestijn, tel. 6416664, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Protestantse 
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diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
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de kinderdienst en van de basiscatechese. In diezelfde 
vrolijke en mooie dienst maakten zij de overstap naar de 
Tienergroep. 
Ruim zeven jaar lang investeerde Ettje Poesiat veel energie 
in de basiscatechese als belangrijk onderdeel van religieuze 
vorming. Veel dank daarvoor! Vanaf september gaat Theo 
Goverts de Basiscatechese verzorgen. 

Uit de kerkenraad
Het belangrijkste agendapunt van de kerkenraadsvergadering 
van 18 juni waren onze plannen in het kader van het rapport 
van de Denktank. Binnen het programma Gastvrij en in 
contact met de buurten wil de kerkenraad de allerhoogste 
prioriteit gaan geven aan de jeugd en aan activiteiten op 
het snijvlak van kerk en cultuur. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan speciale gezinsdiensten en aan tentoonstellingen 
en cantates. Goede pr & communicatie is daarvoor 
onontbeerlijk, dus ook daaraan willen we prioriteit geven. 
Tevens willen we investeren in onze grote groep ouderen, 
werken we graag mee aan de plannen om het vormings- en 
toerustingswerk samen met de andere wijken op een hoger 
plan te brengen en zullen we moeten gaan inspelen op een 
nieuw type vrijwilliger dat zich niet voor een langere periode 
wil binden. Dit is niet de plek en het moment om uitgebreid 
op de plannen in te gaan. Als de ideeën wat verder 
uitgewerkt zijn, besteden we er een gemeentevergadering 
aan. De plannen zijn in een dikke brief aan de Algemene 
Kerkenraad verwoord. Als u daarvoor belangstelling heeft, 
dan kunt u mij dat laten weten.

Een ander belangrijk bespreekpunt was het rapport 
van de commissie kerkmuziek, gevormd door Aart 
Appelhof, Rieuwerd Buitenwerf, Henk van der Meulen 
en Henk Trommel. De commissie onderscheidt acht 
aandachtsgebieden: ‘normale’ kerkdiensten, alternatieve 
kerkdiensten, cantatediensten, (koffi e-) concerten, kerkkoor/
cantorij, instrumentale muziek, vespers en jeugd. Voor al 
deze acht gebieden is de huidige situatie beschreven, de 
gewenste situatie in 2017, en de in het seizoen 2012-2013 te 
zetten stappen. Het is een plan waarvan het enthousiasme 
aanstekelijk is. De kerkenraad heeft er graag ‘ja!’ tegen 
gezegd. Ook dit plan kunt u desgewenst opvragen.

Siety Koopmans-Roosjen
‘Zij hief haar ogen op en is vredig heengegaan.’ Zo meldt 
de rouwkaart het overlijden op 18 juni van Symentje (Siety) 
Koopmans-Roosjen (Meander 621), na enkele maanden ziekte; 
85 jaar is ze geworden. Zelf aanvaardde ze het, nuchter, als 
behorend bij het leven. Ze was bereid haar leven terug te geven 
aan God, na een vol en rijk leven hier op aarde. Van jongs af aan 
was ze zelfstandig en ging ze haar eigen weg, al voegde ze zich 
aan de andere kant ook weer in het patroon van huisvrouw die 
voor het gezin zorgde. Nadat haar man Rutgert was overleden, 
verkaste ze op haar 76e nog van Heerlen naar Amstelveen om 
dichter bij de (klein)kinderen en haar zus Alie Heek te zijn. Ze 
vond haar plek in de Kruiskerk. Tot het laatst toe was ze helder en 
betrokken bij de wereld om haar heen. 
Op 23 juni hebben we in crematorium De Nieuwe Ooster afscheid 
van haar genomen in een dienst van Woord en Gebed, waarin 
Psalm 121 centraal stond. Zij mag de ogen opheffen naar de 
Eeuwige zelf en zien van aangezicht tot aangezicht.

Riek Frese
In de gezegende leeftijd van 92 jaar is op 22 juni Johanna Maria 
Hendrika (Riek) Frese gestorven. Sinds zij in Amstelveen kwam 
wonen was zij een bekend gezicht in de Kruiskerk. De laatste 
paar jaar was de kerkgang op zondagochtend niet meer mogelijk, 
maar op de minimarkt zat ze er, in haar stoel; talloze poppen 
en dieren heeft ze in de loop der jaren gehaakt en gebreid, die 
op de minimarkt werden verkocht. De laatste periode was niet 
gemakkelijk. Een grote klap voor haar was het overlijden van het 
enig overgebleven familielid, haar neef Henny, op 31 mei. Riek 
was een onderwijzeres in hart en nieren; de kinderen van school 
waren haar kinderen. Graag vertelde ze over haar werk op de 
Amsterdamse scholen, o.a. in de Jordaan; het was wel eens 
moeilijk om de spraakwaterval te stoppen. Ze was een fl inke 
vrouw, ondernemend, met een brede interesse, eigenzinnig 
ook. Ze las veel. Een gelovige vrouw was ze ook, maar op 
een nuchtere manier; ze voelde zich verwant met nieuwere 
stromingen in de theologie. Geloven was voor haar vooral 
vertrouwen. 
Op 2 juli vond de dankdienst voor haar leven plaats in de Kruiskerk, 
waar we als broers en zussen van de gemeente afscheid van Riek 
hebben genomen. Psalm 23 stond daarin centraal. Aansluitend 
was de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Abcoude. 
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Vanuit het bestuur van het Kruiskerkkoor 
kwam het voorstel om cantor Henk 
Trommel een vast dienstverband 
te geven en om het koor voortaan 
Kruiskerkcantorij te noemen, gezien 
de aard van het koor. Ook hier heeft de 
kerkenraad graag mee ingestemd.

Zaterdag 7 juli was het tweejaarlijkse 
buurtfeest van de straten rondom 
de kerk. Kort daarvoor waren we in 
contact gebracht met de organisatoren, 
waarmee we natuurlijk meteen in 
gesprek zijn gegaan over de vraag of 
we nog aan de feestvreugde zouden 
kunnen bijdragen. Want zo’n kans om 
in contact te komen met de buurt 
krijgen we niet dagelijks! We hebben 
de toren opengesteld voor beklimming, 
waarvan 70-80 mensen gebruik hebben 
gemaakt. Iemand die al dertig jaar in 
de buurt woont, vertelde nu voor het 
eerst in de Kruiskerk te komen… En 
ds. Sieb heeft na de burgemeester 
een kort openingswoord gesproken. 
We kregen een erg mooie bedankmail 
van de organisatie. Het plan is om over 
twee jaar met een Kruiskerkteam mee 
te doen aan de straatcompetitie en de 
barbecue.
De volgende dag, zondag 8 juli, was 
nogmaals feest in de kerk, want 
toen werd Bep Boekestijn bevestigd 
als scriba. Van harte een goede tijd 
gewenst.
Nu is het zomer. Velen zijn er even 
tussenuit. Het kerkelijk leven gaat 
op een iets lager pitje door. Maar de 
plannen voor de startzondag van 9 
september liggen al weer klaar. Het ga 
u ondertussen goed!

Erik Schouten

Freek Barning
Op 27 juni overleed Freek Barning in de leeftijd van 87 jaar. Hij is een aantal jaren 
ziek geweest, het laatste halfjaar was zwaar. De heer Barning was met hart en ziel 
wiskundige. Hij doceerde het vak met liefde en overtuiging en tot op hoge leeftijd deed 
hij mee met een kring van wiskundigen die voor hun plezier zo ingewikkeld mogelijke 
vraagstukken bedachten en daar een oplossing voor zochten. Naast wiskunde hield hij 
van muziek en zingen. Een aantal jaren bezocht hij regelmatig de Bankraskerk en het 
vermoeden bestaat dat het samen zingen hem daar het meest dierbaar was. In de 
kapel van de RK begraafplaats Buitenveldert herdachten een zoon en een kleindochter 
hun vader en opa.
We lazen psalm 100 die afsluit met ‘De Levende is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn 
trouw van geslacht op geslacht.’ In dat vertrouwen hebben wij afscheid genomen. De 
goede herinnering aan hem zij tot troost voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Herman Verheijke
Na een kort ziekbed overleed op 8 juli in het Amstellandziekenhuis Herman 
Verheijke (Eyckenstein 51), 81 jaar oud. Vroeger werkte hij op het Shell-laboratorium 
in Amsterdam-Noord. Daarnaast heeft hij gedurende zijn leven ook veel in het 
kerkenwerk gedaan: collectant, diaken, pastoraal medewerker. Geloof en kerk 
betekenden veel voor hem en hij was dan ook een regelmatige kerkganger, vroeger 
in de Pauluskerk en later in de Kruiskerk. Op 12 juli was de dienst van Woord en 
Gebed in de Kruiskerk, waarin lezingen klonken uit Psalm 97 en Openbaring 21 en 
kinderen en kleinkinderen 
een belangrijke rol 
speelden in de liturgie. 
Hermans heengaan is 
een groot verlies voor zijn 
vrouw Corrie, zoon Ton en 
dochter Lydia en de zes 
kleinkinderen. Maar mag 
het geloofsvertrouwen 
dat Herman kenmerkte 
ook voor hen een bron 
van troost en uitzicht zijn. 
Dat geloofsvertrouwen 
spreekt ook uit het lied 
op de rouwkaart ('Jezus, 
leven van mijn leven') 
en uit het gedicht 'Eens' 
van ds. Ad Knotters, 
dat in de uitvaartdienst 
werd gelezen:

Vanuit de wijkdiaconie
Tijdens de zomerperiode is het ook 
voor de diakenen rustig(er). Maar 
voordat we de zomerperiode ingegaan 
zijn, hebben we teruggeblikt op het 
seizoen 2011-2012 en vooruitgekeken.
We kijken terug op een seizoen, 
waarin we samen goed hebben 
gedraaid en in een prettige sfeer 
met elkaar hebben vergaderd. Het 
plotselinge overlijden van onze collega-
diaken Ab de Bruijn in juni heeft ons 
als diaconie stevig geraakt en een 
plaats doen openvallen, waarvoor 
wij op zoek zijn naar invulling. De 
diaconale taken zullen we opnieuw 
verdelen, als we een nieuwe collega 
erbij krijgen. In het nieuwe kerkelijke 
seizoen werken we daardoor in een 
kleine bezetting, in ieder geval totdat 
we nieuwe diakenen hebben.
Traditioneel wordt in september weer 
de Ouderentocht georganiseerd. Dit 
jaar op 5 september en dat valt net 
voor het verschijnen van deze Present. 
We hopen dat een ieder genoten heeft 
van de rondvaart door De Biesbosch.
Met de startzondag en de tentoon-
stelling ‘Arm en rijk’ in Amstelveen 
gaan we het seizoen in en we hopen 
van harte dat we nieuwe collega’s 
mogen verwelkomen.

Saskia de Jong

Project ‘Arm en Rijk’
Het is langzamerhand een traditie 
geworden dat de maand oktober 
wordt uitgeroepen tot Maand van de 
Geschiedenis. Dit keer is het thema 
‘Arm en Rijk’. In de Kruiskerk zal 
hierover van 30 september t/m 21 
oktober een kleine tentoonstelling te 

Agenda
Op zondag 9 september, Startzondag, wordt het nieuwe boekje met activiteiten 
voor het seizoen 2012-2013 gepresenteerd. Daarin vindt u een uitvoeriger 
beschrijving van activiteiten die in de agenda slechts kort worden vermeld. 
Tenzij anders vermeld, vinden activiteiten plaats in de Kruiskerk.

september
za  8  15.30 uur voorbereiding startzondag in de Kruiskerk
zo  9 10.00 uur startzondag
di  25 20.00 uur kring 25+ o.l.v. Sieb Lanser
wo  26  10.00 uur  kring ‘Ouderen rond de Schrift’ o.l.v. Paul Koopman; 

parochiecentrum Titus Brandsma

oktober
ma  1  19.30 uur  avond ‘Vrouwen doen het woord’ o.l.v. Ambro Bakker; 

parochiezaal Augustinuskerk
wo  3  20.00 uur leerhuis ‘Uw Koninkrijk kome’ o.l.v. 
   Rieuwerd Buitenwerf
do  4  10.00 uur  kring ‘Rond de brief van Paulus aan de Efeziërs’ o.l.v. Tom 

Buitendijk; parochiecentrum Titus Brandsma
do  4  14.00 uur Byzantijnse kerkzang o.l.v. Renger Prent
ma  8  19.30 uur  avond ‘Vrouwen doen het woord’ o.l.v. Ambro Bakker; 

parochiezaal Augustinuskerk
di  9  10.00 uur  kring ‘Rond het evangelie’ o.l.v. Tom Buitendijk; 

parochiecentrum Titus Brandsma
do  11  20.00 uur  kring rond boek ‘In alle redelijkheid’ o.l.v. Mirjam Buitenwerf

zien zijn onder de titel ‘Arm en rijk in 
Amstelveen’. Openingstijden dinsdag-, 
donderdag- en zaterdagmiddag van 
14.00 - 17.00 uur en ’s zondags na de 
kerkdienst (vanaf ca. 11.30 uur),
Mensen van de Diaconie, tentoon-
stellingscommissie en Vereniging 
Historisch Amstelveen zijn in 
onderlinge samenwerking bezig 
deze tentoonstelling voor te bereiden. 
U hoort er meer van.

De Voorbereidingsgroep, tel. 6412395

do  11  20.00 uur  kring rond boek ‘In alle redelijkheid’ o.l.v. Mirjam Buitenwerf

zien zijn onder de titel ‘Arm en rijk in 
Amstelveen’. Openingstijden dinsdag-, 
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14.00 - 17.00 uur en ’s zondags na de 
kerkdienst (vanaf ca. 11.30 uur),
Mensen van de Diaconie, tentoon-
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Historisch Amstelveen zijn in 
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eerst in de Kruiskerk te komen… En 
ds. Sieb heeft na de burgemeester 
een kort openingswoord gesproken. 
We kregen een erg mooie bedankmail 
van de organisatie. Het plan is om over 
twee jaar met een Kruiskerkteam mee 
te doen aan de straatcompetitie en de 
barbecue.
De volgende dag, zondag 8 juli, was 
nogmaals feest in de kerk, want 
toen werd Bep Boekestijn bevestigd 
als scriba. Van harte een goede tijd 
gewenst.
Nu is het zomer. Velen zijn er even 
tussenuit. Het kerkelijk leven gaat 
op een iets lager pitje door. Maar de 
plannen voor de startzondag van 9 
september liggen al weer klaar. Het ga 
u ondertussen goed!

Gebed in de Kruiskerk, waarin lezingen klonken uit Psalm 97 en Openbaring 21 en 

‘Eens - als de hemel aan de aarde raakt -
mogen wij mensen wonderen beleven:
de steppe bloeit, een dode die zal leven,
van zwaarden worden ploegscharen gemaakt,
een vrede zonder einde, niemand bang,
het donker wordt verdreven door het licht,
er wordt geen kwaad meer, geen verderf gesticht,
een zuigeling speelt met een jonge slang.
In 't kind van Kerst, geboren in die nacht,
heeft God met ons een nieuw begin gemaakt,
aloude woorden spreken nieuwe taal:
eens - als de hemel aan de aarde raakt -,
dan komt het koninkrijk van God met kracht,
dan is er LEVEN voor ons allemaal.’

24
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
Zondag 16 september wordt de eerste 
cantatedienst van het nieuwe seizoen 
gehouden. Vocaal ensemble Linguae 
atque Cordis brengt o.l.v. onze cantor 
Bert ’t Hart de cantate ‘Wachet auf, 
ruft uns die Stimme’ van J.S. Bach ten 
gehore.

Zondag 23 september, aan het einde 
van de Vredesweek, komen we met 
onze broeders en zusters van de 
Goede Herderparochie samen in de 
Pelgrimskerk voor een oecumenische 
dienst van Schrift en Tafel.

Zondag 7 oktober is ds. Buitenwerf-
van der Molen van de Kruiskerk onze 
voorganger. De cantorij werkt mee aan 
de dienst. Op het muziekprogramma 
staan psalmen van Willem Vogel.

Een nieuwe bijbelkring
Dinsdag 25 september vindt de 
eerste bijeenkomst plaats van een 
nieuwe Bijbelkring, ditmaal over ‘de 
werken van Johannes’. Velen kennen 
het indrukwekkende evangelie van 
Johannes, maar weinigen kennen zijn 
brieven. In deze Bijbelkring nemen 
we de brieven van Johannes als 
uitgangspunt voor een verkenning 
van diens boodschap. Steeds wordt 
bij een gedeelte uit de brieven een 
thematisch overeenkomstig gedeelte 
uit het evangelie bestudeerd, zodat 
er een ‘kruisbestuiving’ tot stand 
kan komen tussen de inhoud van 
de brieven en de inhoud van het 
evangelie.
Plaats: Pelgrimskerk
Dag en tijd: dinsdagmiddag, eenmaal 
in de drie weken, van 14.00 tot 16.00 
uur
Start: 25 september 2012
Leiding: ds. H.U. de Vries
Ook belangstellenden van buiten de 
Pelgrimskerk zijn van harte welkom.

Ds. H.U. de Vries

Strandvakantie
Het huis stond hoog op een rots aan de 
kust van Bretagne. De afgang naar het 
strand was steil en zeker een kwartier 
lopen. We logeerden er met zes 
jongens, twee van 5 en 6 jaar en vier 
grote jongens tussen de 10 en 15 jaar. 
De grote jongens waren al heel vroeg 
naar het strand vertrokken, gepakt 
en bezakt met hengels, emmers en 
tassen (ze eten veel tot in de avond). 
Heel vroeg zeevissen, ze hadden 
ontdekt dat je dan het meest ving.
Die morgen hadden ze er een taak 
bij gekregen. Ze waren ernstig toe-
gesproken dat ze wel vroeg weg 
mochten maar één tas extra mee 
moesten sjouwen. Het was bij één van 
de ouders, door een misstap, enorm in de 
rug geschoten en deze mocht vier dagen 
niets tillen. Ze knikten, ‘tuurlijk, eitje!’
Hoewel nog pas tien uur in de morgen, 
was het al heel warm op het balkon 
waar we koffi e dronken en van het 
uitzicht genoten. Dan zien we de 
jongste van de vier hollend het steile 
pad omhoog klimmen. Ongerust 
roepen we hem toe: ‘wat is er, 
waarom kom je terug?’ ‘Stom, ik was 
de extra tas vergeten, ik ga meteen 
weer terug!’ Hij grist de tas uit de 
garage, waar hij klaar stond, en maakt 
rechtsomkeert richting strand. Nog één 

keer draait hij zijn bezwete hoofd om. ‘Hadden wij 
wel meegenomen hoor,’ roepen wij. Hij schreeuwt: 
‘nee, ik had het beloofd!’
 

Later hoorden we dat de drie achtergebleven 
jongens, zeer ongerust, bijna een half uur de rotsen 
afzochten omdat ze alleen een hengel vonden. Ze 
waren blij en boos toen hij terug kwam, omdat hij 
niks gezegd had, niemand had hem weg zien gaan. 
Zijn enige antwoord was: ‘ik wilde ongemerkt mijn 
belofte nakomen’.

Wil Kruijswijk

Pastorpraat
We sluiten het zomerprogramma af met een bezoek 
aan het Begijnhof (kapel en Alle-Dag-Kerk) broodje 
mee, koffi e/thee wordt aangeboden en voor wie wil 
kunnen we daarna nog even door de Schuttersgalerij 
lopen bij het Amsterdam-Museum om over de loper 
te gaan met patronen van alle culturen die nu in 
Amsterdam wonen. Doen, 12 september!

Winterprogramma volgt eind september.

Nu ds. Wim Janssen zijn kring beëindigd heeft, past 
het ons hem op deze plek nogmaals te danken voor 
meer dan tien jaar maandelijkse Bijbel-bezinning! 

Hermina Johanna Hendriks-Plomp
Op 4 augustus is thuis, omringd door haar beide dochters, 
Hermina Johanna Hendriks-Plomp ingeslapen. Zij werd geboren in 
Amsterdam in 1918, in een groot gezin van Gereformeerde huize. 
Ze groeide op met vier broers en drie zussen, in een sfeer van 
verbondenheid die altijd is blijven bestaan, ook na haar huwelijk 
met Ab Hendriks. Na een aantal jaren in de nieuwbouwwijk Osdorp 
kwamen zij aan de A.J. Ernststraat te wonen. Dat gaf haar de 
gelegenheid driemaal per week haar moeder te bezoeken, die op 
de grens van de Rivierenbuurt woonde. Een prettige bijkomstigheid 
was dat in Buitenveldert veel bekenden van de kerk kwamen te 
wonen. 
Jarenlang kerkte zij later in de Kruiskerk, omdat haar broer daar 
de diensten bijwoonde. Met haar dochter Edie, die thuis is blijven 
wonen, en dochter Ellen, lukte het het leven een goede invulling 
te geven, ook na het overlijden van haar man. Tot het laatst heeft 
zij zich sterk met hen verbonden geweten. Wij namen afscheid van 
haar op de begraafplaats Zorgvlied op vrijdag 10 augustus, waarbij 
wij woorden lazen van Jezus over zijn verbondenheid met God én 
met ons. Een verbondenheid die al onze menselijke grenzen te 
boven gaat. 

Jan Cornelis Vreugdenhil
‘… en de Vader zag hem reeds van verre komen.’ Deze woorden 
staan bovenaan de rouwkaart die het overlijden meldt van Jan 
Vreugdenhil (Ter Hooge 18-1). Zijn overlijden kwam niet onverwacht; 
er ging een lang traject aan vooraf. De jaren na een ingrijpende 
hartoperatie in 1996 waren als het ware een toegift. Op 7 augustus 
is hij gestorven, twee dagen na zijn 88ste verjaardag. Maar in geloof 
zeggen we: hij is opgenomen in Gods heerlijkheid. Deze bescheiden, 
rustige en milde man wist waarheen hij op weg was. Geloof en 
kerk namen een belangrijke plaats in in zijn leven. Hij geloofde in de 
hemel, maar ook in de hel. Desgevraagd rekende hij zich eerder tot 
de ‘bokken’ dan tot de ‘schapen’. Maar zijn geloofsvertrouwen was 
bovenal gefundeerd op wat Christus voor ons en dus ook voor hem 
heeft gedaan. In een volle Pelgrimskerk lazen we op 13 augustus 
daarover in Romeinen 5, een gedeelte dat hij zelf enkele jaren 
geleden al had uitgekozen voor zijn uitvaartdienst, samen met de 
psalm die in 1958 bij zijn huwelijk had geklonken: Psalm 23. Moge 
het geloofsvertrouwen dat uit deze teksten spreekt en dat Jan 
Vreugdenhil kenmerkte, ook zijn vrouw en kinderen en kleinzoon tot 
troost en bemoediging zijn. 

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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Agenda 
Elke vrijdag van 16.30 tot 18.00 uur Kannen en Kruiken.
Eerste vrijdag van de maand tevens gezamenlijke maaltijd Kostje geKocht.
Alle activiteiten vinden plaats in de Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.

september
vrij  07  18.00 uur  Kostje geKocht
ma  10  20.00 uur   Extremely Loud, fi lm, De Goede Herder
wo  12   10.00 uur   Bezoek Begijnhofkapel, vertrek lijn 5, halte Van Boshuizenstraat
do  13  20.00 uur   Het Woord spreekt, De Goede Herder
zo  16  10.00 uur  Cantatedienst m.m.v. Linquae atque Cordis
wo  19  15.00 uur Herinner je je
do  20  15.00 uur  Kring Otter-Knoll
di  25 14.00 uur Bijbelkring Johannes
do  27  20.00 uur  Patricia in India, De Goede Herder 
vr  28 10.15 uur Menno Simonskring

oktober
wo  03 15.00 uur Herinner je je
vr  05  18.00 uur  Kostje geKocht
zo 07  10.00 uur  Muzikale kerkdienst, cantorij zingt Psalmen van Willem Vogel
wo  10 10.00 uur   Kaas maken, vertrek Pelgrimskerk
wo  10   20.00 uur  Kerk en Synagoge, Gebrandschilderde ramen door P. Zuidema  
do  11  20.00 uur  Het Woord spreekt, De Goede Herder
di  16 14.00 uur Bijbelkring Johannes

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

Wij kijken uit naar zijn boekje eind van 
het jaar over de Staf van Mozes.

Opmerkelijk! Bij de geslaagde 
zomermaaltijd op 3 augustus was 
gevraagd of een ieder een versierd 
kannetje of kruikje mee wilde nemen. 
Dit om nog eens onze wekelijkse 
samenkomst op vrijdag van ‘Kannen & 
Kruiken’ te benadrukken.
Zeer creatief is hier op gereageerd. 

Het was leuk dat ‘Kruiken’ soms 
een ‘warme Kruik was’ en geen 
kruikje met spirituele drank erin, 
maar voor in bed. Een babykruikje 
en een honderd jaar oude kruik! 
De hoofdprijs ging naar een (melk)
kan, dit was een geheel versierd 
melkpak! Bravo! 
Er was ook een gedichtje van Grada:
Zo hebben wij hier met elkaar veel 
kannen neergezet

van soorten allerlei, maar lieve mensen 
opgelet:
de beste kannen vind je toch bij 
‘Kannen en Kruiken’ 
't is een warm bad waar je elke week 
weer in kunt duiken. 

Dank aan alle helpers en ... de verse sla 
en courgettes uit de tuin niet te vergeten!

Zomerbeleving? Heeft u dat gehad, 
soms, vaak, even? Wij wensten dat 
een ieder toe, maar weten dat er 
voor sommigen onder ons ook veel 
moeilijke dingen waren om doorheen 
te gaan. Moed en kracht toegewenst!
Er zijn lege plekken in de kerk, maar... 
we zagen ook wat nieuwe gezichten 
onder andere op de zondagmorgen! 
Graag tot ziens!

Wil Kruijswijk

Herinner je je…..?
Vertrouwde en minder vertrouwde 
hoogtepunten uit de Nederlandse poëzie.
In een serie van zes bijeenkomsten 
bespreken wij gezamenlijk gedichten 
uit alle eeuwen waarin dichters in 
het Nederlands hebben geschreven. 
We beginnen met de Marialegende 
Beatrys en eindigen met enkele 
gedichten van Ida Gerhardt. 
Leiding: Margaretha H. Schenkeveld. 
Data: 9 september, 3 en 31 oktober, 
21 november, 9 en 23 januari. 
Aanvang 15.00 uur.
U kunt ook enkele van de middagen 
bezoeken. Er hoort een tekstboekje 
bij dat € 5 kost. 
Graag opgave van deelname vóór 
15 september bij Janny Schuijt of 
Irene Hillers.

nieuws van elders

Op zaterdag 8 september wordt het 
boek Geloven in de polder gepresen-
teerd. In het boek zijn, ter gelegen-
heid van 160 jaar Haarlemmermeer, 
alle geloofsgemeenschappen met 
een eigen gebouw in beeld gebracht. 
Met foto’s en teksten krijgt de lezer 

een indruk van de verschillende 
geloofsgemeenschappen die de polder 
rijk is. 
De presentatie wordt gehouden in 
aanwezigheid van dhr. Theo Weterings 
(burgemeester van de gemeente 
Haarlemmermeer), Leo Fijen (hoofd 

omroep RKK) en Wigle Tamboer 
(predikant De Meerkerk). 
Locatie is de H. Joannes de 
Doperkerk, Kruisweg 1071 te 
Hoofddorp, aanvang 12.00 uur. 
Meer informatie en aanmelden: 
info@boekwinkelhetkruispunt.nl.

Kerk in Actie vraagt de gemeenten van 
de Protestantse Kerk voorbede te doen 
voor de mensen en de kerken van Syrië. 
In Syrië slaat het geweld nu over naar 
Damascus. Aanslagen op de binnenste 
cirkel van de macht brengen het regime 
aan het wankelen. Kerk in Actie, de 
werelddiaconale en zendingsorganisatie 
van de Protestantse Kerk, voorziet 
een toename van het geweld tegen 
de bevolking, en grote stromen 
vluchtelingen. 
Kerk in Actie: 'We maken ons grote 
zorgen om het aanzwellende geweld, de 
groeiende woede, het bijltjesdag gevoel 
en wat dat gaat betekenen voor de 

minderheden in Syrië. (…) We roepen de 
gemeenten op om te bidden voor Syrië, 
haar mensen en haar kerken.'
Heer, In verwarring kijken we naar de 
ontwikkelingen in Syrië. Zoveel mensen 
op drift. Zoveel woede. Zo veel geweld. 
Zo veel onderdrukking. Zo veel angst. 
Heer, helpt u de Syriërs om samen 
wegen te vinden van vrede. Dat er 
een overheid komt die de mensen niet 
bedreigt maar de ruimte geeft. 
Wees met de kerken en de christenen, 
en helpt u ze om als een baken in hun 
samenleving te staan, op een wijze die 
wij nu niet kunnen bedenken. 
Geeft u mensen die wegen vinden om 

slachtoffers bij te staan. 
Zegent u daarom het 
Rode Kruis en de Rode 
Halve Maan. 
Zegent u al die 
anonieme hulpverleners 
die proberen het 
leed te verzachten 
en lijdende mensen 
uitzicht te bieden. 
Zegent u de kerken die zich inzetten om 
waar ze maar kunnen hulp te bieden. 
Help kerken wereldwijd om voldoende 
fondsen te vinden om de Syrische 
kerken daarin te ondersteunen. 
Amen

Op 22 september bestaat de Stichting 
Alledagkerk 80 jaar. Dit jubileum zal 
gevierd worden met een feestelijke 
bijeenkomst met veel samenzang 
in de Engelse kerk op de Begijnhof 
te Amsterdam, aanvang 15.00 uur. 

Sprekers zijn ds. P. Verhoeff (preses 
synode Protestantse Kerk) en drs. W.J.W. 
Scheltens (bestuursvoorzitter Stichting 
Alle-Dag-Kerk). Muzikale medewerking 
wordt verleend door Martine Alink 
(sopraan), Wim en Wilbert Magré (orgel 

en piano) en Carina Bossenbroek 
(panfl uit). Aansluitend is er een 
receptie / ontmoeting in de Lutherse 
kerk aan het Spui. 
Meer informatie: tel. (020) 647 04 10 / 
(0297) 329 071, www.alledagkerk.nl.

Geloven in de polder

Gebed voor Syrië 

Tachtig jaar Alle-Dag-Kerk

8 
september

22 
september



3130 jaargang 3 | nummer 7

De studiedag
Bankencrisis, fi nanciële crisis, 
economische crisis, sociale crisis. 
Wat begon als een probleem van te 
grote leningen door banken leidt nu 
tot bezuinigingen bij de regeringen 
van Europa. Schulden moeten worden 
afbetaald, begrotingen op orde 
gebracht. Harde maatregelen worden 
genomen om de economie 'gezond' 
te maken en de sociaal-economische 
structuur te 'hervormen'. Maar wie 
betalen daarvoor de prijs? Welke 
keuzes worden gemaakt en wat zijn 
de gevolgen daarvan? Wat vinden we 
daarvan vanuit het christelijk geloof 
en wat komt er af op de kerkelijke 
hulpverlening? Neem de uitslag van de 
verkiezingen en de Miljoenennota mee 

en spreek met elkaar over nieuwe 
vormen van insluiting en uitsluiting.

Inleider is Hettie Pott-Buter, oud-
docent algemene economie aan 
de UvA. Momenteel is ze o.a. 
voorzitter van de Beraadgroep 
Samenlevingsvragen van de Raad 
van Kerken. Ze zal spreken over de 
achtergronden van de economische 
crisis, de gevolgen van de maatregelen 
voor de maatschappelijke solidariteit, 
mogelijke oplossingen en de rol die 
kerken daarbij kunnen spelen.

In zes workshops komen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 
voedselbank, sociale zekerheid, 
schuldhulpverlening, WMO, ZZP 

en migranten. U kunt aan twee 
workshops meedoen.

De dag begint om 10.00 uur en sluit 
af met een gezamenlijke lunch (zelf 
meebrengen) omstreeks 13.00 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Opgeven vóór 17 september per 
mail: ESengers@bisdomhaarlem-
amsterdam.nl of schriftelijk: Bisdom 
Haarlem-Amsterdam, Kruisweg 69, 
2011 LB Haarlem.

nieuws van elders

In september start op 26 plaatsen in het 
land weer de cursus TVG Theologische 
Vorming voor Gemeenteleden en 
geïnteresseerden. Jaarlijks melden 
zich daar vele mensen voor aan. 
Sommigen gaan op zoek naar inspiratie 
voor hun eigen persoonlijke leven. 
Anderen willen zich verdiepen in hun 
taak en verantwoordelijkheid voor de 
kerk en de samenleving. De cursus 
TVG biedt beide groepen daarvoor de 

mogelijkheid. De cursisten gaan in 
deze driejarige cursus op zoek naar 
achtergronden en uitgangspunten van 
het christelijk geloof aan de hand van 
een groot aantal vakken zoals Oude- en 
Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, 
geloofsvragen, ethiek en praktische 
theologie. Dit zijn de basisvakken, die 
in elke cursuslocatie worden gegeven. 
Daarnaast worden ook nog extra 
vakken aangeboden. Per locatie kan 

dat verschillen. Het zijn vooral vakken 
als wereldgodsdiensten, spiritualiteit, 
jodendom, gemeenteopbouw- en 
educatie en niet-westerse theologie. 
De cursus is toegankelijk voor iedereen; 
een vooropleiding is niet vereist. De 
cursus, die ca. 30 weken wordt in de 
meeste plaatsen in de periode van 
september t/m mei gegeven. Het 
lesgeld verschilt per cursusplaats. 
Meer informatie: www.pkn.nl/tvg. 

In de periode van zaterdag 22 september 
t/m maandag 22 oktober bent u als 
gemeentelid, kerkenraadslid of actieve 
vrijwilliger van harte welkom op de 
Inspiratiebeurs. Op 14 plaatsen in het 
land pakt de Protestantse Kerk uit met 
verschillende workshops, een presentatie 
symbolisch bloemschikken en een 
informatiemarkt. Op dinsdag 16 oktober 
is de inspiratiebeurs in de Pelgrimskerk.

Workshops
De komende inspiratiebeurzen vinden 
plaats in de aanloop naar de adventstijd. 
Dat wordt zichtbaar in de workshop 
rond de kindernevendienstprojecten 
voor advent en kerst en de presentatie 
symbolisch bloemschikken. 
In de workshop staan de kinder-
nevendienstprojecten van Kind op 
Zondag, Vertel Het Maar en Bonnefooi 
centraal. Elk jaar worden speciale 
projecten voor de advent en kerst 

uitgebracht, compleet met een eigen 
verhaallijn, liederen en materialen. 
Bij de presentatie symbolisch 
bloemschikken kunt u kijken naar 
de symbolische schikkingen die zijn 
gemaakt op basis van de lezingen voor 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
de vier adventszondagen en de kerst. 
Op de beurs kunt u ook de bundel 
aanschaffen die u kunt gebruiken bij 
het maken van de schikkingen in uw 
eigen gemeente. Het thema voor de 
40-dagentijd is: ‘Nieuw leven’. 

Voor diaken, leden van ZWO-commissies 
en andere geïnteresseerden wordt een 
dubbele workshop aangeboden rond de 
komende 40-dagen-campagne. 
In het eerste deel van de workshop kunt 
u luisteren naar, en in gesprek met, een 
spreker die ruime ervaring heeft met het 
werk van de projecten van Kerk in Actie. 
In het tweede deel krijgt u uitleg 

over de komende 
40-dagen-campagne, 
de projecten die 
centraal staan en de 
campagnematerialen. 
De laatste workshop is met name 
bedoeld voor iedereen die op de één 
of andere manier betrokken is bij het 
pastoraat. In de workshop staat het 
thema ‘Ziekte, gezondheid en geloof’ 
centraal en zal laten zien hoe in een 
pastoraal gesprek dit thema’s aan de 
orde kan komen. 

Informatie
Op de informatiemarkt vindt u kramen 
met materiaal van onze eigen kerk en 
kramen van de uitgeverijen Kerkboek.
nl, Narratio en Kwintessens. U kunt 
er terecht voor materialen en nieuwe 
ideeën voor het gemeentewerk. 
Lees meer bij www.pkn.nl/
inspiratiebeurs.

De Vredesweek 2012 – zaterdag 15-09 
t/m zondag 23-09 – heeft als motto 
'Powered by Peace' en wil een einde 
maken aan geweld en onrecht rond 
het delven van grondstoffen. Olie, 
steenkool, goud en andere grondstoffen 
zijn vaak de oorzaak van confl ict in 
plaats van een bron van welvaart en 
vrede. Opbrengsten uit grondstoffen 
komen vaak niet ten goede aan 
armoedebestrijding, maar worden 

gedeeltelijk besteed aan het leger, of 
komen zelfs terecht bij rebellengroepen 
en criminelen. Op deze manier 
ontstaan nieuwe confl icten en worden 
lopende confl icten in stand gehouden. 
Regelmatig gaat de exploitatie gepaard 
met mensenrechtenschendingen. 
In Colombia bijvoorbeeld kunnen 
strijdende groepen zich bewapenen 
en de bevolking onderdrukken 
met de opbrengsten uit mijnbouw.

Mensenrechten-
schendingen zijn er aan 
de orde van de dag. 
In de Vredesweek vraagt het 
Ministerie van Vrede aandacht voor 
dit belangrijke thema. Grondstoffen 
moeten niet langer grond zijn voor 
confl ict maar wereldwijd een bron 
van vrede worden. Lees meer 
bij www.ministerievanvrede.nl/
vredesweek-2012.

Cursus TVG Theologische Vorming 
voor Gemeenteleden en geïnteresseerden 

Solidariteit of uitsluiting? De gevolgen van de 
economische crisis en de bezuinigingen

Inspiratiebeurs

Vredesweek 2012: Powered by Peace 

Zaterdag 29 september
Plaats:   Julianaklooster/OLV 

ter Nood 
Adres: Hoogeweg 65, Heiloo
www.olvternood.nl

29 
september

15-23 
september

16 
oktober
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Tienerweekend
Thema: ‘Tegenstellingen’
Het belooft een super gezellig weekend te worden met 
elkaar. We gaan naar het clubhuis van scouting Erica in 
Bussum. Alle tieners van 12-16 jaar mogen mee. Wil je 
een vriend of vriendin meenemen? Kan altijd. 
Vertrek: zaterdag 22 september om 17:00u vanaf de 
Handwegkerk.

Terug: zondag 23 september om 18.00 uur.
Opgeven bij: Anko Verburg: verburg@zonnet.nl
Voor informatie zie posters en aparte uitnodigingen.

PJRPJR

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

Activiteiten PJR 
september - december 2012
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. De scholen zijn weer begonnen. Het jeugdwerk 
van de verschillende wijken staat ook weer te springen om los te barsten. De protestantse 
Jeugdraad (PJR) organiseert een aantal activiteiten door het hele jaar heen. Alle tieners van 
12-16 jaar hebben hiervoor een uitnodiging thuis gehad. Maar de rest van gemeente willen 
we natuurlijk ook informeren over onze activiteiten. 

Woensdag 10 oktober gaan we met elkaar lekker 
eten en aansluitend een fi lm kijken. We kijken lekker 
ontspannen op een groot fi lmdoek. Na afl oop praten 
we nog even na over wat we met elkaar hebben gezien.
Opgeven bij: Dorien Keus.
Woensdag 10 oktober 2012 om 17.00 uur 
achter bij de Handwegkerk.

Thema
FilmEten

We zamelen geld en verzorgingsproducten in en maken daar 

mooie pakketjes van. Die pakketjes worden in inloophuis Makom 

en bij het Stoelenproject uitgedeeld aan daklozen in Amsterdam. 

Ze zijn er altijd erg blij mee! 

We gaan dit doen op zondag 9 december 2012 na de dienst 

om 11.30 uur. Dan kun je je handen uit de mouwen steken 

bij het uitzoeken, inpakken in de Handwegkerk en meehelpen 

wegbrengen. Meer informatie bij Cor en Inke Otting (tel. 6430362).

AdventPakjesActie

Even wat geld lenen om toch die 
supermooie nieuwe mobiel te kopen. Of… 
spaar je toch voor later? Veel volwassenen 
maar ook jongeren hebben schulden. Hoe ga 
jij om met je geld? Welke keuzes maak jij?
Kom mee praten en denken over dit thema 
op maandag 5 november 2012 om 19.30 
uur in de Pastorie. 
Opgeven bij: Dorien Keus.

Eigen 
schuld

Op 2 juli is onze zoon Jonathan Michaël geboren. Een waar 
wonder, alles gaat goed met hem en met ons. Hartelijk dank 
voor alle reacties die we uit heel Amstelveen ontvingen.

Ronald van Steden en Dorien Keus

Jonathan geboren

PJR

Jonathan geboren

In het voorjaar hebben de tieners een project gedaan rondom 
het thema ‘Thuis’. Onderdeel van het project was een actie 
voor een goed doel. De tieners uit de Kruiskerk meldden al 
dat zij € 310,- verdiend hadden met het bakken van taarten en 
koekjes. De diaconie van de Kruiskerk heeft dat verdubbeld. 
€ 610,- voor Altra Jeugdzorg dus.
De tieners uit Amstelveen-Zuid hebben 
ingezet op verschillende activiteiten:
Verkoop t-shirts: € 300,-
Inzamelen lege fl essen: € 20,50
Koekjesverkoop: € 62,-

 

Opbrengst 
tieneracties

Daarnaast is er gecollecteerd in de Handweg- en de Paaskerk. 
De opbrengsten daarvan waren:
Collecte Handwegkerk € 336,- (waarvan € 300 voor verkoop t-shirts)
Collecte Paaskerk € 217,75
In totaal is er € 1.036,25 voor de Rudolphstichting opgehaald.

koekjes. De diaconie van de Kruiskerk heeft dat verdubbeld. 
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Aanleiding om dit jaar voor Groen 
van Toen te kiezen, is het feit dat 
2012 is uitgeroepen tot het Jaar 
van de Historische Buitenplaats. 
Tijdens Open Monumentendag zal, 
naast alle aandacht voor de groene 
monumenten, ook de relatie tussen 
groen en de gebouwde monumenten 
centraal staan. Welke rol speelde (en 
speelt nog steeds!) een park, een tuin, 

een plantsoen of een begraafplaats in 
relatie tot het gebouwde monument? 
Een thema waarmee we zowel het 
Toen als het Groen centraal stellen.

Kruiskerk
De Kruiskerk ligt midden in het groen 
van een park en is bovendien zelf ook 
een monument, bekend als 'de kerk 
met de duizend raampjes'. 
Ze is op beide Monumentendagen 
geopend: op zaterdag 8 september 
van 10.00-17.00 uur en op zondag 
9 september van 14.00-17.00 uur. 
De kerk kan worden bekeken en er 
is veel te zien, zoals de bijzondere 
schilderingen op de pilaren; er is een 
brochure met toelichtingen verkrijgbaar. 
Ook bestaat de mogelijkheid om 
de toren te beklimmen, zeker voor 
kinderen een spannend avontuur! 
Vanaf de toren heb je ook goed zicht 
op het 'groen van toen'.

Johanneskapel
Dit jaar is de Johanneskapel, met 

bijgebouw ‘In de Wallevis’, middelpunt 
van een weekend dat wordt 
georganiseerd door de Gemeente 
Amstelveen, de Vereniging Historisch 
Amstelveen, IVN, de Kruiskerk en de 
Johanneskapel. Deze organisaties 
organiseren activiteiten in en rond de 
heemparken. De Johanneskapel ligt 
direct naast het Landwehrplantsoen 
en vlakbij het Thijssepark en De Braak.
Vanuit de Johanneskapel vertrekken 
op zaterdag en zondag rondleidingen 
door de heemparken. 
Vertrek om 12, 13, 14 en 15 uur. 
De rondleiding duurt een uur en 
eindigt bij het Werfgebouw. 

Op zondag is er een kerkdienst 
(startzondag) om 10.30 uur. 
Er is op beide dagen een expositie 
te bezichtigen in ‘In de Wallevis’ over 
landschapsarchitect Koos Landwehr. 
In de Johanneskapel zal koffi e en thee 
te verkrijgen zijn. 
U bent van harte welkom in de 
Johannes kapel en ‘In de Wallevis’, 
Amsterdamseweg 311, om één of 
meer van de genoemde activiteiten bij 
te wonen.

Open Monumentendagen 
Op Open Monumentendag gaan we doorgaans naar binnen. 

Maar dit jaar gaan we op zaterdag 8 en zondag 9 september naar 

buiten. Want het thema is Groen van Toen. Daarin staat de relatie 

tussen de monumenten en zijn directe omgeving centraal.

Za/ 08-09 en Zo/ 09-09 

Fotowedstrijd: zie jij wat ik zie?
Ben jij tussen 10 en 18 jaar 
oud? Vind je het leuk om te 
fotograferen? Heb je interesse 
in monumenten of historische 
gebouwen? Dan ben jij misschien 
wel de ideale deelnemer voor de 
internationale fotowedstrijd.
Sinds 1997 doet Nederland, samen met 
inmiddels 59 andere landen, mee aan 
de Internationale Fotowedstrijd voor de 
Jeugd, een initiatief van de Spaanse 
(Catalaanse) organisatie van Open 
Monumentendag.
Wat valt jou op als je die historische 
molen bekijkt? Welk detail van die 
stoomlocomotief leg jij vast? Wat trekt 
jou in die oude fabriek? Maak er een 
mooie foto van!
Je bent niet gebonden aan een thema. 
Alles mag, als het onderwerp maar 
een monument, een deel van een 
monument of een ander historisch 
object in Nederland is. Hoe creatiever 
jouw foto, hoe groter de kans op 
een prijs. Want natuurlijk zijn er 
prachtige prijzen te winnen. De twee 
beste inzenders worden bovendien 
opgenomen in een (internationaal) 
digitaal fotoboek met inzendingen uit 
allerlei landen.
Doe mee! Lees voordat je op pad gaat 
met je camera eerst de wedstrijdregels 
op www.openmonumentendag.nl/
onderwijs/fotowedstrijd-zie-jij-wat-ik-zie/

Stuur je foto(‘s) voor 1 oktober 
2012 (onder vermelding van 
Fotowedstrijd) naar: Stichting Open 
Monumentendag Nieuwezijds Kolk 
28, 1012 PV Amsterdam of via mail naar 
info@openmonumentendagen.nl.
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Za/ 08-09 
Geloven in de polder
Zie Nieuws van elders, pagina 29, voor 
meer informatie.

Za/ 15-09 t/m Zo/ 23-09 
Vredesweek 2012: Powered by Peace 
Zie Nieuws van elders, pagina 30, voor 
meer informatie.

Zo/ 16-09 
Cantatedienst in de Pelgrimskerk
Cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme 
[BWV 140] van Johann Sebastian Bach 
[1685-1750], uitgevoerd door vocaal 
ensemble Linguae atque Cordis, 
solisten en instrumentalisten, o.l.v. Bert 
’t Hart. Ds. H.U. de Vries, liturg. 
Aanvang 10.00 uur, in de Pelgrimskerk

Wo/ 19-09 
Herinner je je…? 
Vertrouwde en minder vertrouwde 
hoogtepunten uit de Nederlandse poëzie. 
In een serie van zes bijeenkomsten 
bespreken wij gezamenlijk gedichten uit alle 
eeuwen, waarin dichters in het Nederlands 
hebben geschreven. We beginnen met de 
Marialegende Beatrys en eindigen met 
enkele gedichten van Ida Gerhardt. 

Leiding: Margaretha H. Schenkeveld. 
Plaats: Pelgrimskerk, ingang 
Backershagen 12.
Data: 19 september, 3 en 31 oktober, 
21 november, 9 en 23 januari 
Aanvang: 15.00 uur. 
U kunt ook enkele middagen bezoeken. 
Er hoort een tekstboekje bij dat € 5,- kost. 
Graag opgeven voor deelname vóór 
15 september bij Irene Hillers (tel. 
6428243) of Janny Schuijt (tel. 6441065)   

Za/ 22-09 
Tachtig jaar Alle-Dag-Kerk
Zie Nieuws van elders, pagina 29, voor 
meer informatie.

Za/ 22-09 t/m Ma/ 22-10 
Inspiratiebeurs
Zie Nieuws van elders, pagina 30, voor 
meer informatie.

Zo/ 30-09 t/m Zo/ 21-10 
Tentoonstelling ‘Arm en Rijk’
In de Kruiskerk is van 30 september t/m 
21 oktober een kleine tentoonstelling 
te zien met de titel ‘Arm en Rijk in 
Amstelveen’. Openingstijden dinsdag-, 
donderdag- en zaterdagmiddag van 
14.00 - 17.00 uur en ’s zondags na de 
kerkdienst (vanaf ca. 11.30 uur).

Wo/ 10-10 
Chagall avond in de Pelgrimskerk
Deze avond start ‘Werkgroep Kerk 
en Synagoge’ met een lezing over de 
ramen van Chagall in de synagoge 
van het universiteitsziekenhuis te 
Jeruzalem. Spreker is Pieter Zuidema, 
eigenaar van de Chagall-galerie op 
de Spiegelgracht te Amsterdam. Hij 
brengt de originele litho’s van de 
defi nitieve ontwerpen van de ramen 
voor ons mee.
Wij vragen een kleine bijdrage voor de 
onkosten.
Aanvang 20.00 uur in de Pelgrimskerk.

agenda Meer informatie en actualiteiten op: 
www.protestantsamstelveen.nl

www.protestantsbuitenveldert.nl

Za/ 08-09 en Zo/ 09-09
Open Monumentendagen 
In de Kruiskerk en in de Johanneskapel 
zijn uitgebreide programma’s. Zie 
pagina 34 voor meer informatie.


