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Kijk om je heen!
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Spoorlijn
Dankzij de komst van de spoorlijn, 
die een verbinding bood met 
Haarlemmermeer en waar nu de 
museumtram overheen rijdt, groeide 
Amstelveen uit tot een welvarende 
‘stad in het groen’. De mensen, die 
werkten in Amsterdam, werden 
verleid om in Amstelveen te wonen 
door de bouw van nieuwe woningen. 
Er waren echter ook veel armen. De 
geschiedenis laat zien dat niet alleen 
het Amsterdamse Bos aangelegd is 
door mensen zonder werk. Ook een 
park als De Braak dankt zijn bestaan 
aan de werkverschaffi ng van toen. 
Enkele werkmaterialen die toen 
gebruikt werden, zijn te zien.

Collecteren
Wist u dat in vroeger tijden bij het 
café en na een begrafenisplechtigheid 
op de begraafplaats gecollecteerd 
werd voor de burgerlijke of algemene 
armenzorg? Voor de gemeente was 
de opbrengst vaak onvoldoende en 
moesten gemeentelijke belastingen 
voor aanvulling zorgen. 
Er zijn bij de tentoonstelling historische 
collectebussen aanwezig.

Nieuw Vredeveld
Vanaf 1765 had Amstelveen een 
armenhuis. Het gebouw stond tegenover 
de voormalige Dorpskerk. In 1921 
koos men ervoor een heel nieuw en 
ruim opgezet bejaardentehuis aan 
de Dorpsstraat te bouwen. Dat ging 
Vredeveld heten. In de loop der jaren was 
het verouderd en het zorgcentrum Nieuw 
Vredeveld aan de Rembrandtweg kwam 
ervoor in de plaats. De gedenksteen van 
het armenhuis is bewaard gebleven en 
bij de nieuwbouw van Nieuw Vredeveld 
opnieuw ingemetseld.

Op die steen staat te lezen Door de 
weldadigheyd van Nieuwer-Amstel 
en Amsteldam, is dit Diakonye Huys 
gebouwt, 1765.

Wanneer je je verdiept in het onder-
werp, kom je verrassende zaken 
tegen. Het lezen van het boek Arm in 
Amstelveen, armenzorg tussen 1750 en 
1850 is een aanrader. Het wordt voor 
een speciale prijs verkocht tijdens de 
tentoonstelling. 

Openingstijden di-, do-, zaterdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 uur en zondag vanaf 
11.45 uur tot een uur na de kerkdienst. 

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

Arm en rijk in Amstelveen
Saskia de Jong

Nog tot en met 21 oktober kunt u 

de tentoonstelling bezoeken over arm en 

rijk in Amstelveen. In de Kruiskerk. Achter 

de voorwerpen gaan verhalen schuil, een 

paar van die verhalen wil ik u vertellen. 
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Kijk om je heen!Kijk om je heen!
Kijk om je heen! is het thema van dit 
nummer. Omdat wij er vanzelfsprekend 
vanuit gaan dat iedereen om zich heen kan 
kijken, is het goed dat het hoofdartikel van 
Wim Janssen inzet met de eigen ervaring 
van visueel gehandicapt zijn. Waar hij 
vooral mensen om zich heen ziet, leren 
wij bij Jacqueline Koops, via haar ogen, 
om God te zien. Jacqueline, wethouder in 
Amstelveen, is gastschrijver van de column. 
Gemeentestichter Serge de Boer, die zich 
meer ‘evangelist dan herder’ weet, kijkt wéér 
op een andere manier naar mensen: hij heeft 
‘het verlangen dat mensen Jezus Christus 
leren kennen’. ‘Het moet goed voelen’ 
is een interview met twee echtgenoten. 
Hij voelde zich niet meer thuis in ‘hun’ 
gemeente. Samen gingen zij op verkenning 
bij andere kerken …en maakten tenslotte 
elk de keuze voor een andere kerk. Arm en 
rijk in Amstelveen maakt ons attent op de 
gelijknamige tentoonstelling in de Kruiskerk. 
Kijk naar de tentoongestelde voorwerpen 
en je leert heel wat over een stukje eigen 
diaconale geschiedenis. Verspieders keken 
bij verschillende kerken in ons land om 
iets te leren over de mogelijkheden voor 
een missionair/diaconale kerkplek in onze 
Westwijk. Lees het verslag in Rijp voor 
de pluk. Je bent oud en je wilt wat: op de 
ouderentocht werd ook heel wat om zich 
heen gekeken, al zag men helaas geen 
enkele bever. Zeven verschillende artikelen 
en telkens wordt het thema Kijk om je heen! 
net iets anders ingevuld. Mooi, zo kregen we 
weer een spannend nummer van Present 
dankzij onze schrijvers.  

Piet de Bres

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

Redactie Piet de Bres, 
Willeke Koops, Sieb Lanser, 
Janet Parlevliet, Jeanette 
Schuijt (eindredactie) en Nel 
Velthorst.
Redactieadres: p/a 
Kruiskerk, van de Veerelaan 
30A, 1181 RB Amstelveen

Abonnementen
Financieel bijdragende 
leden van de Protestantse 
Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert ontvangen 
Present kostenloos. Een 
keer per jaar vragen wij 
u een donatie te doen als 
bijdrage in de kosten.

De abonnementsprijs 
bedraagt € 25 per jaar.

Wilt u een abonnement? 
Stuur dan een mail 
naar abonnementen@ 
protestantsamstelveen.nl of 
bel met het kerkelijk bureau. 

Adreswijzigingen en opzeg-
gingen? Graag schriftelijk of 
per mail doorgeven bij het 
kerkelijk bureau.

Kerkelijk Bureau
Telefoon: 020-641 36 48 
Bezoekadres: Handweg 119, 
1185 TW Amstelveen
Postadres: Postbus 2011, 
1180 EA Amstelveen
kerk.buro.secretariaat@
planet.nl
Geopend di - do 9-12.30 uur

Kerkelijke bijdragen
rek.nr. 54.93.16.523 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert

Medewerkers aan dit nummer 
Serge de Boer, Haijo Hemminga, 
Wim Janssen, Saskia de Jong, 
Leo Kamphuis, Dorien Keus, 
Jacqueline Koops, Melis 
Melissen, Toos van Mourik, 
Ronny van Renswoude, Cor 
Schaap, Gert Jan Slump, Hans 
van Strien, Wil Vos, wijkre-
dacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers
November
inleveren kopij: 23 oktober
verschijnt: 15 november

December
inleveren kopij: 27 november
verschijnt: 20 december
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Zo/ 14-10  

1e collecte: Diaconie, werelddiaconaat
2e collecte: Kerk, wijkwerk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, ZWO-dienst
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  
17.00 uur: cantatedienst.  
Liturg: ds. S.H. Lanser 
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

De Buitenhof
10.30 uur: de heer Chr. Koldewijn 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N.de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek 

Zo/ 21-10 

1e collecte: Diaconie, kledingbank
2e collecte: Kerk, jeugd- en jongerenwerk 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard,  
dienst van woord en gebed
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen  
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk.
Pauluskerk
10.00 uur: ds. W.C. Meeuse, Bilthoven
18.30 uur: ds. H. Russcher, Nijkerk 
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser 

De Buitenhof
10.30 uur: drs. J. Meinders
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver  
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: drs. P.J. Koens  
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: maj. E. Klarenbeek,  
Leger des Heils

Zo/ 28-10 

1e collecte: Diaconie, wijkdoel
2e collecte: Kerk, werk van de  
generale synode

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U.de Vries 
cantatedienst 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. D.H. Kuiper
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: ds. C. Sloots

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters
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Zo/ 04-11  

1e collecte: Diaconie, stichting 
De Regenboog
2e collecte: Kerk, Zending

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin
Kruiskerk
10.00 uur: ds. R.J. van Zwieten, 
Amsterdam
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. H. Schipaanboord, 
Waddinxveen 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. M.J. Aalders

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: maj. E. Klarenbeek, 
Leger des Heils
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen

Zo/ 11-11  

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
17.00 uur: cantatedienst
Liturg: ds. G.W. Morsink, Zeist 
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen 
18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn, 
Oud-Beijerland
Pelgrimskerk
10.00 uur: ds. H.U. de Vries 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. A.H. van Osnabrugge
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen

Wintertijd
In de nacht van 27-28 oktober draaien we de klok een 
uur terug. U bent vanaf deze dag weer om half elf 
welkom bij de dienst in de Pelgrimskerk. De andere 
kerken wijzigen hun aanvangstijd niet.

Zo/ 14-10
Cantatedienst in de Kruiskerk
Cantate Wachtet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140) 
Johan Sebastian Bach (1685-1750), uitgevoerd door 
vocaal ensemble Linguae atque Cordis, solisten en 
instrumentalisten, o.l.v. Bert ’t Hart. Ds. S. Lanser, 
liturg. Aanvang 17.00 uur.

Zo/ 28-10
Cantatedienst in de Pelgrimskerk
Funeral Sentences Henry Purcell (1659-1695), 
uitgevoerd door vocaal ensemble Linguae atque 
Cordis en instrumentalisten, o.l.v. Bert ’t Hart. Ds. 
H.U. de Vries, liturg. Aanvang 10.30 uur.

Zo/ 28-10
Koffi econcert in de Kruiskerk
Het Dudok-Kwartet speelt strijkkwartetten van 
Schubert en Ligeti. Aanvang 12.00 uur

Zo/ 11-11
Cantatedienst in de Kruiskerk
Bachs Actus Tragicus, uitgevoerd door een projectkoor 
o.l.v. Henk Trommel. Ds. G.W. Morsink, liturg. 
Aanvang 17.00 uur.

Zo/ 11-11
Liederen uit Taizé
Cantorij Pelgrimskerk met orgel, o.l.v. Bert ’t Hart. 
Ds. H.U. de Vries, liturg. Aanvang 10.30 uur.

Data kopij inleveren en verschijnen Present

November
thema: Kleur
inleveren kopij: 23 oktober
op de mat: 15 november

December
thema: Wees niet bang
inleveren kopij: 27 november
op de mat: 20 december
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Iemand zegt: ik haal en breng je. 
Iemand zorgt ervoor dat ik mijn 
betalingen op tijd regel.
Iemand zegt: ik bemoei me hoor, maar 
je hebt twee verschillende sokken 
aan. 
Of ik zeg: 'Hallo Tineke! Wat hebben 
wíj elkaar lang niet gezien.' Vrolijke 
omarming… Dan zegt Tineke: ‘maar 

ik ben Evelien’. Ik schrik. 
Schaam me. Stamel wat 
over mijn moeizame Kijk 
om je heen… Waarop 
Evelien zegt: ‘o, maar ik 
vond het helemaal niet erg 
hoor.’
En als ik voorga in een 
zondagse dienst, zie ik het 
glaasje water vlak vóór me 
beter dan jou (u, bedoel ik). 
Jij bent één van het grote 
jou/jullie, dat ik ‘zie’. En ik 
mag je een zegen geven. 
En dat kan.

Kijk om je heen… is trouwens anders, 
en meer. Kijk om je heen… is, denk 
ik, ongeveer hetzelfde als mens zijn, 
zoals dat bedoeld is. Ik maak vier 
opmerkingen.

Oude Verhalen
Al op bladzijde één van de Oude 
Verhalen komt Kijk om je heen… 
ter wereld. De Schepper schept 
een meervoud: mensen; bedoeld 
om elkaars medemensen te zijn. Hij 
schept niet IK, maar Hier ben ik… 
De mensen zijn bedoeld om elkaar 
te zoeken en te vinden. Elkaar… dat 
is het grote woord. Hij schept Ik kom 
en Kom je? Hij schept mannelijk en 
vrouwelijk, verlangen en hunkering. Hij 
schept: ik dacht dat ik wist wie ik was, 
maar door wat jij in me losmaakt… nu 
weet ik pas wie ik ben.
Met andere woorden, Hij schept Kijk 
om je heen…

Onze Vader
Jezus is de belichaming van wat de 
Schepper hoog zit. Als hij de mensen 
het Onze Vader leert, leert hij ze niet 
Mijn, maar Onze Vader te zeggen. Ik 
luister nauwkeurig naar de bekende 
woorden… en het woordje Ik komt 
in het Onze Vader niet voor. Geef 
mij heden mijn dagelijks brood is 

onvoorstelbaar. Het is alsof Jezus zegt: 
als je bidt, houd dan één oog gesloten 
omdat je bidt, en houd je andere oog 
geopend, zodat je kunt zien mét wie 
en vóór wie je bidt.
En weer, met andere woorden: Kijk 
om je heen…
 
Barmhartige Samaritaan
Kijk om je heen… zit ons echter niet 
als gegoten. Het verschrompelt snel 
tot Ik kijk een andere kant uit. En 
van Hier ben ik… floreert het laatste 
woordje, Ik, het krachtigst. 
Hèt verhaal, waarin Kijk om je heen… 
vastloopt, is de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan. Beroofd en in 
elkaar geslagen ligt een man langs de 
weg. En nu passeren, een voor een, 
enkelen die hem zien, maar ze lopen 
door. Het zijn, zegt Jezus, mannen die 
allen van huis uit weten wat Kijk om je 
heen… is.

In mijn eigen woorden naverteld: 
De eerste Kijk om je heen-man die 
hem zag liggen zei: deze man moet 
geholpen worden. Maar als ik help… 
morgen ligt er weer een. Dat praat 
zich onmiddellijk rond. Het moet 
structureel aangepakt. Ik ga iets op 
papier zetten. Bovendien, ik werk 
landelijk, en dit is een plaatselijk geval. 

Kijk om je heen…
Wim Janssen

De redactie vroeg me: schrijf jij iets 

over Kijk om je heen…, je visuele handicap 

immers? En dat is zo. Maar een reden om 

zielig te doen? Mijn handicap is lastig, maar 

erg is iets anders. En de mensen van Kijk 

om je heen… zijn een weldaad voor me. 
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Als er toch geen plaatselijke helpers 
waren! Ik moet er niet aan denken! En 
hij liep door.
De volgende Kijk om je heen-man 
kwam langs. Hij schrok hevig: 
misschien heeft hij iets ergs onder 
de leden. En ik mijn hele omgeving 
besmetten? Doorlopen… doorlopen… 
niet harder gaan lopen ook… en 
niet omkijken… doorlopen… zo, dat 
hebben we gehad. Maar dat was toch 
wel eventjes schrikken.
Weer kwam iemand langs. Hij 

zag hem en zei: waarschijnlijk een 
afrekening in het criminele circuit. 
En nu één ding: ík moet hier van af 
blijven. 

Gewoon mens
Ja, Kijk om je heen… kan vastlopen. 
De Schepper heeft iets goeds maar 
ook iets lastigs in de mensen gelegd.
En toen kwam toch nog iemand van 
echt Kijk om je heen… langs, zei 
Jezus. Wie kwam er toen eindelijk 
aan? De barmhartige Samaritaan.

De helper was iemand met een 
accent. En ik zeg: ‘ach, Heer, uw 
verhaal loopt dus toch nog goed af’. 
Maar het is behoorlijk scherp. Dat 
die helper nou toch niet een gewoon 
mens is, maar eentje met een accent. 
‘Ach, zei Jezus, die man ís een gewoon 
mens, hoor. En dat hij wel helpt, is net 
zo gek als dat die mannen van Kijk om 
je heen… niet hielpen’. 
Dat wilde ik eigenlijk duidelijk maken. 
Snap je?
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Wat in het oog springt en ons 
inspireert
In de loop der jaren is er veel 
veranderd. Ideeën over kerkelijke 
presentie zijn aan vernieuwing toe en 
tegelijkertijd is sprake van fusie en 
kerksluiting. Nu nieuwbouw dichterbij 
komt, is het ook tijd om wensen en 
verlangens over concrete activiteiten 
te herijken in de wereld en de kerk van 
vandaag en morgen.
In opdracht van de Algemene 
Kerkenraad en de Wijkkerkenraad 
Zuid zijn wij als kwartiermakers 
aan de slag gegaan. Gedurende 
drie maanden hebben wij onder de 
naam Commissie Verspieders rond 
diaconaat, jeugd en vorming en 

toerusting om ons heen gekeken 
op zoek naar aansprekende en 
inspirerende voorbeelden. 

Diaconaat
Rond diaconaat valt op dat veel 
concreet werk wordt verricht. Het 
accent ligt op praktisch bezig zijn; 
mensen werkzaam in het diaconaat 
houden niet zo van grote woorden 
en rapporten. Zij verrichten hun 
werk voortvarend, bescheiden, 
soms in stilte en met zeer grote 
inzet. Wel wil de diaconie beter in 
beeld krijgen waar hulp nodig is, om 
nieuwe projecten op te zetten en met 
bestaande en nieuwe bondgenoten 
samenwerkingsverbanden aan te 
gaan. Groots en meeslepend is het 
voorbeeld rond de nieuwbouw van 
de Pauluskerk in Rotterdam. Kleiner 
en dichterbij huis is een diaconaal 
spreekuur of diaconale hulpdienst. 
Daarmee komt de vraag op: waar 
willen we heen en hoe blijven we 
(of worden of zijn we) diaconale 
gemeente? Voorbeelden en kansen 
zijn er te over. 
Sturing, structuur en ondersteuning 
zijn belangrijke aspecten om het 
diaconale werk verder vorm te geven. 
Bij alle succesvolle projecten blijkt 

het essentieel de vraag en behoefte 
goed in beeld te krijgen (‘helpen 
waar geen helper is’). Verder blijkt 
van vitaal belang dat een te kiezen 
project past bij de wijkgemeente, de 
concrete omgeving en de mensen en 
beschikbare middelen. 
Een inspirerend voorbeeld is het 
Project Logeerhuis de Buren in 
Rotterdam Ommoord. Het project biedt 
mensen tijdelijk een woonplek als ze 
ontslagen worden uit een ziekenhuis 
en geen familie of buren hebben voor 
de nodige zorg en aandacht om het 
gewone leven weer op te pakken. Een 
dergelijke voorziening zou wellicht ook 
in Amstelveen (Zuid) kunnen worden 
opgezet.

Jeugd
Westwijk is een hele jonge wijk.  
Zowel het aantal kinderen tot  
15 jaar als hun ouders is ruimschoots 
vertegenwoordigd. Dit biedt 
mogelijkheden voor de kerk om 
present te zijn en aan te sluiten bij 
deze leeftijdsgroepen. 
Drie factoren zijn belangrijk in het 
contact leggen met jonge gezinnen 
op een nieuwe plek: een aantrekkelijk 
gebouw, een professionele werker en 
een enthousiast team van vrijwilligers. 

Rijp voor de pluk
Cor Schaap, Wil Vos, Dorien Keus, Gert Jan Slump

De bouw van een kerkelijk 

centrum in Westwijk komt dichterbij. 

Voor velen is het de vervulling van een 

diep gekoesterde wens om kerkelijke 

aanwezigheid in Westwijk te versterken. 

Maar hoe? Een dik rapport vol ideeën 

als rijpe en groene druiven schreven 

wij deze zomer: een vruchtbare en 

inspirerende basis om verder keuzes te 

maken en vooral aan de slag te gaan!

Bericht van de verspieders
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Zo kan er gewerkt worden aan een 
nieuwe kerkelijke gemeenschap 
in Westwijk. De verzamelde 
voorbeelden van jeugdwerk zijn 
allemaal vrij kleinschalig. Belangrijk 
is om activiteiten aan te bieden in 
samenspraak met de doelgroep, 
kinderen en ouders, om te zorgen dat 
die bij hen aansluiten. 
Goede ervaringen in dit opzicht zijn 
opgedaan met bijvoorbeeld het 
organiseren van een kindermusical. 
Een musical heeft van alles wat. 
Kinderen maken spelenderwijs kennis 
met een (bijbel)verhaal en werken 
van verhaal naar uitvoering. Eventueel 
kunnen jongeren ingezet worden om 
met de kinderen te oefenen of het 
decor te maken. Een kindermusical 
betekent veel pret en inleven in een 
Bijbels verhaal door kinderen met èn 
zonder kerkelijke achtergrond.

Vorming en toerusting
Rond vorming en toerusting op 
christelijk en zingevend terrein liggen 
grote uitdagingen. De organisatie 
van activiteiten leunt niet in alle 
gevallen uitsluitend op de vrijwilligers; 
samenwerking tussen vrijwilligers 
en professionals is nodig en biedt 
meerwaarde. De dialoog met rand- 
en buitenkerkelijken voor nieuwe 
activiteiten (denk aan ‘Gastvrij 
en in contact met de buurt’ van 
de Kruiskerk) staat centraal. Heel 
concreet is de gedachte dat een 
nieuw te vormen team/gemeenschap 
van mensen aan de slag gaat onder 
eindverantwoordelijkheid van de 
Wijkkerkenraad Zuid samen met lokale 

burgers en partners, zoals Ons Tweede 
Thuis, bibliotheek, scholen, buurtwerk 
en culturele instellingen, aan activiteiten 
en projecten. Zij vormen een levende, 
actieve èn vierende gemeenschap. 
Sfeer en karakter van de vieringen in 
Westwijk en die van de activiteiten 
sluiten daarom goed op elkaar aan. 
Rond vorming en toerusting zijn veel 
vernieuwende voorbeelden te vinden.
Zingeving op de Zuidas slaagt erin 

om in activiteiten heel verschillende 
groepen, zoals jongeren op straat en 
zakenmensen of jonge professionals 
en senioren, met elkaar te matchen.
Het Stadsklooster Eltheto in 
Amsterdam inspireert vanwege de 
keuze om gemeenschapsvorming als 
basis voor vernieuwing te nemen. De 
gerenoveerde Elthetokerk is in maart 
2012 geopend. De bewoners van de 
woningen boven de kerk vormen een 
leefgemeenschap, verbonden aan de 
kerk en vanuit gedeelde waarden en 
leefregels dienstbaar aan kerk en buurt.
De Kamers in Amersfoort is een 

open en gastvrij centrum voor 
cultuur en ontmoeting waar cultuur, 
welzijn, zorg, educatie en spiritualiteit 
samenkomen. Dit voorbeeld spreekt 
aan vanwege de mooie menging van 
cultuur, ontmoeting en zingeving en 
het feit dat ambitieuze doelstellingen 
realiseerbaar blijken te zijn.

Oogsten en zaaien
Keuzemogelijkheden voor nieuwe 
kerkvormen en invullingen zijn er 
genoeg: de een meer bescheiden, 
de ander groter en meeslepend. 
Van belang bij de te maken keuzes 
en realisatie is dat onze wens tot 
vernieuwing, onder meer in Westwijk, 
voeten in de aarde heeft en de harten 
van de betrokkenen raakt. Daarvoor 
is naast lef en geloof een proces 
van doen, uitproberen, durven en 
wegstrepen, struikelen en hopelijk 
weer opstaan nodig. 
In de ontwikkeling en realisatie van 
ideeën in Amstelveen-Zuid zal onze 
rapportage de komende tijd hopelijk 
een inspirerende rol spelen. 
Deze winter zullen de druiven van de 
verspieders steeds op de vergadertafel 
staan om ze te (be)proeven en 
te gebruiken. Dat zal gebeuren in 
reguliere vergaderingen maar wellicht 
ook in speciale bijeenkomsten of 
een seminar. Want de wens tot 
vernieuwing delen we, zo bleek tijdens 
onze rondgang, met velen binnen en 
buiten onze wijkgrenzen!

Onze rapporten zijn voor een ieder 
beschikbaar via 
www.protestantsamstelveen.nl. 
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Hoe kwam je na die dertig 
gemeenten hier in Nieuw-West 
terecht? 
‘Na vier jaar studie wist ik: ik wil graag 
voorganger worden, maar voor een 
wijk met mensen die niet gewend 
zijn om naar een kerk te gaan. Ik vind 
het leuk om met mensen ìn de kerk 
te praten, maar nòg leuker om met 
mensen buiten de kerk te praten.

‘In mijn laatste studiejaar hoorde ik 
van een vacature in De Bron. De Bron 
wilde naast hun traditionele kerk een 
nieuwe kerk opzetten voor mensen in 
de wijk. In september   2009 begon 
ik samen mijn vrouw Mieke en drie 
anderen.’

Wat gebeurde er toen?
‘We zijn 120 mensen in de wijk gaan 

interviewen. Om te peilen wat er 
leefde en waaraan behoefte was. 
Vier ‘verlangens’ kwamen eruit: iets 
doen met kinderen, tieners, iets 
multicultureels en mensen bij elkaar 
brengen. Kerst 2009 zijn we gestart 
met een multiculturele buurtmaaltijd. 
Zo brachten we mensen bij elkaar 
uit verschillende culturen. Naast de 
verlangens uit de wijk, die ook goed bij 
die van ons aansloten, verlangden wij 
dat mensen God zouden ontmoeten 
door Jezus Christus. Daarom startten 
we ook met een Alpha cursus.’ 

En dan ineens heel spontaan, 
zegt Serge: ‘In het begin doe je 
maar wat. We hadden geen idee 
wat gemeentestichting is. Op 
de Vrije Universiteit werd je in 
die tijd helaas nog niet opgeleid 

tot gemeentestichter. Ik las er 
wel veel boeken over, sprak met 
gemeentestichters en sloot me aan bij 
twee gemeentestichters-netwerken: 
ICP (International Church Plants) en 
AIB (Amsterdam in Beweging voor 
Jezus Christus). 

Evangelist
‘Het heeft me enorm geholpen om te 
ontdekken dat ik meer evangelist ben 
dan herder. Voor mij is een evangelist 
iemand met het verlangen, dat 
mensen Jezus Christus leren kennen 
en diepe verbondenheid met hem 
krijgen. Vervolgens dacht ik: ja, leuk, 
als iemand Jezus leert kennen, maar 
dan begint het natuurlijk pas en dan 
heb je een kerk nodig.'

Wat is dat voor jou een kerk? Is 
dat niet een achterhaald begrip?
‘Voor mij betekent het een groep 
mensen die samenkomen rondom 
Jezus Christus.
Als je evangeliseert en mensen tot 
geloof komen, heb je een kerk nodig 
om ze goed verder te helpen. Om ze te 
leren leven als een volgeling van Jezus. 
Daar zijn onze kerken niet op ingesteld. 
Dat bleek ook uit ervaringen elders. 
Mensen liepen na het volgen van een 

Gemeentestichter 
Serge de Boer
Janet Parlevliet

In Amsterdam Nieuw-West startte Serge de Boer (1980) drie jaar 

geleden OASE. Bedoeld voor mensen die niet gewend zijn om naar een 

kerk te gaan. Elke zondag bezoeken inmiddels zo’n zeventig mensen 

Oase. De maaltijd voor de buurt, waar het allemaal mee begon, is een 

terugkerend feest. Tijdens zijn theologiestudie aan de VU bezocht Serge 

de Boer zo’n dertig verschillende gemeenten. Ruimte voor rust, stilte, 

uitbundigheid, verdriet en blijdschap zijn voor hem essentieel. 
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Alphacursus gillend weg, als ze voor 
het eerst een kerkdienst bijwoonden. 
Zo kwam ik erop om een gemeente te 
stichten voor mensen die niet gewend 
zijn naar een kerk toe te gaan.’ 
 
Hoe houd je rekening met 
buitenstaanders? 
Onze toespraken zijn heel bewust 
gericht op mensen in het algemeen. 
Wij veronderstellen geen christelijke 
voorkennis bij de toehoorders. Wij 
preken 100% voor christenen en 100% 
voor niet-christenen. Het gaat erom: 
hoe is het goede nieuws van Jezus 
Christus goed nieuws voor mensen 
die dat al vaker hebben gehoord. Én 
goed nieuws voor mensen die dat voor 
de eerste keer horen?’
Heel bezield vervolgt hij: ‘Elk mens 
heeft genade, vergeving, liefde nodig. 
Elk mens heeft gemeenschap nodig 
met andere mensen, elk mens is op 
zoek naar autonomie, zelfontwikkeling. 
Ik probeer het evangelie te laten 
aansluiten op het leven van een christen 
en op iemand die nooit in de kerk komt.'

Lukt dat?
‘Vaak niet’, zegt Serge lachend. 'Het 
is een enorme struggle. Maar het 
luisteren naar preken van Tim Keller 
heeft me hierbij enorm geholpen.'

Wat is er veranderd in de wijk de 
afgelopen drie jaar?
Hij vertelt over de jaarlijkse 
sportweken en de maaltijden voor 
de buurt. Serge: ‘Twee uur voor 
de maaltijd gingen we naar de 
supermarkt. Met kaartjes die we 
uitdelen voor de deur. Ik vraag mensen 

die boodschappen gaan doen: Komt u 
vanavond bij ons eten? 

Zijn de mensen niet bang dat ze 
een maaltijd met de Heer krijgen?
‘Als mensen wat meer tijd hebben, 
vertellen we ze over Oase. Dat leverde 
gemiddeld vijf nieuwe mensen op bij 
een maaltijd, van wie er eentje blijft 
‘hangen’. Ik hoor dus heel vaak nee en 
een enkele keer ja. Daar doe je het dus 
voor, voor die ene. Je moet dus toch 
wel stug blijven doorzetten om een 
gemeente te stichten.’ 

Wat heeft je geraakt in dit proces 
van gemeentevorming? 
‘Mooi, als je ziet dat je op een 
gegeven moment echt een 
gemeenschap vormt. Gemiddeld 
komen er op zondag inclusief kinderen 
zo’n zeventig mensen naar Oase. We 
zijn dus van vijf naar zeventig gegroeid 
in drie jaar. Ongeveer een derde ging 
daarvoor niet naar de kerk, de rest wel. 
Ik had het andersom verwacht. Maar ik 
heb ontdekt dat je ook veel christenen 

nodig hebt om nieuwe gelovigen 
verder te helpen. Het is een intensief 
proces om mensen die nooit in een 
kerk zijn geweest, onderdeel te laten 
worden van je gemeenschap.’

Onderdeel worden van een 
gemeenschap, wat is dat? 
‘Dat betekent, dat het evangelie je 
steeds meer verandert. Een proces 
dat veel geduld vraagt en wat je leven 
lang doorgaat. Waarin God – goddank 
– ook heel veel geduld heeft met ons 
en met nieuwe mensen in de kerk. Als 
je meemaakt dat mensen God leren 
kennen en deel gaan uitmaken van Zijn 
gemeenschap, geeft dat enorm veel 
energie in de kerk en ook blijdschap en 
vreugde. Als mensen tot inkeer komen 
en door het evangelie veranderen, is 
dat bijzonder om mee te maken. Dat 
helpt mensen echt in hun leven, dat 
helpt deze wijk echt.’
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Allereerst was er de visitatie. De 
visitatoren hadden een groot 
aantal documenten ontvangen en 
doorgelezen Zij waren zeer te spreken 
over het rapport Investeren in visie. 
Ze hadden wel vaker een rapport 
doorgeworsteld, maar daar was 
ditmaal geen sprake van. Het las weg 
als een spannend verhaal.

Na een boeiende 
en geanimeerde 
discussie over tal 
van onderwerpen 
spraken de visitatoren 
hun grote waardering 
uit voor alles wat 
ze in Amstelveen-
Buitenveldert hadden 
aangetroffen. De AK 
mocht hun ook nog 
aandachtspunten 
meegeven, die ze dan 
verder konden brengen. 
De AK noemde:
• de te lange ambts - 

termijnen; maak ook twee of drie jaar 
mogelijk;
• tegenwoordig moeten bestuurders 
geregeld heel lastige en moeilijke 
besluiten nemen; de PKN zou enige 
aandacht kunnen besteden aan de 
problemen die ze daarmee kunnen 
hebben;
• in de kerkorde is de verhouding 
Algemene Kerkenraad en College van 
Kerkrentmeesters niet goed geregeld; 
bij de huidige bepalingen kunnen 
makkelijk fricties ontstaan (iets dat 
op dit moment in onze gemeente 
gelukkig niet speelt).

Vervolgens was er de ‘gewone’ 
agenda
Het mooie rapport Investeren in 
visie wordt pas iets, als wijken en 
colleges ermee aan de slag gaan. De 
Algemene Kerkenraad had in juni aan 
het College van Kerkrentmeesters 
gevraagd te adviseren welk bedrag 
beschikbaar gesteld kan worden voor 
deze activiteiten. Het College van 
Kerkrentmeesters adviseert een fonds 
te vormen voor de bekostiging van 
deze activiteiten, en voor de periode 
van vier jaren daarin een bedrag van  
€ 1,283 mln onder te brengen. 
De AK is hiermee akkoord gegaan, 
met alle stemmen: ‘voor’. Dit fonds 

is er dus nu, en met de activiteiten 
kan een begin worden gemaakt. 
Pelgrimskerk en Kruiskerk hadden al 
concrete plannen ingediend, zij het 
nog op bescheiden schaal, en deze 
werden vervolgens goedgekeurd. Om 
verdergaande plannen te beoordelen 
worden criteria ontwikkeld. Een 
adviescommissie zal die criteria 
vervolgens toepassen. 

Daartoe gemachtigd door de 
Algemene Kerkenraad had het 
moderamen begin september de 
samenwerkingsovereenkomst 
goedgekeurd die het College 
van Kerkrentmeesters was 
aangegaan met Ons Tweede 
Thuis, om in de Westwijk een 
combinatiegebouw neer te zetten, 
voor beider gebruik. De Algemene 
Kerkenraad concludeerde dat hij 
deze goedkeuring ook verleend zou 
hebben, als hij daarover vergaderd 
had, en complimenteerde het College 
van Kerkrentmeesters met het 
resultaat tot nu toe, gezien de vele 
inspanningen die daarvoor nodig 
waren.
Dat er nu eindelijk in Westwijk toch 
een gebouwde kerkelijke aanwezigheid 
komt, zal binnenkort bij een passende 
gelegenheid gemarkeerd worden.

Gedenkwaardig

Op 25 september kwam de 

Algemene Kerkenraad voor het eerst 

na de vakantie weer bijeen. Het werd 

een gedenkwaardige vergadering, met 

tal van interessante onderdelen.

uit de algemene kerkenraad

Melis Melissen, voorzitter 
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Vrijwillige kerkelijke bijdrage
Uw vrijwillige kerkelijke bijdrage 
hadden we begroot op een bedrag 
van € 620.000. Daarvan is een bedrag 
van € 414.000 ontvangen; daarnaast 
ontvingen we ‘spontaan’ (dus zonder 
toezegging) een bedrag van € 31.000. 
Samen € 445.000. Eind augustus 
2011 was dit bedrag € 483.000. Heeft 
de kerk te maken met de gevolgen 
van de economische crisis? Wij gaan 
er van uit dat we het begrote bedrag 
van € 620.000 niet gaan halen. Bij het 
opmaken van de begroting voor 2013 
baseren we ons op lagere inkomsten. 
Of gaat u ons toch nog verrassen, net 
als in 2011?

Inkomsten uit verhuur
Ook de verhuur van kerkgebouwen 
is lager dan in 2011. Een aantal 
vaste huurders heeft dit jaar het 

huurcontract beëindigd. We denken 
dat dat de teller blijft steken op circa 
€ 140.000 tot € 150.000. Begroot 
was € 174.000. Voor het komend 
jaar gaan we uit van € 140.000 
huurinkomsten.

Onderhoud van de gebouwen
Gelukkig zijn er ook meevallers. 
Die vinden we vooral bij de kosten 
van onderhoud kerkgebouwen. De 
afgelopen jaren is er behoorlijk wat 
aan klein en dagelijks onderhoud 
uitgegeven. Het lijkt er op dat we 
dit jaar wel erg conservatief hebben 
begroot. Ook de energiekosten vallen 
lager uit. 

Erfenissen en legaten
Er zijn dit jaar ook bijzondere baten. 
Uit erfenissen en legaten ontvangt 
onze kerkgemeenschap nu en dan 

forse bedragen. 
Daar zijn we 
dankbaar voor. 
Dankbaar dat de 
kerk een zodanige 
plaats in het leven 
van de goede 
gever/geefster 
had. Recent 
ontvingen we 
een bedrag van 
€ 100.000 als 
voorschot. En we 
ontvingen een 
kennisgeving 
van een legaat 
waarvan de omvang nog niet 
bekend is. 

Helpt u het tekort verder te 
verminderen?
Bij de raming van baten en lasten 
voor de begroting van 2012 gingen 
we uit van een tekort op de kerkelijke 
activiteiten van € 519.000. Alles bij 
elkaar genomen denken we dat 2012 
een tekort van € 319.000 zal laten 
zien. Of de inkomsten uit beleggingen 
dat tekort geheel zal wegwerken? 
Daar valt nu nog niets over te zeggen. 
Wellicht dat dit bericht u aanzet 
tot een extra gift. Die is van harte 
welkom. 

Een kijkje in...

... de financiële wereld van de kerk. De zomer is voorbij en er 

is weer volop leven in de kerkelijke brouwerij. Dat geldt ook voor het 

College van Kerkrentmeesters. Op basis van de financiële cijfers tot 

en met augustus maken we een inschatting van de uitkomsten voor 

2012. Met die uitkomsten maken we de begroting voor 2013, die aan 

de Algemene kerkenraad wordt voorgelegd. Graag bieden wij u een 

kijkje in de financiële stand van zaken.

college van kerkrentmeesters

Hans van Strien, penningmeester
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Toos van Mourik is opgegroeid in 
het Amsterdamse Zunderdorp, ‘in 
een gewoon gezin. Zo gereformeerd 
als het maar kan’. Ze kwam in de 
gereformeerde kerk in het dorp, een 

oud meelpakhuis 
dat tegenwoordig 
niet meer als kerk 
in gebruik is. ‘Het 
was een hele kleine 
gemeente met zo’n 
veertig mensen’, 
vertelt Toos. ‘Het had 
leuke kanten, want 
je kende elkaar van 
haver tot gort.’ Na de 
middelbare school 
studeerde ze aan de 
PABO, om vervolgens 
ruim twintig jaar voor 
de klas te staan. Enkele 

jaren geleden gooide ze het roer om 
en begon als zelfstandig ondernemer. 
Ze geeft Nederlandse les aan niet-
Nederlandstaligen. En dat bevalt goed. 
‘Ik heb de hele wereld in de klas en 
ontmoet veel mensen.’ 
Leo Kamphuis is opgegroeid in 
Middelburg en kwam via Arnhem 
uiteindelijk in Amsterdam terecht. Na 
zijn HEAO-studie ging hij bij Fokker 
werken op een afdeling die zich 
bezig hield met satellietsystemen. 
Tegenwoordig is hij manager 
van een groep consultants voor 
computersystemen bij een groot Frans 
bedrijf. Ook Leo is naar eigen zeggen 
‘gewoon gereformeerd’ opgevoed. 

Bankvulling
Toos en Leo leerden elkaar kennen 
tijdens een Youth for Christ kamp 
in Joegoslavië, waar ze beiden 
kampleider waren. Ze trouwden 
en gingen in Amsterdam wonen in 
een kleine tweekamerwoning. Na 
de geboorte van hun zoon Arian, 
nu 16 geleden, verhuisden ze naar 
Amstelveen. De Pauluskerk was vlak 
bij, maar daar was Arian het enige 
kind. Via een buurvrouw kwamen ze 
in de Handwegkerk terecht, die qua 
leeftijdsopbouw meer aansloot en 
inhoudelijk aansprak. 

Leo: ‘Het voelde daar prettig. Ik heb 
een drukke baan. Als ik naar de kerk ga 
wil ik lekker zitten en moet het goed 
voelen.’
Toos: ‘Gek hè, hij is heel rationeel, 
maar een kerk moet voor hem vooral 
goed voelen.’ 
Maar zo bleef het niet. Leo: ‘Dat 
goede gevoel is geleidelijk weggegaan. 
Het leek of het geloof uit de kerk 
verdween, of het alleen nog maar 
iets technisch was, en geen beleving. 
Op een gegeven moment vroeg ik 
me af wat ik daar nog langer deed. Ik 
wilde niet alleen maar bankvulling zijn.’ 
Toos draait mee met de kinderkerk 
en bezoekt met veel plezier de kring 
meditatief Bijbellezen, maar Leo moet 
het vooral van de kerkdienst hebben, 
waar hij mentale rust zoekt. ‘Ik heb 
een drukke baan en doe niet mee 
aan kerkelijke praatgroepen. Ik krijg 
overdag al zo veel impulsen en moet 
veel communiceren.’ 

Een jaar rondkijken
Een jaar lang namen ze de tijd om 
met hun drie kinderen rond te kijken 
in andere kerken. ‘We kregen tips 
van vrienden. De kinderen vonden 
het eigenlijk maar niets, die waren 
zo honkvast. We hebben in de 
evangelische hoek gekeken, maar 

Het moet goed voelen
Willeke Koops

Ze begonnen samen in dezelfde 

protestantse kerk, maar twee jaar 

geleden gingen ze kerkelijk ieder 

hun eigen weg. Na een gezamenlijke 

zoektocht vertrok Leo naar Crossroads. 

Toos bleef. Een verhaal over rondkijken 

in een andere kerk, maar ook over 

redenen om te blijven. 
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dat was al snel té. We hebben ook 
een paar keer Crossroads bezocht.’ 
Uiteindelijk maakte Leo de keuze om 
zondagochtend voortaan daar heen te 
gaan. Arian ging met hem mee. 

Blij
Crossroads heeft drie diensten, Leo 
en Arian kiezen voor de vroegste om 
half tien. ‘Wat me daar aanspreekt is 
dat mensen hun geloof echt beleven. 
Het komt in vol ornaat naar buiten, 
zeg maar, het enthousiasme druipt 
er vanaf. Er zijn bovendien ook veel 
andere veertigers en jongeren. 
Er komen wel driehonderd tot 
vierhonderd kinderen.’ Leo ervaart 
bij Crossroads meer eenheid in 
geloofsbeleving dan in de protestantse 
kerk. ‘In Zuid zijn veel verschillende 
geloofsinterpretaties. Crossroads 
is een internationale kerk met een 
regionale functie en de mensen 
komen uit de hele wereld. Ze zijn 
allemaal verschillend, maar de basis is 
hetzelfde. Iedereen is blij met de liefde 
van God.’
Minpunten zijn er ook. ‘De prediking 
is soms wat mager. Die was in 
de Handwegkerk beter. En er zijn 
wel eens powerpointpresentaties 
over missie en visie, een beetje 
Amerikaans. Dan is het net of ik op 
mijn werk zit.’

Nood van de wereld
Toos maakte de overstap naar 
Crossroads niet en bleef met dochter 
Mirthe en zoon Jop in de PKN. ‘Ik mis 
er te veel. Er is veel enthousiasme en 
liefde, maar de vorm en liedjes zijn me 
te evangelisch. Ik ben gehecht aan m’n 

eigen liederen, zoals een mooie psalm. 
Ik mis ook het gebed voor de nood van 
de wereld in de dienst. Daar kan ik iets 
inleggen van wat ik door de week hoor 
en zie. Bij Crossroads gaan ze gelijk zo 
blij in de weer.’
Dochter Mirthe (13) vond Crossroads 
eerst niet leuk. Ze is muzikaal wat 
klassieker ingesteld en verstond de 
Engelse teksten niet. Na de zomer-
vakantie is ze toch overgestapt. Alleen 
Jop (11) gaat nu nog met Toos mee. 

De beslissing om zondagochtend 
ieder een eigen kant op te gaan, was 
best heftig. En of de keuzes zo blijven 
als nu, durven ze niet te zeggen. 
Toos: ‘Het was heel spannend, elkaar 
daarin loslaten. Maar Leo werd steeds 
negatiever en dat sloeg ook neer op 
de kinderen.’ Uiteindelijk bevalt het 
goed. ‘Als iedereen weer thuis is, 
praten we na over wat we hebben 
meegemaakt. We hebben elkaar iets 
te vertellen.’
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Een toneelstuk dat je heel dicht bij de ‘muur’ brengt die dwars door 

het land van Israëliërs en Palestijnen loopt. Duidelijk voelbaar maakten de 

spelers de thema’s vrede en veiligheid tegenover begrenzing. Het ging hen 

erom de menselijke kant van het conflict zichtbaar te maken.

‘Indrukwekkend om beide kanten zo te belichten, integer, aangrijpend, 

goed geacteerd’, vonden toeschouwers in de Pelgrimskerk. In de 

nabespreking werd ook gepleit voor gelijke rechten voor Bedoeïen (een 

vergeten groep), Palestijnen èn Israeli’s.

Beloofd is beloofd?!  
zwo

Janet Parlevliet 
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Mijn ogen dwalen af naar de foto van 
mijn kleine zoontje die pontifi caal op 
mijn bureau staat. Daar kan ik uren naar 
kijken. De kleine handjes, het dikke 
buikje, de oogjes die recht in de camera 
priemen, nieuwsgierig naar alles 
wat vóór hem ligt. Tien jaar hebben 
we moeten wachten op ons kleine 
wondertje en opeens is hij er. Gekregen 

uit Gods Vaderhand. Zo ervaar ik het. 
Als ik nu aan God denk en aan hoe 
machtig mooi mijn kindje is, dan zie ik 
tegelijkertijd beelden van schitterende 
sterrenstelsels, over elkaar tuimelende 
uitspansels, een universum dat zich 
ontvouwt met de snelheid van zonlicht. 
Dat is onze God, denk ik dan, Die 
er altijd was, is en zal zijn, fl itsend 

door de tijd reizend. Die duizenden 
melkwegstelsels kent, heeft gemaakt, 
Die Persoon heeft ook mijn kleine 
mannetje gemaakt. Adembenemend. 

Ik kijk om me heen en zie ik prachtige 
creaties van God. Mensen, jong, oud, 
dik, dun, rijk, arm, ziek en gezond, 
mensen zijn prachtig. In Psalm 8 
staat dat de mens de kroon is op de 
schepping Gods. Zo is het. En ja, er is 
leed, en ja, er zijn tranen (tien lange 
jaren van tranen). Maar die tranen wist 
Hij af, Die is, was en terugkomen zal. 
Nu al. Kijk om u heen en aanschouw; 
ervaar God.

Jacqueline Koops is namens 
de ChristenUnie wethouder in 
Amstelveen. Zij woont met haar man 
en hun zoontje (1,5) in Bovenkerk.

column

Kijk om 
je heen  
Jacqueline Koops

Het is een prachtige, rustige maandagavond. Ik zit achter mijn 

bureau op mijn wethouderskamer in het Raadhuis. Als ik opkijk zie ik 

een zachtroze schittering op het koele water van de Poel. In de verte 

torent de St. Urbanuskerk boven het groen uit. Het raam staat open; 

flarden van gesprekken van buiten komen mijn kamer binnen. Soms 

het schriele geluid van een brommer, dan weer het zachte geraas 

van een in de verte passerende auto. Ik geniet van het moment en 

kijk om me heen. Wat is het leven mooi. 
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Zuid

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

Samen vieren
Van de Paaskerk zijn wij als 
Protestantse Wijkgemeente Zuid 
verhuisd naar de Handwegkerk. Voor 
sommigen is het even wennen aan 

– vaak kleine – verschillen in de liturgie. 
Welwillend werken ambtsdragers 
elkaar in, zoals in het collecteren van 
voren naar achteren in plaats van 
achteren naar voren… samen vieren 
wij verder!

Rond de diensten
Op zondag 14 oktober vieren wij in de 
Handwegkerk een ZWO-dienst. ZWO 
staat voor: Zending, Werelddiaconaat, 
Ontwikkelingssamenwerking. In deze 
diensten is er extra aandacht voor 
de verbondenheid met gelovigen 
in andere landen. Hoe krijgt onze 
boodschap, in woord en daad, 
wereldwijd vorm? Wat kan onze 
bijdrage zijn?
De komende dienst zal Iuliia Gnativ uit 
de Oekraïne medewerking verlenen. 
Iuliia studeert momenteel aan de 
VU. Ze maakt deel uit van een groep 
buitenlandse theologiestudenten die 
enkele maanden in Nederland te gast 
zijn. Het programma Bridging the gap 
(overbrug de kloof) maakt dit mogelijk. 
Ik bereid de dienst voor samen met de 
ZWO-groep Zuid.
’s Avonds is er om half acht een 
Taizéviering met veel ruimte voor stilte, 
de mogelijkheid eigen voorbeden in te 
brengen en prachtige liederen begeleid 
door een muzikaal ensemble.

Brood en wijn
De zondag erna delen wij brood en 
wijn, in een dienst waarin ds. G.J. 
de Bruin voorgaat. Het koor Anthem 
werkt mee, samen met dirigent Leo 
Kramer en pianist Peter van Dongen. 
In de middag is er om half vier een 
dienst van Woord en Gebed waarin 
ik zelf voorga. Deze diensten, iedere 
derde zondag van de maand, zijn sober 
van opzet, met een grote nadruk op 
de verkondiging. Wat psalmen en 
gezangen betreft, beperken we ons tot 
het liedboek.
In de morgendiensten van zondag 
28 oktober en 4 november gaat ds. de 
Bruin opnieuw voor. Zondag 
11 november tenslotte ga ik voor en is 
er ‘s avonds een Taizéviering.

Thomas: tussen ongeloof en 
geloof 
De dienst op 4 november wordt 
voorbereid door leden van de 
liturgiecommissie. Zij kozen uit vele 
aansprekende mensen uit het Bijbels 
Verhaal. Eén van de leerlingen van 
Jezus kwam bovendrijven: Thomas. Wat 
leeft er in hem? Is hij een mens die bij 
alles denkt: ja maar…? Is hij een mens 
die het verstand het volle pond wil 
geven, een scepticus, een twijfelaar? 
Hoe gaat hij om met de spanning 
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tussen hart en hoofd, zijn passie voor 
Jezus en alles wat hij om zich heen ziet 
gebeuren? Vragen te over. De viering 
heeft ook een element van oogst, 
een gebruik dat we meenemen uit de 
Paaskerk. Ieder wordt dan van harte 
uitgenodigd groente of fruit mee te 
nemen naar de kerk. Kinderen zullen, 
als het goed is, vruchten van de oogst 
naar één van de verzorgingshuizen 
brengen. De andere helft wordt 
geschonken aan de voedselbank. 

In gesprek met leeftijd- of 
lotgenoten
In Amstelveen Zuid bestaan naast de 
reguliere kringen meer groepen voor 
een specifi eke doelgroep. Er zijn twee 
kringen voor twintigers/dertigers, een 
kring voor vijftigers ‘met een rugzak’ en 
natuurlijk het aanbod voor kinderen en 
tieners. Incidenteel ga ik ook in gesprek 
met 17/18 jarigen. In de toekomst 
hopen we dit aanbod uit te breiden. 
In oktober start eveneens de rouw-
groep, voor hen die in de afgelopen 
jaren iemand verloren hebben. Hoe 
leef je verder met dat verlies? In 
gesprek gaan met mensen die iets 
dergelijks hebben ervaren kan helpen 
om daarin een weg te vinden. 
Voor informatie over dit aanbod is een 
mailtje voldoende: mmbog@xs4all.
nl. Een telefoontje kan natuurlijk ook: 
020-4416036.

Inzegening huwelijk
Op vrijdag 19 oktober zal het huwelijk 
ingezegend worden van Rianne de 
Groot, enthousiast leidster van de 
kinderkerk, en Viktor Clerc. Vanwege 
de verbouwing van de Paaskerk 

wijken we uit naar de Schutse in 
Uithoorn. Het koor United werkt mee 
aan de dienst. We wensen hen een 
mooie dag en veel liefde, vreugde en 
verbondenheid!

Ds. Marianne Bogaard

Vanuit de kerkenraad
In de septembervergadering ontvingen 
wij onze jeugdmedewerker Dorien 
Keus en Antoinette Kamsteeg, 
voorzitter van de Jeugdraad in 
Amstelveen-Buitenveldert. Zij 
legden de vraag in ons midden 
hoe wij zo goed mogelijk met alle 
leeftijdsgroepen een waardevolle 
relatie kunnen aangaan. 
Vervolgens spraken wij over het 
beroepingswerk. Een eerste aanzet 
voor een gemeenteprofi el en een 
profi el van de te beroepen predikant 
werd besproken. Binnenkort hopen we 
een beroepingscommissie samen te 
stellen. 

Niet alleen de kerkenraad maar ook de 
taakgroepen zijn van start gegaan. We 
vragen de groepen om hun plannen 
voor de komende tijd op papier te 
zetten. Hoe het precies zit met de 
kerkenraad, de taakgroepen en het 
beleidsplan kunt u vinden op de 
websites. Het document Kerkenraad-
taakgroepen en beleidsplan kunt u 
daar downloaden. 

Samen eten
Ook met andere gemeenteleden gaan 
we graag in gesprek en wel op vrijdag 
9 november. Deze gemeente-avond zal 
een bijzonder karakter hebben. Om de 
onderlinge kennismaking te bevorderen 

stellen we voor de avond te beginnen 
met een etentje bij iemand thuis 
om ongeveer 18.00 uur. Vervolgens 
verzamelen we tussen 19.30 uur en 
20.00 uur in de Handwegkerk om 
gezamenlijk het dessert te nuttigen. 
Daar is gelegenheid om verder met 
elkaar in gesprek te gaan rond een 
aantal thema’s. 
Wilt u gemeenteleden bij u thuis 
ontvangen of gaat u graag bij iemand 
anders eten op 9 november, geeft u 
zich dan op. U kunt zich inschrijven op 
één van de lijsten in de kerk of u kunt 
zich opgeven bij Esther Velten: scriba.
hwk@ziggo.nl tel: 6455406 of Janet 
Parlevliet: j.parlevliet@ziggo.nl tel: 
8890432. Graag opgeven vóór 
29 oktober. 
Is 18.00 uur te vroeg? U kunt natuurlijk 
ook om 19.30 uur bij het dessert 
aanschuiven in de Handwegkerk.

Verbouwing
De verbouwing van de Paaskerk is 
begonnen. De sloop is in volle gang. 
Alle spullen uit het benedenhuis staan 
nu in de kerk en het orgel is ingepakt. 
De olietank wordt in stukjes gezaagd 
en zorgvuldig verwijderd. Zo wordt 
plaatsgemaakt voor nieuwe installaties.
Voor de nieuwbouw in Westwijk is 
de samenwerkingsovereenkomst 
met Ons Tweede Thuis opgesteld 
en getekend en de aankoop van de 
grond voorbereid. We wachten nu op 
de bouwvergunning. Het bestek is 
inmiddels klaar en bij aannemers zijn 
offertes opgevraagd.

In deze vergadering namen we ook 
afscheid van drie ambtsdragers 
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die er samen ruim negetig jaar 
vrijwilligerswerk voor de kerk op hebben 
zitten: Thole Beishuizen, Rina Ran en 
Berend van Stal. Wij danken hen voor 
het vele werk, hun betrokkenheid en 
inzet. Dank ook aan het thuisfront dat 
hen daarin steunde. 

Alice Stronkhorst

Marcel den Dulk uitgezwaaid
Op 23 september namen we afscheid 
van cantor-organist Marcel den Dulk. 
Hij was zeven jaar aan de gemeente 
verbonden. Eén à twee keer per 
maand speelde hij orgel en piano in de 
zondagse viering. Nogal wat jongeren 
en ouderen die een muziekinstrument 
bespeelden, heeft hij begeleid. Velen 
kennen hem van de muziekprojecten: 
diverse projecten zijn er geweest rond 
Kerst, in 2011 was er de door hem 
eigenhandig vertaalde Johannespassie 
die integraal werd uitgevoerd met een 
orkest en solisten; later dat jaar een 
aantal liederen rond het Bijbelboek 
Exodus, om niet meer te noemen. Soms 
waren het projecten die haast te groot 
leken, maar door zijn inzet en kundigheid 
uiteindelijk toch op z’n pootjes terecht 

kwamen. Esther Velten onderstreepte 
de waardering en dank door Marcel 
enkele cadeaus te overhandigen en hem 
in de bloemen te zetten. Ook werd hij 
nog toegezongen door alle aanwezigen. 
De tekst van het liedje luidde:

Wat is een viering zonder lied,
de samenzang een wonder…
Muziek verbindt en geeft ons troost,
we kunnen echt niet zonder.

De cantor oefent met een koor,
de monden moeten open,
de klinkers lang, de ’s-sen’ zacht,
hoe vals ook, hij blijft hopen.

Hij schenkt ons Bach in eigen taal,
de psalmen steeds indachtig.
Een nieuwe wijs ziet soms het licht,
de hemel vindt het prachtig.

Piano, orgel, om en om,
zijn spel geeft ons soms vleugels,
dan zingen wij boven ons uit,
de hoogste noot plots haalbaar.

Nu zwaaien wij de cantor uit
en zingen onomwonden:
Marcel bedankt. Je gaf ons veel,
wij waren zeer verbonden.

Najaarsprogrammering
Hierna een deel van het najaars-
programma van de Protestantse 
Wijkgemeente Amstelveen-Zuid. Een 
programma om elkaar te ontmoeten, 
inspiratie op te doen, een bijzonder 
boek te bespreken of een fi lm te zien. 
‘t Leven, vreugden, zorgen en vragen 
zijn er om te delen.

Oorkonde voor Wim de Graaff
Eind 2011 nam Wim de Graaff afscheid als 
organist. Tijdens zijn verjaardagsfeest op 
23 september werd hij thuis te midden van 
zijn familie verrast met een insigne van de 
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, 
als dank voor 68 jaar bewezen diensten voor 
de kerkmuziek. Jan Bossenbroek spelde 
het goud met briljant bij hem op, Peter van 
Leeuwen overhandigde de oorkonde. 
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Stijntje van der Blom-Koot
Op 17 augustus is in het Zonnehuis Stijntje van der Blom-Koot 
overleden. Ze werd geboren in 1924 en bracht een groot deel van 
haar jeugd door in de Haarlemmermeer. Daar groeide zij op in een 
gereformeerd arbeidersgezin. Haar achtergrond was en bleef een 
belangrijke basis in haar leven. Ze was een harde werkster, het 
huis was altijd op orde. En ze bleef het geloof trouw, al gaf zij dat 
wat minder streng door dan zij het zelf ervaren had. Vier kinderen 
kreeg zij met Hendrik van der Blom, van wie er één, de helft van een 
tweeling, een paar weken na zijn geboorte zou overlijden. Vanaf 1975 
woonde het gezin in Amstelveen. Jarenlang was zij betrokken bij de 
vrouwengespreksgroep van de kerk.
In 1979 werd zij weduwe. Tot het najaar van 2011 bleef ze in haar 
eigen huis aan de Ariësstraat. De laatste maanden woonde ze in 
het Zonnehuis, erin berustend dat haar leven ten einde liep. In 
geloof en vertrouwen is ze ingeslapen. Op 24 augustus hebben 
wij haar begraven bij haar zoontje en echtgenoot, na een dienst in 
het uitvaartcentrum in Hoofddorp waarin ds. Bogaard voorging. We 
wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte en Gods zegen.

Jacoba Machiella Verboom-Groenendijk en Jan Verboom
Op 3 september overleed Gon Verboom, op de leeftijd van 88 jaar.
Jarenlang was zij een betrokken en actief lid van eerst de Adventkerk 
en later de Paaskerk. Tot voor kort woonde zij aan de Don Boscolaan, 
maar de laatste maanden van haar leven bracht zij door in 
woonzorgcentrum Klaasje Zevenster. Van daaruit werd zij begraven 
op de Algemene Begraafplaats in Uithoorn. In de week na de uitvaart 
werd ook haar man Jan opgenomen in het ziekenhuis. Vrij snel na 
zijn opname overleed hij. Wij wensen allen die om hen heen stonden 
gedurende hun leven sterkte met dit dubbele afscheid. 

Peter Nicolaas de Ruijter
Na een ziekbed van enkele maanden, terwijl hij deze zomer nog in 
zijn tuin genoot van de zon, overleed op 4 september Peter de Ruijter. 
Peter was als meegeregistreerd lid zeer betrokken op de gemeenschap 
van de Dorpskerkgemeente, waar zijn vrouw Lineke diaken was. Hij 
werd 57 jaar. Naar onze begrippen moesten wij hem veel te vroeg 
loslaten. Het afscheid vond plaats in Uithoorn, met aansluitend de 
crematie. Wij wensen Lineke, hun beide kinderen en kleinzoon toe dat 
zij zich gedragen mogen weten, door de gemeenschap om hen heen 
én door de Eeuwige zelf.

Kring Literatuur
Het komend winterseizoen bespreken we op 
drie avonden een boek. De eerste avond staat 
het boek Grip van Stephan Enter centraal. Ds. 
Gert Jan de Bruin en Els van Geel begeleiden 
de gesprekken. Iedereen is welkom. Van u 
verwachten we dat u het boek gelezen hebt 
voor de bijeenkomst. De eerste bijeenkomst 
vindt plaats op donderdag 8 november. De 
volgende op 10 januari en 14 maart. Aanvang 
20.00 uur in de Achterkant, Handwegkerk.
U kunt zich opgeven vóór 1 november bij Els van 
Geel, emvangeel@hetnet.nl, 6471098, of bij 
ds. Gert Jan de Bruin, 6450616.

Rouw delen
Hoe doe je dat, rouwen? Hoe vind je weer een 
weg in het leven als je alleen bent komen te 
staan? 
Wie een geliefde verloren heeft, komt 
onherroepelijk voor deze vragen te staan. Alles 
is anders en dat valt vaak niet mee. Soms helpt 
het om daar met lotgenoten over te praten. 
Door samen rouw te delen kunnen we elkaar 
helpen om er een persoonlijke weg in te vinden. 
Ds. Marianne Bogaard houdt steeds een korte 
inleiding. We werken met thema’s zoals: het 
daadwerkelijke afscheid, alleen verder en de 
feestdagen. Ook de fasen in een rouwproces 
komen aan de orde. Wat jij/u ervaart, blijkt vaak 
niet gek of zorgelijk, maar een normale reactie 
op een ingrijpend verlies. 
De bijeenkomsten staan open voor iedereen, 
gemeenteleden en anderen. Maximum aantal 
deelnemers: acht. De bijeenkomsten vinden 
plaats op: donderdagmiddag 4 oktober, 18 
oktober, 8 november, 22 november, 6 december 
2012 en 10 januari 2013 van 13.30 tot 15.30 uur. 
In de Achterkant van de Handwegkerk. 

Voor opgave en meer informatie kunt u zich 
wenden tot ds. Marianne Bogaard, 4416036.
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Eén wijkkas met (nieuw) nummer 
Op 1 september zijn de wijkkassen 
van onze nieuwe wijkgemeente 
samengevoegd.
De juiste gegevens voor onze nieuwe 
wijkgemeente zijn: rekeningnummer: 
39.23.14.525 Rabobank. Ten name van: 
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, wijkkas PWAZ

Wijzigingen:
• De oude wijkkas van de 
Handwegkerk nr. 93.08.330 bij de ING 
komt te vervallen. 

• De oude wijkkas van de Paaskerk 
krijgt een nieuwe naam; het nummer 
blijft ongewijzigd. 

Denkt u eraan om naam en eventueel 
het nummer met de nieuwe naam in 
uw adresboek voor internet bankieren 
op te slaan?

De nieuwe wijkgemeente heeft een 
nieuwe penningmeester: 
Jaap Lubbers, 6471802, email: 
jaap.lubbers@kpnplanet.nl

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Handwegkerk tenzij anders vermeld 

oktober 
do 18 10.00 uur  Bijbelkring met ds. M.J. Aalders 
do 18 14.30 uur   Film Das Weisse Band (2009) van regisseur Michael Haneke 

daarna kort nagesprek met ds. Jaap Dolaard
do 18 20.00 uur   Gespreksgroep bij de fam. van Damme, Fanny Blankers-Koenlaan 

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

ma  22 19.00 uur  Gebedsgroep met Miep Habing
do 25 10.00 uur  Bijbelkring Doordenken over de mens

november 
wo 7 19.30 uur  Groep 50++ met ds. Marianne Bogaard bij iemand thuis 
do 8 20.00 uur  Kring literatuur met het boek Grip van Stephan Enter
vr 9 18.00 uur   Kennismaking: etentje bij iemand thuis en 19.30 uur dessert in 

Handwegkerk 
ma  12 19.30 uur Gebedsgroep
do 15 10.00 uur Bijbelkring met ds. A. van der Broek
do 15 20.00 uur  Groep twintigers/dertigers met ds. Marianne Bogaard 

bij iemand thuis 
di  20 19.45 uur   Film Atonement (2008), daarna kort nagesprek 

met ds. Jaap Doolaard
do  22 10.00 uur Bijbelkring Doordenken over de mens

Das weisse band: een fi lm 
van Michael Haneke uit 2009 
(in zwart-wit), duur ca. 140 
min. met kort nagesprek. 
‘Een meesterwerk 
van Haneke. Broeierig, 
ontluisterend, maar ook 
ontroerend en teder.’
Filmmiddag: donderdag 
18 oktober, aanvang 14.30 
uur, de Achterkant in de 
Handwegkerk.

Atonement (verzoening): 
Een fi lm uit 2008 gebaseerd 
op het boek Boetekleed 
van de bekende Engelse 
schrijver Ian McEwan. 
duur ca. 120 min. met kort 
nagesprek.
Filmavond: dinsdag 
20 november, aanvang 19.45 
uur, de Achterkant in de 
Handwegkerk.

Films kijken
Dit najaar een fi lmmiddag 
en een fi lmavond. Na afl oop 
vindt er een kort nagesprek 
plaats onder leiding van ds. 
Jaap Doolaard.
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Startzondag
Op 9 september zijn we gezamenlijk 
gestart. Twaalfplussers namen 
afscheid van de kinderkerk en 
werden ontvangen door de 
12+jongeren en leiding. Na de 
dienst was er een binnen- en 
buitenprogramma. Zoals u ziet een 
goede gelegenheid om elkaar te 
leren kennen.
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Ds. Nieke Atmadja gaat nog twee 
jaar verder op Nias
Na haar emeritaat in 2010 is ds. Nieke 
Atmadja door ICCO&Kerk in Actie 
naar de Protestants Christelijke Kerk 
op Nias (Indonesië) uitgezonden. Ze 
geeft nu al twee jaar onderwijs aan de 
theologische opleiding op het eiland en 
doet dat met veel plezier.
Kort geleden is haar contract met twee 
jaar verlengd en is ze gevraagd om 
verder te gaan met haar werk daar. De 
afgelopen jaren heeft ze drie vakken 
gedoceerd: Godsdienstwetenschappen, 
Pastoraat en Geloofsopvoeding 
(Catechetiek). 
De komende twee jaar zal ze naast 
het lesgeven ook de docenten 
begeleiden om het lesprogramma 
te verbeteren. Speerpunt hierin is 
de aandacht voor de praktijk en de 
context waarin het de studenten later 
moeten werken. Zo heeft ze inmiddels 
praktijkoefeningen ingevoerd en heeft 
ze met de studenten werkbezoeken 
naar ziekenhuizen en gevangenissen 
gebracht. Ook een stichting die 
gezinnen met gehandicapte kinderen 
ondersteunt, kreeg bezoek. 
In april 2012 was er een eerste inter-
religieuze dialoog, als onderdeel van 
het vak Godsdienstwetenschappen. 
De aandacht voor deze context is 
nieuw in het lesprogramma en wordt 
zeer gewaardeerd. De vooruitgang in 
het lesprogramma is ook merkbaar in 
het feit dat de accreditatie van de staat 
plaatsvindt en de diploma’s van deze 
opleiding hopelijk eind van het jaar 
landelijk erkend zullen zijn. 
Omdat veel studenten uit arme 
gezinnen komen, is een aanvulling op 

het fonds, dat de wijkgemeente ds. 
Atmadja meegaf als afscheidscadeau, 
nog steeds erg welkom. 
Twintig studenten kregen het afgelopen 
jaar fi nanciële ondersteuning voor de 
aanschaf van boeken, reiskosten en 
collegegeld. 

Wilt u helpen om ook de komende twee 
jaar studenten op Nias te onder steunen? 
Stort dan uw bijdrage op 39.23.46.427 
ten name van het Partnerfonds onder 
vermelding van NIAS. 

JD12+
We hebben onze eerste JD12+ als 
Zuid erop zitten. De jongeren van de 
kindernevendienst zijn overgevlogen, 
met de mededeling dat ze hun rugzak 
hard nodig zullen hebben voor alles 

wat ze op hun reis meekrijgen ;-)
Het is nog even wennen in een 
andere groep. We hebben gezellig 
kennisgemaakt op de startdag, lekker 
op het balkon van de Pastorie. Ook 
hebben een stel jongeren geholpen 
met de Startdag: pannenkoeken 
gebakken, lunch voorbereid, want vele 
handen maken licht werk.
Dit jaar zijn er aan de ‘bovenkant’ 
vele jongeren naar de BarBoven (16+ 
groep) gestapt. Dat het geeft weer 
extra ruimte voor de nu aanwezigen. 
Wel bleek deze verandering even 
te groot om het PJR 12+ kamp te 
vullen. Dat gaan we de volgende keer 
anders (lees: beter) doen. We zijn erg 
benieuwd hoe dit jaar zal verlopen.

Anko Verburg

Op bezoek bij de opvang voor gehandicapte kinderen
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Bij de diensten
Op zondag 14 oktober is er (her-) 
bevestiging en afscheid van een 
aantal ambtsdragers. Sieb Lanser is 
de voorganger. We vieren de maaltijd 
van de Heer. De Kruiskerkcantorij 
verleent medewerking aan deze dienst. 
Het leesrooster geeft als lezingen 
Deuteronomium 15:1-11, Marcus 
10:17-31 en als alternatieve lezing 
Judit 7:19-32. ’s Middags om 17.00 uur 
is er een cantatedienst, waarin een 
Bachcantate gezongen zal worden 
onder leiding van Bert ’t Hart.
Zondag 21 oktober gaat Mirjam 
Buitenwerf voor. Het zal een dienst zijn 
rond het thema ‘Als kinderen andere 
wegen gaan’ (naar de titel van een boek 
van Margriet van der Kooi en Wim ter 
Horst). In de afgelopen tijd is tijdens 
(pastorale) gesprekken meerdere malen 
gebleken dat gemeenteleden vragen 
hebben over het geloof bij de jongere 
generaties. Daarover gaat deze dienst. 
Na afl oop is er gelegenheid om met 
elkaar over dit thema in gesprek te gaan.
Op zondag 28 oktober is Sieb Lanser 
de voorganger. Het leesrooster geeft 
als lezingen Jesaja 59:9-19 en Marcus 
10:46-52; de alternatieve lezing is 
Judit 9.
Op zondag 4 november gaat Ruben 
van Zwieten voor. Van Zwieten is 
als predikant verbonden aan de 

Amsterdamse Zuidas vanuit de 
Stichting Zingeving Zuidas. Onze 
gemeente heeft destijds fi nancieel 
bijgedragen aan de ontwikkeling 
van deze pastorale activiteiten aan 
de Zuidas. Het leesrooster geeft als 
lezingen Job 19:23-27a en Marcus 
12:18-27; het alternatieve spoor is 
Judit 10:1-17.
Zondag 11 november is Sieb Lanser 
de voorganger. Het leesrooster geeft 
als lezingen Leviticus 19:1-2, 9-18 
en Marcus 12:28-34. De alternatieve 
lezing is Judit 10:18-11:23. ’s Middags 
om 17.00 uur is er een cantatedienst, 
waarin door een projectkoor de 
Bachcantate Actus Tragicus gezongen 
zal worden. Mocht u mee willen 
doen aan dit project dan kunt u 
meer informatie krijgen via cantate@
kruiskerk-amstelveen.nl of tel. 6434405.

Mirjam Buitenwerf

Uit de kerkenraad
Het kerkelijk leven is na de 
zomervakantie weer helemaal 
opgebloeid, met een rijk gevulde 
startzondag, twee drukbezochte Open 
Monumentendagen, een gevarieerd 
activiteitenprogramma en de expositie 
Arm en rijk in Amstelveen.
Ook aan de agenda van de kerkenraads-
vergadering van 17 september was 
te merken dat velen, in ieder geval 

niet de hele vakantieperiode, hadden 
stilgezeten. Er waren veel punten om 
te bespreken.
Het nieuwe pastoraal model kwam 
opnieuw aan de orde. In Present 
van mei en juni schreef ik al over de 
plannen om het pastoraat minder 
aanbodgericht te maken en meer 
vraaggericht, met een pastoraal 
meldpunt. Nu heeft een nieuwe 
commissie, bestaande uit ds. Sieb 
Lanser, Mareke Kniep, Henk van 
der Meulen, Jan Schipper en Jan 

Kruiskerk

website www.kruiskerk-amstelveen.nl
predikanten ds. Sieb Lanser, 
Groenhof 109, 1186 EW Amstelveen, 
tel. 4534540, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen,
Louis Couperussingel 2, 1187 VX 
Amstelveen, tel. 3312456,
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
voorzitter kerkenraad Erik Schouten,
tel. 6839070, 
voorzitter@kruiskerk-amstelveen.nl
scriba Bep Boekestijn, tel. 6416664, 
scriba@kruiskerk-amstelveen.nl
wijkkas 4213802 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert 
inzake wijkkas Kruiskerk
diaconie gironummer 39.23.35.271
inleveren kopij Present Jan Schipper, 
tel. 6458719, jan_schipper@wxs.nl
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Simons de praktische invoering 
voorbereid. Zondag 11 november is 
een gemeentevergadering over dit 
belangrijke onderwerp gepland, dan 
hoort u van de hoed en de rand. Voor 
allen die nu al betrokken zijn bij het 
pastoraat is er op woensdag 
31 oktober een pastoraal overleg over 
dit onderwerp.

Het belangrijkste agendapunt was 
het verslag van de werkgroep die 
de toekomst van de zogenaamde 
‘laagdrempelige vieringen’ heeft 
doordacht. De werkgroep, bestaande 
uit ds. Mirjam Buitenwerf, Rieuwerd 
Buitenwerf, Herma Hemminga, 
Han Jongeneel, Luuk de Ligt en 
Jeanette Rosa Bian-Nierop, heeft op 
een rijtje gezet welke drempels zij 
als gemeenteleden in de kerkdienst 
ervaren, en hoe dat voor tieners en 
mensen aan de rand van de kerk zou 
kunnen zijn. Vervolgens bezochten 
zij enkele vieringen in kerken die als 
laagdrempelig te boek staan, om 
daarvan te leren. Ten slotte heeft de 
werkgroep een nieuw stramien voor 
alternatieve vieringen in de Kruiskerk 
geschetst. Dit is niet de plek om 
daar inhoudelijk op in te gaan, maar 
het is in ieder geval fl ink anders dan 
we nu gewend zijn. De kerkenraad 
onderschrijft de visie dat vieringen 
voor de nieuwe generaties behoorlijk 
anders zullen zijn dan de kerkdiensten 
van nu, die gevormd zijn vanuit de 
zogeheten liturgische beweging. We 
willen nog goed doorpraten over de 
vraag hoe we dat veranderingsproces 
vormgeven. Denk daarbij aan zaken 
als het verandertempo, de vraag in 

hoeverre ‘oud’ en ‘nieuw’ naast elkaar 
blijven bestaan, het tijdstip en de naam 
van de alternatieve vieringen. Uiteraard 
zullen we op een goed moment ook 
met de gemeente over dit belangrijke 
onderwerp in gesprek gaan. Wordt 
vervolgd.

Verder was er een hele reeks kleinere 
bespreekpunten. Ik noem er twee. We 
zullen komende maanden een nieuw 
beleidsplan voor de gemeente gaan 
schrijven. Omdat er afgelopen jaren al 
veel is nagedacht en opgeschreven – 
recentelijk nog over het rapport van de 
zogenaamde Denktank –, menen we het 
beleidsplan met een betrekkelijk geringe 
inspanning te kunnen realiseren.
De penningmeester van de wijkkas, 
Lodewijk Palm, deed verslag van de 
resultaten over het jaar 2011. Met name 
dankzij twee legaten is het vermogen 
van de wijkkas fors toegenomen. 
Zo’n goedgevulde wijkkas is zeer 
behulpzaam bij de opbouw van 
een gastvrije gemeente en voor de 
nieuwe activiteiten die we in dat kader 
ontplooien. Hartelijk dank aan alle gulle 
gevers! We spraken af dat voortaan 
eens per kwartaal in Kruispuntjes een 
(geanonimiseerde) verantwoording van 
giften zal plaatsvinden.

Erik Schouten

Rommelmarkt 2012
Vrijdag 2 november vindt de jaarlijkse 
rommelmarkt in de Kruiskerk plaats van 
11.00 - 17.00 uur.
Om deze dag te laten slagen zijn 
er vele hulpvaardige handen nodig. 
Maandagavond 29 oktober van 19.00-
20.00 uur sterke mannenhanden om 

de tafels uit de kelder naar boven te 
halen, woensdagochtend 31 oktober 
en donderdag 1 november vanaf 9.30 
uur de hele dag veel handen om de 
koopwaar uit te stallen. En dan de 
verkoop op vrijdag. Vanaf 11.00 uur gaan 
de deuren voor kooplustigen open. 
U komt toch ook meehelpen of kopen? 
En wie wil er een taart bakken of 
bloemstukjes maken? 

Kinderdienst en 
basiscatechese 
Na de geslaagde startzondag zijn 
we op 16 september weer van 
start gegaan met de kinderdienst 
en (elke derde zondag van de 
maand:) basiscatechese.
Na kerktijd zijn we met z’n allen 
naar boerderij Meerzicht gegaan 
om lekker te spelen en natuurlijk 
ook om een pannenkoek te eten. 
Het was een geslaagde zondag.
We hopen op een mooi en leuk 
seizoen met elkaar.

De leiding van de kinderdienst
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Achter in de kerk kunt u zich aanmelden bij Jan Fransen, 
Nel de Vlieger of Anthony Melissen. Indien u zelf spullen 
wilt brengen, graag vanaf woensdagochtend 31 oktober 
in de kerk. Eventueel kunnen er bij u thuis spullen 
gehaald worden, maar alleen in overleg met Jan Fransen, 
tel. 6431097 

Gespreksgroep Vrouw en Geloof
De groep Vrouw en Geloof bestaat al ruim 26 jaar. We 
kiezen binnen duurzaamheid, het thema: Groen en 
Vrouw en Geloof. Wat zijn onze verantwoordelijkheden 
inzake duurzaamheid? Welke inspiratie kunnen we 
daarbij vinden in de Bijbel? Wat heeft ons geloof of 
onze overtuiging te maken met onze relatie tot de 
natuur?
We hebben literatuur die daarbij kan helpen en nemen 
deze mee op onze zoektocht. Verschillende mensen is 
gevraagd te helpen bij de voorbereidingen. Op enkele 
avonden is het programma open gelaten voor ideeën 
van jullie.
De groep komt bijeen op de volgende data:

2012
11 okt  Inleiding thema Groen en Vrouw en Geloof
8 nov  Duurzaamheid en spiritualiteit; ‘Van God is de 

aarde en die haar bewonen’, psalm 24
13 dec  Franciscus van Assisi, Heiligen en helden van 

Moeder Aarde
2013
10 jan Over duurzaamheid in de Bijbel
14 feb De schepping vieren en duurzaamheid
14 mrt wordt later ingevuld
11 apr wordt later ingevuld
9 mei  Uitje: Eigentijdse Franciscaanse spiritualiteit

We hopen jullie (weer) te zien elke 2e donderdag van 
de maand, beginnend op 11 oktober in de Kruiskerk, 
rond 20.00 uur. Iedereen is welkom: jong, oud, gelovig 
of twijfelend.

Meta Schoonheim-Klein en Marijke Touw,
tel. 6455733

Agenda
Zie ook het Activiteitenprogramma 2012-2013 van de Kruiskerk in 
samenwerking met Titus Brandsmaparochie en Augustinusparochie. 
En de Kruispuntjes. 
Tenzij anders vermeld, vinden activiteiten plaats in de Kruiskerk.

oktober
do 11 20.00 uur  kring over het boek In alle redelijkheid 

o.l.v. Mirjam Buitenwerf
do 11 20.00 uur kring Vrouw en geloof
zo 14 17.00 uur cantatedienst 
ma 15 14.00 uur meditatief schilderen o.l.v. Marijke Labohm
ma 15 19.30 uur  avond ‘Vrouwen doen het woord’ o.l.v. 

Ambro Bakker; parochiezaal Augustinuskerk
do 18 14.00 uur  kring over het boek De dood als levenspartner 

o.l.v. Sieb Lanser
do 18 20.00 uur meditatief schilderen o.l.v. Marijke Labohm
wo 24 14.30 uur Bijbelkring ‘De kleine profeten’ o.l.v. Sieb Lanser
do 25 20.00 uur  kring over het boek In alle redelijkheid 

o.l.v. Mirjam Buitenwerf
do 25 20.00 uur meditatief schilderen o.l.v. Marijke Labohm
zo 28 12.00 uur koffi econcert 
ma 29 19.30 uur  avond ‘Vrouwen doen het woord’ o.l.v. 

Ambro Bakker; parochiezaal Augustinuskerk
wo 31 14.00 uur  pastoraal overleg
wo 31 20.00 uur  leerhuis ‘Uw Koninkrijk kome’ 

o.l.v. Rieuwerd Buitenwerf

november
vr 2 11-17 uur Rommelmarkt (zie informatie op pagina 26)
vr 2 20.00 uur  repetitie projectkoor Bach, Actus Tragicus, 

o.l.v. Henk Trommel
wo 8 14.00 uur  kring over het boek De dood als levenspartner 

o.l.v. Sieb Lanser
wo 8 20.00 uur kring Vrouw en geloof
vr 9 20.00 uur  repetitie projectkoor Bach, Actus Tragicus, 

o.l.v. Henk Trommel
zo  11 10.00 uur  kerkdienst en gemeentevergadering rond een 

nieuw pastoraal model
zo 11 17.00 uur cantatedienst
wo 14 14.30 uur Bijbelkring ‘De kleine profeten’ o.l.v. Sieb Lanser
wo 14 20.00 uur  leerhuis ‘Uw Koninkrijk kome’ 

o.l.v. Rieuwerd Buitenwerf
do 15 20.00 uur  kring over het boek In alle redelijkheid 

o.l.v. Mirjam Buitenwerf
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Pelgrimskerk
Bij de diensten
Op 28 oktober, kort voor Allerheiligen 
en Allerzielen, gedenken we degenen 
die ons in het afgelopen jaar ontvallen 
zijn. De dienst krijgt een bijzonder 
cachet door de uitvoering van de 
indrukwekkende Funeral Sentences 
van de Engelse componist Henry 
Purcell. ‘Funeral sentences’ zijn (Bijbel)
teksten uit het anglicaanse Book 
of Common Prayer die gelezen of 
gezongen worden rond een uitvaart. 
Voor de uitvaart van Queen Mary, 
echtgenote van King William (‘onze’ 
Willem III) in 1695 zette Purcell een 

aantal teksten op muziek en liet 
de uitvoering daarvan voorafgaan 
en afsluiten door een processie 
van tamboers. Vocaal ensemble 
Linguae atque Cordis, begeleid door 
instrumentalisten, zal de Funeral 
Sentences ten gehore brengen. 
Aanvang dienst: 10.30 uur (wintertijd).
Zondag 4 november vieren we het 
heilig avondmaal. Ds. M.J. Aalders zal 
dan voorgaan.
Zondag 11 november werkt de cantorij 
mee aan de dienst en leidt ons 
binnen in de rijkdom van meditatieve 
liederen uit de oecumenische 
kloostergemeenschap van Taizé.

De nieuwe bijbelkring
Dinsdag 16 oktober en dinsdag 
6 november vinden de volgende 
bijeenkomsten plaats van de nieuwe 
Bijbelkring over ‘de werken van 
Johannes’, een kring waarin we de 
brieven van Johannes als uitgangspunt 
nemen voor een verkenning van 
diens boodschap. Steeds wordt bij 
een gedeelte uit Johannes’ brieven 
een thematisch overeenkomstig 
gedeelte uit zijn evangelie bestudeerd, 
zodat er een ‘kruisbestuiving’ tussen 
beide tot stand kan komen. Plaats: 
Pelgrimskerk. Tijd: 14.00-16.00 uur. 
Leiding: ds. H.U. de Vries. Ook 

belangstellenden van buiten de 
Pelgrimskerk zijn van harte welkom.

Ds. H.U. de Vries

Vanuit de wijkkerkenraad
Een belangrijk deel van de vergadering 
was gewijd aan de begrotingen van 2012 
en 2013. Hoewel we een achterstand 
hadden, waren we heel voldaan met 
de stukken die onze nieuwe wijkkas-
beheerder mw. Bruinsma-Themmen ons 
aangereikt had en die ze vakkundig toe-
lichtte. In de oktobervergadering zullen 
er aangepaste defi nitieve stukken liggen.

Ter wille van een tijdige afronding van 
de wijkkasgegevens wordt u verzocht 
nota’s over 2012 vóór 15 december bij 
mw. Bruinsma in te dienen. Haar adres 
is Keverberg 62, 1082 BE Amsterdam. 

In oktober vervullen studenten van de 
Protestantse Theologische Universiteit 
een studie-opdracht. De bedoeling 
is om een indruk te krijgen van de 
veelkleurigheid van het geloofsleven in 
onze gemeente. De studiemodule heet 
Religieuze existentie in Amsterdam. Ze 
zullen hoofdzakelijk observerend te werk 
gaan en een enkel interview afnemen.

De commissie die de Pelgrimsweek 
in mei 2013 voorbereidt, is gebaat 

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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bij een emailbestand van onze gemeenteleden, ter 
bevordering van de communicatie. Wij stellen het op 
prijs als u hieraan meewerkt. In de komende weken 
kunt u op een tafel in de ontmoetingsruimte na afl oop 
van de kerkdienst uw emailadres noteren. U mag ook 
een mailtje sturen naar scriba@Pelgrimskerk.nu, met 
vermelding van uw naam en huisadres.

Adri Lodder

Pastorpraat - uitnodiging
Dit is een uitnodiging. Maandag 15 oktober om 
14.00 uur is er een bijeenkomst van de Werkgroep 
Pastoraat voor allen die bezoek doen. Twee keer 
per jaar komen we bijeen, dat is niet te veel. 
Ds. De Vries zal de leiding nemen. Al uw vragen 
kunt u stellen! Kunnen wij op u rekenen? Er volgt 
geen persoonlijke uitnodiging. U komt gewoon!

Wil Kruijswijk

Kijk om je heen
Dat deden we deze zomer in Utrecht, bij de ‘Vrouwen 
voor het Voetlicht’ en bij de boottocht door de 
grachtjes, in 's Hertogenbosch (zie elders in dit blad) 
en in Amsterdam in twee kerkjes op het Begijnhof en 
in de schuttersgalerij in het Amsterdam Museum. Tot 
januari 2013 kunt u daar nog lopen over een wonderlijk 
tapijt, gemaakt van de kleuren van alle 176 culturen/
nationaliteiten die nu in Amsterdam wonen! Twee 
meisjes kropen zelfs over de grond om hun stukje te 
zoeken. Je kijkt je ogen uit! Als u kunt, ga kijken!

Aaltien Tebbes
Op 4 juli overleed Aaltien Tebbes, in de leeftijd van 87 jaar. Zij was 
een meelevend lid van onze gemeente en een trouw bezoekster 
van de Bijbelkring. Aaltien Tebbes was als jongvolwassene tot 
geloof gekomen en gedoopt op haar belijdenis. Na haar opleiding 
aan de modevakschool werkte zij bij Maison Hirsch aan het 
Leidseplein en later bij het kledingmagazijn van het Leger des Heils. 
We herinneren ons haar als een welverzorgde en bijdehante dame 
en als een blijmoedige en toegewijde zuster in de Heer. We hebben 
haar begraven in het licht van Jezus’ belofte dat Hij voor de zijnen 
een woning zou bereiden in het huis van zijn Vader (Joh. 14).

Cornelia Geels-Keller
Op 30 augustus overleed Cornelia Geels-Keller, in de leeftijd van 
91 jaar. Zij woonde de laatste jaren van haar leven in 
verzorgingshuis Buitenveldert (Doornburg). Cornelia Geels 
was een zachtaardige, maar tevens autonome vrouw met een 
diaconale instelling. Na haar opleiding aan het Sociaal Instituut 
voor Christelijk Sociale Arbeid was zij werkzaam in het cultureel-
maatschappelijk werk. Met haar man, die predikant was, bezocht zij 
graag internationale diaconale conferenties. Voorafgaande aan haar 
begrafenis in Woensel (Eindhoven) lazen we in de Pelgrimskerk, 
in de kring van haar kinderen en kleinkinderen, de gelijkenis van 
de barmhartige Samaritaan, wiens onvoorwaardelijke liefde een 
afspiegeling vormt van Gods omzien naar ons in Jezus Christus. 

Ruth Elisabeth van Dam 
Op 31 augustus overleed, in de leeftijd van slechts 37 jaar, Ruth 
Elisabeth van Dam. Zij woonde met haar partner Quintyn en hun 
dochtertje Laura aan de Koxhorn. Ruth studeerde economische 
bedrijfskunde en was hoofd personeelswerving van een inter-
nationaal IT-bedrijf. Ze was een ondernemende vrouw, bereisd en 
toekomstgericht, en tegelijk loyaal en zorgzaam. De laatste jaren 
van haar leven hield ze zich bewuster bezig met het geloof; zij 
maakte deel uit van de jongerengesprekskring van de Pelgrimskerk. 
Uitzaaiingen van kanker maakten een einde aan Ruths leven. Zij 
stierf in het vertrouwen dat het duister het licht van Christus niet 
heeft overmeesterd (Joh. 1:5). Voorafgaande aan haar crematie 
zongen we in de kerk van haar geboorteplaats Nieuwkoop ‘De 
steppe zal bloeien, een stem zal ons roepen, en wij zullen opstaan 
en leven.’
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Zo zat ik in een volle trein naar het 
zuiden en we denderden over onze 
prachtige grote rivieren. Ik dacht aan 't 
gedicht van Nijhof en genoot, keek toen 
om mij heen. Wat was het stil, zeven 
mensen verdiept in hun mobiel, iphone.

Zo ging ik in een stadje een kerkje 
binnen. Het was er heel stil, enkele 
mensen zaten geknield te bidden. Ik 
schoof een bank in om even uit te 
rusten. Verderop zat iemand met devoot 
gebogen hoofd en schoof door, verder 
van mij af, verdiept in zijn mobiel...

De kerk, de plek van het Woord... 
maar kijk om je heen. Heeft u het 
Winterprogramma al? Blauw kaftje, 
neemt u het mee, bewaar het en... 
inkijken, meedoen!
We bekijken dit seizoen weer 
van alles: fi lms, foto's, gedichten, 
Bijbelboek Johannes, kostbaarheden, 
theater, enzovoort. Tot ziens!

En... zag u al aan de voorkant van de 
kerk de vitrine? Ga kijken!

Wil Kruijswijk

Dat gaat naar Den Bosch toe
Op donderdag 16 augustus 2012 
verzamelden wij ons om naar Den 
Bosch te gaan. Bij toeval kwamen we 
in de stilte-coupé terecht, hetgeen we 
wel rustig vonden: we konden de hele 
dag nog praten. In Den Bosch voegde 
Wil Vos zich bij het gezelschap; zij had 
deze dag, met Henk Stok, de leiding 
en zou ons de stad laten zien. 
Natuurlijk gingen we eerst 
koffi edrinken met, jawel, een Bossche 
Bol! Daarna een wandeling door het 

centrum van de stad. De 
bezichtigden de grote zaal van het 
Raadhuis. 
Helaas werd in het centrum de kermis 
opgezet, hetgeen lawaai en ongemak 
veroorzaakte. Niets aan te doen, 
overmacht. 
Bij de Sint-Jan stond de VVV-gids 
mevrouw Rickey van Eck ons op te 
wachten voor een rondleiding rondom 
en binnen de kerk. Over de Sint-Jan 
is veel te vertellen: de kerk is in 1185 
gesticht door Hertog Hendrik van 
Brabant. In 1220: bouw romaanse Sint-
Jan. In 1380: bouw gotische Sint-Jan. 
Tevens wordt het beeld van de Zoete 
Lieve Vrouw gevonden, dat tot op 

heden te bezichtigen is. Uniek zijn de 
luchtbogen tussen de dakconstructie 
en de luchtboogstoelen; hierop zijn 
96 beeldjes afgebeeld; een replica 
is te zien in het museum. Het zou te 
ver voeren om alle bijzonderheden 
op te noemen: de glas-in-loodramen, 
het orgel, het hoogkoor met de 
Kanunnikenbanken. Ik raad u aan 
om (nog) een keer naar deze kerk 
te gaan en het gidsje: Een nieuwe 
toeristengids voor de Sint-Jan voor 
€ 1,00 te kopen; hierin staat veel 
informatie. 
Na het bezichtigen van de kerk gingen 
we naar het museum naast de kerk. 

centrum van de stad. De 
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Hier konden we alles van dichtbij 
bekijken: de beelden, de maquette 
van de kerk, de luchtbogen met 
beeldjes. Na afscheid van de gids 
zijn we heerlijk op een terras gaan 
uitrusten en iets drinken. Het bleef de 
hele dag zonnig weer. 
Om 16.00 uur stapten we op de boot 
met schipper Bert. We konden met 
z’n vijftienen in één boot. Bert gaf 
uitleg tijdens de prachtige tocht over 
de Binnendieze; we voeren ónder de 
stad door. We zagen indrukwekkende 
brede en lange bogen met daarboven 
grote panden, o.a. leerlooierijen, een 
bierbrouwerij uit 1627, een pastorie en 
de gevangenis. Ook de begroeiing van 
de dikke muren was prachtig. 

Na een uur varen waren we terug op 
de startplaats. 
Wil Vos had een tafel besteld in 
restaurant Van Puffelen, waar we 
genoten van een driegangenmenu 
naar keuze. Het was gezellig, de 
stemming was prima. 
Na een voorspoedige terugreis namen 
we op station Zuid afscheid van 
elkaar. Ik denk dat ik de gevoelens 
van de hele groep verwoord: Wil Vos 
en Henk Stok: hartelijk dank voor de 
organisatie van deze mooie dag; alles 
verliep voorspoedig, het was een 
groot succes!

Britta Veldhuizen

Agenda 
Alle activiteiten vinden plaats in de 
Pelgrimskerk tenzij anders vermeld.

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

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

oktober
di  16  14.00 uur  Bijbelkring Johannes
vrij  19  15.00 uur  Kostbaar kleinood
zo  16  10.30 uur   Cantatedienst m.m.v. 

Linguae atque Cordis 
wo  31  15.00 uur  Herinner je je

november
vrij 02 18.00 uur  Kostje geKocht
vrij  02  19.30 uur   Allerzielen, De Goede 

Herder
di  06  14.00 uur  Bijbelkring Johannes
do  08  20.00 uur   Het Woord spreekt, De 

Goede Herder
zo 11  10.30 uur   Muzikale kerkdienst, 

cantorij zingt liederen uit 
Taizé 

ma 12 20.00 uur   Film: Intouchables, De 
Goede Herder

di  13  20.00 uur  Bijeenkomst jongeren
wo 14  16.30 uur   Tramlijn Begeerte, 20.30 

uur Stadsschouwburg
wo 14  20.00 uur  Bijeenkomst jongeren
wo 14 20.00 uur   Kerk en Synagoge, 

Daniël Metz: Joden in 
Amsterdam

wo  21  15.00 uur  Herinner je je
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PJR

Bezoekadres: Handweg 119, 

Amstelveen, tel.: 643 75 96

website: www.pjramstelveen.nl 

mail: pjr-amstelveen@hetnet.nl

Wat is

JOP?
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Velen van ons kennen 

inmiddels Dorien Keus. Sinds 

25 september is zij, na haar 

zwangerschapsverlof, weer volop 

actief in het jeugdwerk. Dat 

Dorien in onze gemeente werkt 

via JOP is minder bekend. En wat 

is JOP dan eigenlijk wel?

Ronny van Renswoude
  Dorien Keus

JOP staat voor Jongeren Organisatie Protestante kerk. JOP gelooft in 
God! JOP gelooft in kinderen en jongeren! JOP gelooft dat God een 
relatie wil aangaan met kinderen en jongeren in de Protestantse kerk 
en uiteraard ook daarbuiten. JOP zet zich daarom in voor het kerkelijk 
jeugdwerk als een vindplaats van Gods liefde.
JOP ondersteunt kerken met advies, trainingen, materialen en 
evenementen. JOP Jeugdwerkers zijn plaatselijk actief en investeren 
in het jeugdwerk. Met goede begeleiding en coaching en door zelf 
mee te doen, kunnen kinderen en jongeren groeien in hun (geloofs)
ontwikkeling. Zo geeft JOP hun de ruimte om te ontdekken wat 
geloven in God voor hen betekent.
JOP heeft zo'n 40 jeugd- en jongerenwerkers in dienst. Een aantal van 
deze werkers zijn landelijk aan het werk. Zij geven trainingen, adviezen 
en ontwikkelen allerlei jeugdwerk materialen. Een ander deel van deze 
jeugdwerkers worden "gedetacheerd" voor een aantal jaar in plaatselijke 
gemeente. Vooral bedoeld om het plaatselijke jeugdwerk nieuwe 
impulsen, visie en beleid te geven. In Amstelveen is Dorien Keus aan 
het werk vanuit JOP. 

In dit artikel twee voorbeelden van JOP waar iedereen gebruik van 
kan maken. Zeker als je actief bent in het jeugd- en jongerenwerk zijn 
het aanraders.
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PRO!
Recent heeft JOP een relatiemagazine 

uitgebracht. Bedoeld om te 

informeren, enthousiasmeren en 

inspireren. Het PRO! magazine kun 

je gratis thuis gestuurd krijgen en is 

zeker een aanrader als je betrokken 

bent bij het jeugdwerk. Maar ook voor 

iedereen die op de hoogte van JOP en 

jongeren wil blijven. Je kunt je gratis 

aanmelden op jop.nl/pro.

Werkvormen

Sinds kort heeft JOP een geweldige tool aan 

hun website toegevoegd: de werkvormen 

database. Met een simpele maar doeltreffende 

zoekmachine kun je op zoek gaan naar allerlei 

werkvormen voor kids, tieners en jongeren. 

Heb je zelf een top werkvorm uitgedacht dan 

kun je deze ook delen via dezelfde database. 

Het is een geweldig hulpmiddel voor iedereen 

die actief is in het jeugdwerk. Je kunt je gratis 

laten registreren op jop.nl/werkvormen.

nr. 01 mAGAzine VAn joP, jeUGD oRGAniSAtie 
VAn De PRoteStAntSe KeRK in neDeRLAnD

JULI 2012

Jop voor jou

JeUGdWerK

JONG VOOR OUD
in Almelo

#durftevragen

RoCK&RoLLAtoR:

 INSPIRATIE  voor
volgend seiZoen

vanuit je hart 



3534

Wat we nou eens graag wilden
Je rollator zomaar op de stoep achter-
laten en met de bus opgehaald worden, 
dan met die lange bus achteruitrijden en 
zo een verkeerschaos veroorzaken op 
de drukke van Boshuizenstraat. Koffi e 
met gebak genieten – en aan één bakkie 
niet genoeg hebben – tijdens de zonnige 
boottocht van twee uur aan boord van 
de Zilvermeeuw 5 door de prachtige 
Biesbosch. Een heerlijke warme lunch 
eten in restaurant ‘De Ruif’ aan de 
Thijsseweg in Wagenberg.

Wat we kregen
Een mooie lange bus, met rolstoellift; 
inhaakmuziek in het restaurant – terwijl 
Sieb nog wel een Psalmboek had 
neergezet – kort openingsgebed voor de 
warme maaltijd, uitgesproken door Sieb. 
Personeel dat ons vrien delijk uitzwaaide. 
Terugrit over binnenweggetjes, door het 
mooie land van Maas en Waal. Kijk ook 
bij: Wat er misging.

Wat we deden
Kletsen en/of naar buiten kijken. Applaus 
voor het bedienend personeel, na afl oop 
van de maaltijd. Op de terug weg een fris 
pakje fruitsap drinken en snoepjes eten.

Wie er meeging
Een pas getrouwd paar van meer 
dan tachtig jaar, die samen veel lol 
hebben. Een jonge vrouw uit Eritrea, 
die al goed Nederlands spreekt. Een 
laborante met een spelfout in haar 
naam. Een verse chauffeur, want 
Sjaak is inmiddels met pensioen. Een 
vrouw in elegante, eigengemaakte 
kleding. Een jongeman met strohoed. 
Een vrouw die altijd (op haar tijd) het 
drinken uitdeelt.

Wat niet hoefde
Collecte voor de chauffeur, want Nel 
had al een envelopje klaar gelegd.

Wat er misging
In de Biesbosch géén van de bijna 
tweehonderd bevers gezien. Bij 
thuiskomst bleef er een rollator in de bus 
over, niemand wilde die meer hebben; 
en een verweesde zonnepet, waarnaar 
de eigenaar nog loopt te zoeken; een 
jas kwijtraken, die verwisselen met 
een andere jas, voordat het kledingstuk 
terugkomt bij de eigenaar. 
De bus rijdt op de terugweg een 
toeristische route, maar moet vanwege 
een onverwachtse stremming in het 
plaatsje Andel, de smalle straatjes weer 
helemaal achteruit rijden.

Wat niet mocht
Snoepen in de bus, en met meer dan 
één rollator tegelijk over de loopplank 
naar de boot rijden.

En volgend jaar
Nog een keer zo’n leuke dag. 
We bedanken Nel Velthorst weer voor 
de organisatie van deze mooie dag! 

Ouderentocht naar de Biesbosch
Haijo Hemminga, rollatorassistent

Je bent oud en je wilt wat 
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een andere jas, voordat het kledingstuk 
terugkomt bij de eigenaar. 
De bus rijdt op de terugweg een 
toeristische route, maar moet vanwege 
een onverwachtse stremming in het 
plaatsje Andel, de smalle straatjes weer 
helemaal achteruit rijden.

Wat niet mocht
Snoepen in de bus, en met meer dan 
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nieuws

woensdag voorganger te organist

17 okt. dr. Paul Visser Amsterdam Rob van Dijk 

24 okt. ds. Ruben van Zwieten Amsterdam Everhard Zwart

31okt. ds. Dirk-Jan Thijs Amsterdam Rob van Dijk

7 nov. ds. B.J. van der Graaf Amsterdam Wim Magré

14 nov. dr. A.G.L. van Nieuwpoort Amsterdam Everhard Zwart

21 nov. mw. ds. A.A. van den Berge-Geudeke Wilnis Rob van Dijk

28 nov. ds. Jan Offringa Kesteren Wim Magré

5 dec. prof. dr. Antoine Bodar Amsterdam Everhard Zwart

12 dec. dr. R.E. Stiemer Den Haag Rob van Dijk

19 dec. dr. F. Stark Lexmond Wim Magré

26 dec. evangelist Johan Krijgsman Amsterdam Everhard Zwart

Muziek in de Kruiskerk
De Kruiskerk bruist dit jaar van de 
muzikale activiteiten. Naast de muziek in 
de reguliere diensten worden dit seizoen 

twee muziekseries georganiseerd:
• Cantatediensten - elke 2e zondag 
van de maand om 17.00 uur.
• Koffi econcerten - elke 4e zondag van 
de maand om 12.00 uur.

De 1e cantatedienst is op 
zondagmiddag 14 oktober. 
Het eerst volgende koffi econcert is op 
28 oktober. 
Zie pagina 5 voor meer informatie.

Kruiskerk - Cantate 106 van Bach
Op 11 november is er een cantate-
dienst met een projectkoor o.l.v. Henk 
Trommel. Het Cantate-projectkoor 
voert de Cantate 106 Actus tragicus 
van Bach uit.
Er wordt nog gezocht naar zangers 
die zelf thuis de muziek kunnen 
voorbereiden, zodat er op de 
repetities op 2 en 9 november, 
20.00 uur, snel gewerkt kan worden 
aan de essentie en interpretatie van 
de muziek. 

Na opgave volgt half oktober een 
stemtest.
De kosten bedragen € 15,-- incl. 
muziek, koffi e etc. Voor meer 
informatie en opgave cantate@
kruiskerk-amstelveen.nl of bel 
020-6434405.
De generale repetitie met orkest en 
solisten is op zondagmiddag vooraf-
gaand aan de cantatedienst. De kerk-
dienst start 11 november om 17.00 uur.

Handwegkerk - Gloria van Vivaldi 
en kerstcarols
Qp 23 december geeft het KLM-
mannenkoor samen met Alegría een 

kerstconcert in de Kruiskerk. Alegría 
zingt het Gloria van Vivaldi en een 
aantal kerstcarols.
Repetities: donderdag 15, 22 en 29 
november, 6, 13 en 20 december, van 
20.00 - 22.00 uur in de Handwegkerk.
Concert: 23 december 14.00 uur in de 
Kruiskerk.
Wil je in de kerstsfeer komen en 
meezingen, dan ben je van harte 
welkom. Enige muzikale achtergrond is 
gewenst. 
Kosten: € 40,00 voor het hele project. 
Aanmelden bij Nicole Penterman, 
n.penterman@gmail.com of 020-
6403983. Graag onder vermelding van 
stemsoort (sopraan, alt, tenor, bas).

Preekrooster 
Alle-dag-kerk
Diensten worden gehouden in de 
Engelse Hervormde Kerk, 
Begijnhof 48, Amsterdam.

Kerk open vanaf 12:00 uur.
Samenzang vanaf 12:25 uur. 
Aanvangstijd van de diensten: 12.40 uur.

Zingt u mee met een van de  projectkoren?

Zowel de Kruiskerk als de 

Hand wegkerk heeft een projectkoor.
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t/m Zo/ 21-10 
Tentoonstelling ‘Arm en Rijk’ 
in de Kruiskerk
Kijk op pagina 2 voor informatie.

Do/ 18-10 
Filmmiddag Handwegkerk
Das weisse band: een fi lm van Michael 
Haneke uit 2009 (in zwart-wit), duur ca. 
140 min. met kort nagesprek o.l.v. 
ds. Jaap Doolaard. Aanvang 14.30 uur, 
in de Achterkant in de Handwegkerk.

Zo/ 28-10
Groninger kerkdienst in Amsterdam
Iedereen is welkom bij de Groninger 
kerkdienst met thema: ‘Levent gait deur’ 
(het leven gaat door) in de Oude Lutherse 
Kerk in Amsterdam. De dienst gaat over 
‘de zoon van de hoveling’ (Joh.4:46 e.v.). 
Er is zang van het Simchakoor o.l.v. 
Catrien de Boer en orgelspel van 
Christiaan de Vries. Kinderen lezen voor 
uit de nieuwe Groninger Kinder(prenten)
bijbel. Er is een crèche. 
Kunstenares Tity Maat toont haar kleurrijke 
schilderijen van Groninger landschappen.
Aanvang: 10.30 uur in de Oude Lutherse 
Kerk, aan het Spui in Amsterdam (Singel 
411). Meer informatie bij Hanne Wilzing: 
h.wilzing@diaconie.com, tel. 4044708. En 
op: www.diaconie.com. 

Wo/ 31-10
Herinner je je…?
Bespreking van hoogtepunten uit de 
Nederlandse poëzie onder leiding van 
Margaretha H. Schenkeveld. 
Van 15.00-16.30 uur in de Pelgrimskerk.

Vr/ 02-11 
Rommelmarkt in de Kruiskerk
Leuke spullen en gezelligheid op de jaar-
lijkse rommelmarkt, van 11.00 - 17.00 uur. 
Verkoopbare spullen kunt u vanaf 
woensdagochtend 31 oktober in de kerk 
afgeven. Zie wijkberichten voor meer 
informatie.

Di/ 13 en Wo/ 14-11
Drie bijeenkomsten over 
geloof en leven
Jongere gemeenteleden en belang-
stellenden spreken met elkaar. De 
thema’s zijn: vrijheid en gebondenheid, 
gelijkheid en diversiteit, gezamenlijkheid en 
individualiteit.
Op de dinsdagavond zijn mensen welkom 
van 18 - 36 jaar, op de woensdagavond 
jongeren (en wie zich jong voelt) van 
36 jaar en ouder. De avonden bouwen op 
elkaar voort, maar kunnen apart bezocht 
worden. Leiding: ds. H.U. de Vries. 
Data en tijd: 13/14 november, 8/9 januari 
en 12/13 maart, aanvang: 20.00 uur in de 
Pelgrimskerk.

Wo/ 14-11
Tennessee Williams-Tramlijn Begeerte
Tramlijn Begeerte is één van grote 
klassiekers uit de Amerikaanse literatuur, 
en werd in de jaren ’50 tot een beroemde 
fi lm bewerkt. De belangrijkste thema’s 
uit het stuk worden besproken door Dirk 
Visser, docent Amerikaanse literatuur aan 
de Universiteit Groningen.
Datum: 14 november om 16.30 uur in de 
Pelgrimskerk.
Na soep en een broodje gaan we naar de 
Stadsschouwburg voor een voorstelling 

over Tramlijn Begeerte, gespeeld door de 
Toneelgroep Oostpool.
Opgave voor 24 oktober bij Wil Kruijswijk, 
tel. 6427703 en Janny Schuijt, tel. 6441065.

Wo/ 14-11 en Wo/ 12-12
Geschiedenis Amsterdamse Joden
Daniël Metz spreekt voor de Werkgroep 
‘Kerk en Synagoge’. Een mooi, maar 
uitgebreid verhaal en daarom verdeeld 
over twee avonden. Omdat de lezing de 
geschiedenis op de voet volgt, kunnen 
de avonden ook afzonderlijk worden 
bezocht. Wij vragen een kleine bijdrage 
in de onkosten. Aanvang 20.00 uur, in de 
Pelgrimskerk.

Di/ 20-11 
Filmavond Handwegkerk
Atonement (verzoening): Een fi lm uit 
2008 gebaseerd op het boek Boetekleed 
van de bekende Engelse schrijver Ian 
McEwan, duur ca. 120 min. met kort 
nagesprek o.l.v. ds. Jaap Doolaard. 
Aanvang 19.45 uur, in de Achterkant in 
de Handwegkerk.

Zo/ 19-05 t/m Zo/ 26-05
Pelgrimskerk 50 jaar jong
Gedurende acht dagen in mei 2013 
vieren we feest. De Pelgrimskerk is 
dan het middelpunt van een scala van 
activiteiten, karakteristiek en kleurrijk. 
De Commissie Pelgrimsweek 2013 is 
volop bezig met het programma. 
Leg deze periode in uw agenda vast. 
U hoort nog veel meer van ons.

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

www.protestantsbuitenveldert.nl


