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De diaconie maakte een persbericht 
(‘de kerk slaapt buiten’), de 
burgemeester keek (‘demonstreren 
mag’), Arie Boomsma twitterde 
(‘onvoorstelbaar‘) en de minister sprak 
(‘vertrekplicht blijft onveranderd’). 

Onder de vlag van de Taakgroep 
Vluchtelingen van de Raad van Kerken 
van Amsterdam vangt de Werkgroep 
Opvang Uitgeprocedeerden (WOU) al 

zo’n twintig jaar asielzoekers op die op 
straat staan. Mensen die geen toegang 
hebben tot opvangvoorzieningen van 
de rijksoverheid. Asielzoekers voor 
wie nog juridisch perspectief is op een 
legaal verblijf, of die vrijwillig willen 
terugkeren naar hun land van herkomst. 
De WOU houdt dagelijks spreekuur 
in het kantoor van de Protestantse 
Diaconie Amsterdam en geeft tijdelijke 
ondersteuning, in afwachting van 
een nieuwe asielaanvraag, vrijwillige 
terugkeer of toekenning van hun 
aanvraag op medische gronden. 
Naast deze praktische hulp weet de 
WOU de weg naar lokale en Haagse 
politici te vinden om ze te wijzen op 
de gevolgen van hun beslissingen. 
De werkgroep heeft verschillende 
fi nanciers, waaronder de Diaconie 
Amstelveen-Buitenveldert. 

De Amstelveense predikant ds. A. P. 
van der Broek (81) stond aan de wieg 

van de WOU en is er nu als adviseur 
aan verbonden. De werkgroep vangt 
jaarlijks honderden vluchtelingen op. 
‘We zijn best een beetje trots op dat 
resultaat’, vertelt Van der Broek. ‘We 
kijken of er voor mensen zicht is op 
een legaal verblijf, hier in Nederland 
of elders. Als er ook maar een klein 
gaatje is te zien, gaan we aan de slag. 
De WOU zoekt onderdak voor deze 
mensen, meestal voor korte en soms 
voor lange duur. Ook regelt de WOU 
steun in de vorm van taalles, sociaal 
contact en pastorale zorg.’ Het is 
100% vrijwilligerswerk. Van der Broek: 
‘Je moet niet al te opdringerig zijn. 
Het gaat erom dat je tijd in mensen 
wilt steken, ze helpt om zich thuis te 
voelen. Dat je een open hart hebt voor 
vreemdelingen.’   

Meer informatie over de WOU: 
Ingrid Schippers, tel: 020-4704698, 
email: wou@diaconie.org

Een open hart
Willeke Koops

Het begon in september met een 

geïmproviseerde, oranje tent voor drie 

vluchtelingen in de achtertuin van de 

Amsterdamse Diaconie aan de Nieuwe 

Herengracht. Een schreeuw om aandacht 

voor asielzoekers die tussen wal en schip 

vallen. Na een paar weken verplaatste 

de actie zich naar Osdorp, waar een heel 

tentenkamp verrees. 
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Kleur
In de grauwe dagen van november valt een 
kleurrijk nummer van Present op uw mat. 
Het thema Kleur waaiert uit in bijdragen 
variërend van een kleurloze tante tot een 
kleurrijk kind, van kleur in de kerk tot een 
vrij kleurloos boek als de Bijbel. Marianne 
Bogaard en Piet de Bres schrijven over de 
kleuren die we in de kerk tegenkomen; die 
zijn er niet altijd geweest in de protestantse 
kerken. Al ervaren wij de Bijbel vaak als 
een kleurrijk boek, Rieuwerd Buitenwerf 
vertelt in de column dat het met het 
letterlijke kleurgebruik in de Bijbel eerder 
wat tegenvalt. Op de omslag van deze 
Present ziet u kleurrijke glas-in-lood-ramen. 
Hoe de ramen van de nieuwe kerkplek in 
Westwijk zullen worden? Deze worden 
ontworpen door Brenda Bleijenberg; 
lees het interview om te ontdekken hoe 
zo’n kunstwerk van glas en kleur tot 
stand komt. Heel iets anders dan een 
kerkgebouw is een tentenkamp. Dat oogt 
misschien kleurrijk, maar de werkelijkheid 
erachter is somber; Willeke schrijft over het 
tentenkamp in Osdorp. Asielzoekers komen 
uit landen waar het leven heel wat minder 
zorgeloos is dan dat van kinderen bij ons; 
Janet interviewt Sijtske over kleur in haar 
leven. Onze gemeente krijgt natuurlijk pas 
echt kleur door alles wat er gebeurt in de 
drie wijken en in de verschillende colleges. 
Ook deze maand schetsen zij in de vaste 
rubrieken weer een kleurrijk beeld. Als 
grijsaard wens ik u namens de redactie veel 
leesplezier. Hopelijk trekt u niet wit weg bij 
het lezen van dit nummer, maar krijgt u er 
een kleur van, een blos op de wangen. 

Sieb Lanser

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

Redactie Piet de Bres, 
Willeke Koops, Sieb Lanser, 
Janet Parlevliet, Jeanette 
Schuijt (eindredactie) en Nel 
Velthorst.
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
kerkelijkbureau@pga-b.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 
Brenda Bleijenberg, 
Marianne Bogaard, Gert Jan 
de Bruin, Melis Melissen, 
Hans van Strien, Sijtske 
Waringa, Geert-Jaap 
Welsing, wijkredacties.

Vormgeving en Druk 
Reprovinci, Schoonhoven 
BDU, Barneveld

Volgende nummers

December
inleveren kopij: 27 november
op de mat: 20 december

Januari
inleveren kopij: 2 januari
op de mat: 24 januari

www.protestantsamstelveen.nl
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Zo/ 18-11  

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

Handwegkerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  
15.30 uur: ds. L.C. van Drimmelen, dienst 
van Woord & Gebed 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist 
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. T.C. de Leeuw, Kockengen
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S. L. Schoch, Den Haag 

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek  
Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: drs. P.J. Koens  

Zo/ 25-11 

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

Handwegkerk
09.30 uur: ds. M.M. Bogaard 
11.30 uur: ds. G.J. de Bruin 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen en 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  

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok 
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus 
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: ds. C. Sloots   
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. van ’t Riet-Holtrust

Zo/ 02-12  

1e collecte: Diaconie, kerstgaven  
en attenties
2e collecte: Kerk, landelijk missionair werk

Handwegkerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk  
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E. de Mots, Goedereede 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren 
Pelgrimskerk
in De Goede Herder 
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, 
oecumenische viering

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek 
Vreugdehof
10.15 uur: ds. M. Ockhuysen
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. J.A. Delver
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor W. Berendsen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke

kerkdiensten in Amstelveen-Buitenveldert

Handwegkerk 
Handweg 117
020 - 6450909 

Kruiskerk
v.d. Veerelaan 30A
020 - 6413826

Paaskerk 
Augustinuspark 1
020 - 6415168

Pauluskerk 
W. van Borsselenweg 116
020 - 6413471

Pelgrimskerk
van Boshuizenstraat 560
020 - 6424995

De Buitenhof 
Nieuw Herlaer 2

Kapel VUmc 
De Boelelaan

Vreugdehof 
De Klencke 111

Zorgcentrum Groenelaan 
De Helpende Hand

Ziekenhuis Amstelland 
Laan v.d. Helende Meesters
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Zo/ 09-12   

1e collecte: Diaconie, stoelenproject
2e collecte: Kerk, landelijk pastoraat

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
19.30 uur: oecumenische Taizéviering
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard
17.00 uur: cantatedienst, 
liturg: ds. M.M. Bogaard 
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. H.M. Burggraaf, 
Nieuwer ter Aa
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser, 
cantatedienst 

De Buitenhof
10.30 uur: mw. E. Kok
Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. van den Berge-
Geudeke
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor C. van der Heijden
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.P. van den Broek

Zo/ 16-12   

1e collecte: Diaconie, opvang 
uitgeprocedeerde asielzoekers
2e collecte: Kerk, eredienst & pastoraat 
in onze gemeente

Handwegkerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin 
14.30 uur: Kerst-Sing-IN 
Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der 
Molen 
Paaskerk
Dienst in de Handwegkerk 
Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren 
18.30 uur: ds. A. van Vuuren
Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. M. Elbers, Bloemendaal

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek
Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep
Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus
Zorgcentrum Groenelaan
10.15 uur: pastor H. Dornseiffen
Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: maj. J. Terlouw en maj. B. de 
Vries, Leger Des Heils

Stilte zoeken op weg naar kerst

In de weken voor kerst komen we als katholieken en 
protestanten in Amstelveen-Zuid drie keer bij elkaar 
voor een korte viering. Op 4, 11 en 18 december zijn 
er vespers, met afwisselend liederen, stilte, gebeden 
en een Bijbeltekst. 

Tijd: van 19.30-20.00 uur. Op 4 december 
Handwegkerk, Handweg 117 en op 11 en 18 
december Heilige Geestkerk, Haagbeuklaan 3.

Oecumenische Vespers 
in de Kruiskerk

In de Kruiskerk zijn dit jaar drie oecumenische vespers. 
Op 6, 13 en 20 december. Aanvang: 19.00 uur. 
Voorafgaand aan de vesper is een bezinnend programma 
om 16.00 uur en een broodmaaltijd om 18.00 uur.
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, Amstelveen.

Ieder is van harte uitgenodigd voor deze 
oecumenische bijeenkomsten!

Data kopij inleveren en verschijnen Present

December
thema: Wees niet bang
inleveren kopij: 27 november
op de mat: 20 december

Januari
thema: Balans
inleveren kopij: 2 januari
op de mat: 24 januari
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Make-over
Zorgvuldig werden de oude 
kleuren gerehabiliteerd. 
Dat leverde een tweede 
ontdekking op. Naast 
lichtgrijs kwam rood 
tevoorschijn, en paars. Nu 
viel ook pas op dat het wat 
vale doek achter het grijze 
hout eigenlijk groen was. 
Het orgel bleek met een 
lichte variatie het kerkelijk 
jaar te symboliseren in de 
kleuren paars, rood, groen 

en lichtgrijs, hoewel die laatste kleur in 
de jaarcyclus wit is.
Door deze make-over kreeg het 
zijn aansluiting bij het geheel terug: 
ook in het glas-in-betonraam zijn de 
liturgische kleuren te vinden, naast 
een overvloed aan blauw en geel. 
Toen kerk en orgel ontworpen werden 
heeft men de beweging van vieren en 
gedenken als het ware ingebed in het 
gebouw zelf…

Kleur in de traditie
Op een bepaalde manier is deze 
anekdote illustratief voor de wijze 
waarop de kleur in onze kerk is 
verdwenen en hervonden. Iets preciezer 
geformuleerd: voor de wijze waarop in 
de Hervormde en Gereformeerde kerken 
met de liturgische kleuren is omgegaan. 
Vanouds kent de kerkelijke traditie 
een schakering aan kleur om de gang 
van de liturgie vorm te geven. Paars 
in de tijd voor Pasen en Kerst, wit op 
de feestdagen, rood met Pinksteren 
en groen op de overige zondagen. In 
antependia, kazuifels en stola’s komen 
deze kleuren terug. Waar de Katholieke 
Kerk de symboliek koesterde, schaften 
de Calvinistische kerken die echter af. 
De nadruk kwam vanaf de zestiende 
eeuw te liggen op de soberheid van het 
Woord. 

Rehabilitatie
Je zou kunnen zeggen dat deze kerken 
vele schakeringen grijs lieten zien, van 
licht naar donker. De kleuren in de kerk 
waren daarachter niet meer zichtbaar. 
Rood, paars, groen en wit werden als 
‘Rooms’ gezien en dat niet paste bij de 
protestantse eredienst.
Tot begin vorige eeuw enkele 
bevlogen theologen de rijke schat 
aan liturgische vormen herontdekten. 
Gaandeweg de twintigste eeuw 
kregen elementen daaruit in veel van 
onze kerken opnieuw een plaats, naast 
de blijvende nadruk op Bijbelgetrouwe 
verkondiging. De paaskaars werd 
geïntroduceerd. Voorgangers in zwarte 
academische toga’s met bef kregen 
gezelschap van collega’s in lichtere 
liturgische gewaden met stola. En de 
kleur kwam terug in de kerk, spelend 
met het licht van de ruimte.

Paars
Op mijzelf maakt de kleur paars altijd 
het meest indruk. Dat heeft te maken 
met de tijd van het jaar waar zij bij 
hoort. In de weken voor Pasen en 
Kerst bezinnen wij ons op ons mens-
zijn. Meer dan anders staan we stil 
bij de keuzes die we maken en bij de 
keerzijde van de vreugde die we zullen 
vieren: het donker in onszelf en om 

Kleur in de kerk
Marianne Bogaard

Toen ik zeven jaar geleden in de 

Paaskerk kwam, was het orgel stemmig 

grijs. De kerkgangers kenden het orgel 

niet anders. Het was dan ook een grote 

verrassing toen speurwerk van de organist 

aan het licht bracht dat dit niet de 

oorspronkelijke kleur was. Eens –dat moet 

rond de bouw van het orgel in 1967 zijn 

geweest – had het instrument meer kleur 

gehad. Uit nader onderzoek bleek zelfs 

dat eerdere lagen verf nog onder het grijs 

zaten. Reden genoeg om het orgel in 2007 

zijn veelkleurigheid terug te geven!
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ons heen. Het lijden dat ons overkomt 
én dat wij anderen aandoen.
Paars staat voor die inkeer en bezin-
ning. Het leven is niet altijd een feest. 
Dat erkennen hoort bij samen kerk-
zijn. Soms kan in die diepte dan al iets 
van toekomst oplichten: één van de 
zondagen in de veertigdagentijd en 
één in de adventstijd is roze… paars 
op weg naar wit. 

Wit
Wit is de kleur van het feest. Van 
vreugde, maar ook van zuiverheid. 
Zij komt het best tot haar recht in 
de Paasnacht. In die nacht van de 
opstanding werd in de kerkelijke 
traditie gedoopt. Het feestelijke wit 
staat voor een nieuw begin. Voor de 
kans om steeds weer het oude achter 
je te laten en opnieuw op weg te gaan 
als een gezegend mens. 

In dat licht kan wit ook een passende 
kleur zijn bij een uitvaart, wanneer een 
leven ten einde geleefd is en iemand 
in het vertrouwen is gestorven dat 
hem of haar een nieuwe toekomst 
wacht. Bij een ontijdige dood, waarbij 
de vragen groter zijn dan ons menselijk 
geloof kan dragen, kies ik echter liever 
voor paars.

Rood
En dan is er nog rood. De kleur van 
de hartstocht en de liefde in onze 
hedendaagse optiek. In de kerk is 
rood echter vooral de kleur van de 
Geest. De kleur van enthousiasme 
en inspiratie. Geen wonder dat het 
feest van Pinksteren roodgekleurd 
is. Maar ook bij de bevestiging van 
ambtsdragers die gemotiveerd aan 
hun taak beginnen hoort rood.
In het eerste deel van de Palm-

zondagviering kan deze kleur eveneens 
de sfeer bepalen. Voor zijn lijdensweg 
begon trok Jezus bezield Jeruzalem 
binnen. Daarom past de kleur ook op 
Goede Vrijdag, vanwege de bewuste 
keuze die Hij daarin gemaakt heeft. 
Hoewel in de protestantse kerken paars 
op deze dag gebruikelijker is. 

Groen
Zo legt iedere kleur haar eigen accent. 
Net als in een mensenleven hoogte 
en diepte, volheid en leegte elkaar 
afwisselen. Daardoorheen loopt 
een groene constante. De kleur 
van hoop en toekomst. Ook op de 
‘gewone’ zondagen blijven wij vieren 
en vooruitzien. Daarin proberen wij 
het samen uit te houden. Omdat we 
geloven dat de hemel kan opengaan 
en het witte licht van Gods vreugde 
door de grauwheid heen zal breken. 
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Stukken die degelijk in elkaar zitten en 
die op zich niet zo veel bespreektijd 
vergen. Maar er zijn wel ontwikkelingen 
die vriendelijk gezegd zorgwekkend 
zijn. Het College van Kerkrentmeesters 
vroeg aandacht voor de daling van het 
aantal bijdragende pastorale eenheden. 
Dat is dit jaar – huidige stand – 200 

minder dan in 2011. 
Present heeft een 
oplage die 25% groter 
is dan het aantal 
bijdragende pastorale 
eenheden: er is dus 
een kans van ca. 20% 
dat u, lezer, dit jaar nog 
niet heeft bijgedragen. 
Als dat zo is, wilt u 
daar dan alstublieft 
verandering in brengen?

Team van predikanten
Uw bijdragen zijn 
bijvoorbeeld nodig 

voor het volgende. Aan de Denktank 
was gevraagd de AK te adviseren over 
de predikantsformatie en over het 
vermogen. 
Het advies betrof de vacature van ds. 
Visser die vervuld kan worden door een 
fulltime predikant. Op grond van dat 
advies nam de AK in juni een voorlopig 
besluit: wijkgemeente Zuid, ga werken 
aan een 80% vacature en doe, als er een 
profiel is, een definitief voorstel. 
Ook op samenhangen moet de AK letten. 
In Investeren in visie staat bijvoorbeeld 
het advies dat onze predikanten meer als 
een team moeten werken. 
Op 25 juni berichtte het ministerie van 
predikanten dat het met dit advies aan de 
slag was gegaan. De predikanten staan 
er positief tegenover, maar vinden het 
te vroeg om al te aan te geven waarin 
predikanten zich willen specialiseren, en 
dat dan gemeentebreed. 
Op 23 oktober dachten de in de AK 
aanwezige leden van het ministerie, dat 
er in januari meer over te zeggen zou zijn.

Te beroepen predikant 
En dat slaat dan weer terug op het 
profiel van de nieuw te beroepen 
predikant, die – geheel in de lijn van 
Investeren in visie – niet alleen als 
predikant voor Zuid, maar ook als 
predikant voor de gehele protestantse 

gemeente wordt gepresenteerd. Dat is 
voor het eerst. 
Dit alles zo zijnde besloot de AK de 
vacature, conform het ontvangen 
advies, een full time predikant aan 
te stellen, en te vragen of in januari 
een definitief profiel vast te stellen is. 
Met daarin de bekende wensen tot 
specialisatie in het ministerie. Ook zal 
de AK meedenken over het profiel voor 
deze nieuwe predikant. 
Maar die predikant wordt wel betaald uit 
de gewone begroting, die met – weer – 
een groot tekort is vastgesteld.

Voorstellen Kruiskerk 
Vervolgens is nogmaals gesproken over 
de voorstellen die de Kruiskerk heeft 
gedaan ter uitvoering van Investeren in 
visie. In die voorstellen is systematisch 
nagegaan wat voor de wijkgemeente 
de consequenties zijn en wat dus 
door de wijkgemeente gedaan moet 
worden. Na rijp beraad kwam de AK tot 
de conclusie dat eerst het hele proces 
van vernieuwing en investering een 
duidelijker structuur moet krijgen, en dat 
dat in november wellicht kan lukken.
Volgende keer hoort u van mij of 
we daarin geslaagd zijn, en hoe de 
voorgaande abstracte woorden er in de 
praktijk toch heel begrijpelijk uit kunnen 
zien. 

Investeren in... een latertje

Op 23 oktober had de Algemene 

Kerkenraad een lange agenda af te 

werken, met veel belangrijke punten. 

Het werd een latertje. Om te beginnen 

de begrotingen van de Colleges van 

Kerkrentmeesters en van Diakenen.

uit de algemene kerkenraad

Melis Melissen, voorzitter 
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Resultaten Actie Kerkbalans 2012
Inmiddels zijn de cijfers tot en met 
september 2012 bekend. Hierin zien we 
een stijging van het aantal toezeggingen 
van 1225 over geheel 2011 naar 1347 
toezeggingen per 30 september. Het 
totaal aan toezeggingen is € 551.000. 
Dat geeft een gemiddelde van € 409 
per toezegging. Over 2011 werd een 
bedrag van € 505.000 ontvangen. 
Een gemiddelde van € 412. Een 
prachtig gemiddelde, hoewel € 3 
lager dan in 2011. Bij het opmaken 
van de begrotingen houden we hier 
rekening mee. 

Aantal bijdragende leden daalt
Het aantal ‘spontane’ ontvangsten is 
in 2012 gedaald. Dat zijn ontvangsten 
zonder dat daar een eerder ingezonden 
toezegging tegenover stond. Uiteraard: 
als je nu een toezegging doet en vorig 
jaar ‘spontaan’ bijdroeg, daalt dat 
aantal. Dit jaar daalt dat aantal van 622 
over geheel 2011 tot 291 september 
2012. Het totaal aantal bijdragende 

leden daalt momenteel van 1851 in 
2011 naar 1638 in 2012. Dat baart ons 
zorgen. Natuurlijk, we leven in de kerk 
niet buiten het heden: de fi nanciële 
crisis, groeiende werkloosheid. Het 
overkomt ook ons. Gelukkig kunnen 
we als kerkgemeenschap een stootje 
hebben. Maar we moeten wel voor 
ons uit blijven kijken.

Actie Kerkbalans 2013
We kijken vooruit naar begin volgend 
jaar, naar de start van Actie Kerkbalans 
2013: wat is de kerk u/jou waard? We 
zijn bezig met een folder, waarin we 
laten zien wat we met uw bijdrage 
doen. Zodat u een goed beeld krijgt 
van wat uw kerk u te bieden heeft. 
Maar ook andersom, want er staan 
ook nieuwe mogelijkheden in om uw 
betrokkenheid te laten zien. 

Elke bijdrage is een blijk van 
betrokkenheid
Tenslotte kondig ik alvast de 
eindejaarsactie bij u aan. Wij hopen 

het u hiermee 
gemakkelijker te 
maken een extra gift 
te geven en op die 
manier de begroting 
rond te krijgen. 
Misschien is die 
brief voor u alsnog 
een aanleiding om 
bij te dragen. Ik wil 
graag benadrukken 
dat elke bijdrage 
een blijk is van 
betrokkenheid. 
Daar willen wij 
u bij voorbaat 
hartelijk voor bedanken.

Giftenactie Present
U ontving een brief over ons kerkblad 
met het verzoek om een bijdrage in 
de kosten. Tot en met september 
reageerde u met een bijdrage van ruim 
€ 21.000. Dat is een evenaring van het 
bedrag dat u vorig jaar bijdroeg. Dank 
voor die bijdrage. Wij zien het als een 
teken dat u het blad waardeert. Voor alle 
medewerkers aan Present is het een 
aanmoediging om door te gaan en de 
kwaliteit van Present hoog te houden.

Investeren in... een latertje Op weg naar 
Actie Kerkbalans 2013

De financiële resultaten van de Actie Kerkbalans 2012 worden 

zichtbaar. En die wil ik graag met u delen.

college van kerkrentmeesters

Hans van Strien, penningmeester
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Wat een verschil met de kerkge-
bouwen van nu, die steeds meer 
‘aangekleed’ raken en waar ante-
pendium en stola met hun wisselende 
kleuren vertellen in welke tijd van het 

kerkelijk jaar wij zijn.

Het spelkarakter van 
de eredienst
‘Spelen’ is het uitgangs-
punt in de liturgie; dat 
is natuurlijk heel iets 
anders dan een spelletje. 
Het spel van de liturgie 
heeft zijn eigen regels. 
Neem maar eens een 
buitenkerkelijke mee naar 
de zondagse dienst: die zal 
er – zonder kennis van de 
spelregels – niet veel van 

begrijpen. Ook heeft de liturgie heeft 
iets van theater, van een schouwspel, 
zeker bij doop en avondmaal en 
een zegening. Bij de liturgie horen 
symbolen: het water bij de doop en 
de doop zelf, de handoplegging en 
het knielen bij een zegening. Het 
brood en de wijn van het avondmaal. 
Kleur is ook zo’n symbool.

De enige Bijbelse kleur: wit 
Wit was de enige kleur die te zien 
was in de kerk van mijn jeugd. Of 
mijn ouders en andere kerkgangers 
die kleur met de Bijbel associeerden 
weet ik niet, tenminste ik heb 
het nooit gemerkt. Het was een 
kerkelijke gewoonte. Later ontdekte 
ik die verwijzing zelf. Al in het Oude 
Testament. (lees Jes. 1:18) is wit 
de kleur van reinheid, vergeving van 
zonden en van een nieuw leven. 
In het boek Openbaring dragen de 
deelnemers aan de hemelse liturgie 
witte gewaden. In de kerk van de 
eerste eeuwen werd wit dan ook de 
kleur van het gewaad van kerkelijke 
ambtsdragers. Het gewaad zelf 
had men gewoon overgenomen 
van Romeinen uit de hogere stand. 
Het kreeg de naam Albe (lat. albus 
= wit) en wordt tot vandaag door 

Rooms-Katholieke geestelijken gedragen 
in de liturgie en inmiddels door vele 
predikanten, zoals ikzelf. Al snel werd 
het gewaad van de bisschop steeds 
fraaier en gekleurder. Op een mozaïek 
in de San Vitale kerk te Ravenna (Italië) 
zien wij bisschop Maximianus samen 
met keizer Justinianus. De bisschop 
draagt een witte albe, daarover een 
goudkleurige kazuifel (lat. casula = hutje) 
en daar overheen een stola.
Over het altaar lag een wit kleed. Toen 
later het altaar verhuisde van voor in 
de kerk naar de muur achterin, kwam 
er een antependium (lat.: voorhangsel) 
aan de voorkant te hangen en 
ontstonden de liturgische kleuren.

De Protestantse Kerk in 
Nederland
Dit stukje liturgie geschiedenis kan 
slechts in vogelvlucht geschetst 
worden. De Calvinistische 
traditie brak met al deze ‘paapse 
stoutigheden’. Binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk kwam in de jaren 
twintig van de vorige eeuw de 
‘Liturgische Beweging’ op en vanaf 
de jaren 70/80 werden antependia en 
stola’s met hun wisselende kleuren 
bijna vanzelfsprekend (behalve aan de 
rechterflank).

De speelse symbooltaal 
van kleur
Piet de Bres

De kerk van mijn jeugd was 

een wat somber gebouw, zonder 

versiering en zonder kleur.

Alleen bij dopen en de viering 

van het avondmaal was er ‘kleur’: een 

witte handdoek naast het doopvont 

en op de schragentafel van het 

avondmaal mooie witte tafelkleden.
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Waar de symboliek van de kleuren 
haar oorsprong vindt, is niet duidelijk; 
een natuurlijke duiding is het meest 
waarschijnlijk.

Wit 
De enige Bijbelse kleur: reinheid, ver-
geving van zonden, licht, feest. De kleur 
van de grote feesten: Kerst en Pasen

Rood 
De kleur van vuur, van de Heilige 
Geest en van Pinksteren.

Maar rood is ook de kleur van bloed. 
Binnen de Rooms-Katholieke Kerk dus 
de kleur van de gedenkdagen van de 
martelaren.

Paars 
De sobere, donkere kleur van 
ingetogenheid en boete.
De kleur van de voorbereidingstijd van 
Advent en de veertigdagentijd.

Groen 
Kleur van de natuur, van groei en zo 

van hoop en toekomst. De kleur van 
de feestloze tijd van de kerk.

Roze 
Een mengkleur van wit en paars. 
Twee zondagen dragen deze 
kleur, halverwege Advent en de 
veertigdagentijd. Door het sobere 
paars van de voorbereiding schittert 
al het wit van het Hoge Feest dat 
komt. Deze zondagen dragen dan ook 
de naam ‘Gaudete’ (= verblijd u) en 
‘Laetare’ (verheug u).

De kleuren en hun symboliek
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Het bijzondere aan haar werk is, 
dat zo’n glasobject ontstaat door 
samenspraak. Voor de nieuwe kerkplek 
in Westwijk ontwerpt zij - samen met 
een werkgroep - vijf smalle hoge 
ramen. Daarin probeert zij het verhaal 
van de nieuwe gemeente in Zuid te 
vertalen in vormen en kleuren van glas.

Je noemt jezelf 
gedenkkunstenaar?
‘Dat woord dekt volledig de lading. 
Tot die conclusie kwam ik een paar 

jaar geleden. Tot die tijd 
restaureerde ik, maakte 
glas in lood en tuintegels 
van mozaïekglas. 
Nabestaanden van een 
goede vriend van mij 
vonden die techniek van 
die tegels met dat glas 
mooi. Zo ontstond mijn 
eerste grafmonument. 
Dat nam een vlucht, 
omdat een journalist dat 
monument zag. Hij schreef 
een kort artikel en vanaf 
die tijd stond mijn telefoon 

roodgloeiend. Ik had niet verwacht dat 
er zo’n behoefte was aan persoonlijke 
grafmonumenten.’

‘Dinsdag zat hier een mevrouw 
samen met haar oudste zoon. De 
zoon wil voor zijn overleden broer een 
monument van glas. Zijn moeder van 
85 vond glas maar niets, te kwetsbaar. 
Tegen de zoon heb ik gezegd: 'neem 
je moeder maar mee. Ik neem haar 
twijfels weg.’ En dan heel vertederd: 
‘Dat boerenmensje loopt mijn atelier 
in, vertelt haar verhaal over haar 
jongste zoon. Ze heeft het glas kunnen 
voelen, gezien hoe het met kleur kan 
worden en na anderhalf uur zegt ze: 
het gaat mooi worden. Dat is toch 
geweldig,’ zegt Brenda stralend. 
‘Volgende week krijgt ze drie schetsen. 
Het wordt helemaal iets wat bij haar 
jongste zoon past. De moeder wil dat 
er naar haar geluisterd wordt, dat ze 
gekend wordt. Op zo’n moment klopt 
het dus voor mij. Dan kan ik vorm 
en kleur geven aan iets waarin haar 
gevoel over haar zoon weerspiegeld 
wordt, waarin zij hem herkent.’

Is het toeval dat je in de gedenk-
kunst bent terecht gekomen?
‘Toeval bestaat niet,’ zegt ze stellig. ‘Ik 
heb heel lang twijfels gehad: kan ik dit 
wel, kan ik wel emoties van mensen 
vertalen in glas? Maar toen ik een 
opdracht kreeg om een monument 
te maken voor een gezin dat was 
omgekomen door een treinongeluk, 
wist ik het: dit is de weg die ik moet 
inslaan. Ik zocht geen uitvluchten 
meer, ben het gewoon gaan doen. 
Voor mijn gevoel is er – in grote lijnen 
– een weg uitgestippeld, een weg van 
taken en dingen. Veel is voorbestemd 
en het is aan mij om dat wat er op 
mijn pad komt, te aanvaarden of 
voorbij te laten gaan. Mijn werk aan 
gedenkwerk maakt mij blij.’

Wat geeft je werk aan jou? 
Dat is een vraag waar ze lang over 
nadenkt en uiteindelijk op antwoordt: 
‘Het geeft mij binnen rust, kalmte. 
Het klopt voor mij. Weten dat deze 
moeder rust heeft en ergens naar toe 
kan leven.’ 

Kun je iets vertellen over hoe een 
glasobject tot stand komt?
Op haar werktafel ligt een deel van 
een kruis: gestapelde stukken glas 
met blauwe en gele kleuren. Terwijl 
we praten, brengt Brenda een kleine 
wijziging aan. ‘Ik versmelt glas. 

Kleur is alles
Janet Parlevliet

Het Glazen Nest, zo heet het atelier van gedenkkunstenaar Brenda 

Bleijenberg (1961) dat middenin het centrum van Oldenzaal ligt. In haar 

atelier staan veel voorbeelden van grafmonumenten. Op haar werktafel ligt 

een deel van een groot glazen kruis. Daarachter staan tal van stukken glas 

in allerlei kleuren. Brenda heeft al eerder ramen voor kerken ontworpen. 
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Dat heet ‘fusen’. Die gestapelde 
stukken glas gaan de oven in en 
versmelten tot één dikke glasplaat 
met allerlei kleurnuances. Eerst maak 
ik een ontwerp in aquarel en dan een 
werktekening op ware grootte, daarna 
snijd ik het glas en ga ik stapelen,’ legt 
ze uit. ‘Dat wat ik niet zie, wil ik zien, 
hield mijn ontwerpleraar me voor. Hij 
bedoelde daarmee: dat wat een ander 
voelt en ervaart, die sfeer, dat laat de 
kunstenaar stromen, dat geeft hij weer 
in kleur en vorm.’

Hoe werk je samen met de 
werkgroep in Amstelveen-Zuid?
‘Mijn allereerste vraag was of die 
groep een redelijke afspiegeling is 
van de gemeente, want zij praten 
met mij uit naam van Zuid. De 
eerste bijeenkomst hebben we 
gebrainstormd over: waar staat de 

gemeente voor, waar staat de kerk 
voor. Er kwamen tal van woorden 
uit: samen iets nieuws beginnen, 
vaste grond, optrekken met elkaar, 
verstilling, uitnodigend. Uit al die 
woorden haalde ik als kernwoord 
beweging. Bij beweging denk ik aan 
nieuw leven inblazen, ’t opschudden 
van kussens die ingedrukt zijn. 
Maar ook de beweging van de kerk 
naar buiten toe, mensen op straat 
uitnodigen om binnen te komen, 
contact te maken, iets nieuws 
beginnen. Wanneer je durft te 
bewegen, worden smaken anders, 
veranderen zienswijzen, kun je 
uitdragen wat je in verstilling hebt 
gevonden. Vanaf het moment dat 
Amstelveen mij vroeg de ramen te 
maken, had ik het gevoel: dit wordt 
een superleerklus. Voor mij om aan 
te groeien en van te leren, en voor 

iedereen die met de nieuwbouw bezig 
is, geldt hopelijk hetzelfde.’
‘De ruimte waar straks de ramen 
komen, is multifunctioneel. Het is een 
ruimte voor geloofsbeleving, muziek, 
een symposium, ontbijt. ’ Brenda 
wijst op een abstract glasmonument. 
‘Als mensen daarnaar kijken voelt de 
een zich vastgehouden, een ander 
voelt zich vermorzeld en een derde 
voelt zich veilig en gedragen. Ik vind 
het belangrijk dat mensen iets in 
die ramen ervaren. Ze zijn er voor 
kerkgangers èn bezoekers. De ramen 
mogen hen prikkelen, aanspreken, 
ze mogen zich afvragen welke groep 
mensen ze hier heeft neergezet en 
waarom.’ 

Wat doet kleur ?
‘Kleur is eten, kleur is gevoel, kleur is 
leven, kleur is alles.’ 
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We praten ruim twee uur met 
elkaar. Hij vertelt dat hij tot zijn eigen 
verbazing benoemd is als executeur- 
testamentair. Het contact met zijn 
tante was minimaal. Voor de familie 
was ze een vreemde eend in de bijt. 
Ze was geen gemakkelijk mens. 
Contact met haar maken was dan 
ook moeilijk. Tijdens de oorlog had 
ze in Duitsland gewoond en gewerkt 
en verkering met een Duitse soldaat 
gehad. Vlak voor het einde van de 
oorlog komt ze terug naar ons land. 

Bij de bevrijding maakt ze 
kennis met een Canadese 
militair waarmee ze nog 
vele jaren correspondeert. 
Toch wordt ze door 
haar omgeving verguisd 
als moffenhoer en kaal 
geschoren. De kritiek 
op haar oorlogsverleden 
doet tante besluiten te 
verhuizen naar Engeland 
waar ze gaat werken in 
een ziekenhuis. Begin jaren 
vijftig keert ze definitief 
terug naar Nederland. Ze 

komt in dienst van een vakbond waar 
ze de automatisering opzet. Tot haar 
pensioen blijft ze voor de vakbeweging 
werken. 

Ineens moet hij beslissen of ze 
begraven of gecremeerd wordt. In 
overleg met de rest van de familie 
kiest hij voor cremeren. De familie 
wil nog voor de crematie onmiddellijk 
de woning gaan plunderen. De 
neef blokkeert dat voornemen. Uit 
piëteit voor zijn tante wacht hij tot 
na de crematie om haar woning te 
betreden. Zodra hij de sleutel in de 
voordeur steekt, overvalt hem een 
onaangename verrassing. De ruime 
vierkamerwoning ligt vol met boeken 
en krantenknipsels. Er is nog maar 
één stoel om op te zitten. Te midden 
van die rommel vindt hij twintig 
woordenboeken, een wereldontvanger 
en drie korte golfradio’s. Maar ook een 
klein boekje met codes. 

Hij maakt een plekje vrij van waaruit hij 
kan werken en begint te ordenen. Haar 
belastingpapieren blijken niet goed 

ingevuld. Hij ontdekt spaarbankboekjes 
met een vorstelijk saldo. Hoe kan 
dat, vraagt hij zich af. Ze had toch 
een gewone baan? Zijn tante blijkt 
zeven talen vloeiend te spreken en 
te schrijven, waaronder Russisch. 
Op een aparte bankrekening wordt 
elke maand een klein pensioen 
van de Britse regering gestort. Het 
bedrag op die rekening dekt precies 
de kosten van de crematie. Het is 
onduidelijk waarom ze dat pensioen 
ontvangt. Hij krijgt een vermoeden en 
neemt contact op met een bevriende 
journalist die gespecialiseerd is in 
spionage. Die journalist vertelt hem 
dat gedurende de koude oorlog de 
KGB infiltreerde in de vakbeweging. 
Het is aannemelijk dat de tante 
benaderd is en dit doorspeelde aan 
de Britse regering. Haar informatie 
leverde van twee kanten geld op en 
verklaart de extra inkomsten en het 
Britse pensioen. De communicatie 
tussen de geheime diensten en haar 
agenten verliep via de korte golf. 

De tante had weliswaar een testament 
maar daarin niet haar wensen kenbaar 
gemaakt over haar begrafenis. De neef 
vindt tussen de stapels papieren een 
laatste wilsbeschikking, gedateerd 
19 april 1998. Tante beschrijft dat ze 
begraven wil worden in het familiegraf 
op de begraafplaats Vredenhof te 

Een kleurloze tante
Janet Parlevliet

De dag voor het interview met gedenkkunstenaar Brenda Bleijenberg 

word ik gebeld door een journalist die Paul heet. Hij is bezig met de 

nalatenschap van zijn tante die negentig is geworden. Graag wil hij 

dozen met boeken kwijt aan de kerk. Zijn tante was lid van de gemeente, 

betaalde haar bijdrage, maar bezocht volgens hem nooit de diensten. 
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Amsterdam. Helaas, de tante is 
inmiddels gecremeerd. Haar as kan 
nog worden bijgezet in dat familiegraf 
maar bij navraag blijkt het familiegraf 
op de Vredenhof geruimd te zijn. 

Ik vertel de neef over de gedenk-
kunstenaar die ik ga interviewen. Wat 
zou jij haar voor vraag willen stellen? 
Hij antwoordt: ‘vertel het verhaal van 
mijn tante en vraag haar hoe ik haar 

zou kunnen gedenken.’ Dat doe ik de 
volgende dag. Brenda antwoordt: ‘wil 
de neef een statement maken voor 
de wereld of is het een monumentje 
voor de nabestaanden? Waarom zou 
de familie haar willen gedenken? Dit 
was een vrouw voor wie de grote 
lijnen in het leven waren uitgezet, die 
opdrachten kreeg en die opdrachten 
uitvoerde. Waarschijnlijk heeft ze nooit 
geleerd om verantwoordelijkheid te 

nemen voor haar eigen leven. Al voor 
de oorlog werden mensen zoals zij 
geronseld. De mensen met talen- en 
wiskundeknobbels pikten ze eruit.’

Wanneer ik na het interview terugrijd 
uit Oldenzaal, zie ik een lijkwagen. 
Ik rijd heel rustig en de lijkwagen 
haalt me in. Op de zijkant staat een 
zwart bordje met gouden letters: 
‘Vredenhof’.

Tot op de dag van vandaag geniet 
Wim Janssen van de prachtige, oude 
verhalen in de Bijbel. Regelmatig 
maak ik zijn enthousiasme mee in de 
exegesekring, waar we de verhalen 
bestuderen die aan bod komen in de 
zondagse vieringen. 
In de jaren dat Wim predikant was van 
de Bankraskerk (1968 - 1990) heeft hij 
die verhalen laten klinken in zondagse 
diensten en gesprekskringen. In het 
verleden verschenen al meerdere 
boekjes van zijn hand, maar nu ziet 
een nieuwe publicatie het licht: een 
boekje over de staf van Mozes. In dit 
geschrift gaat Wim de weg van Mozes 
en zijn staf, vooral aan de hand van 
verhalen uit het Bijbelboek Exodus. 
Hij is geraakt door dat wonderlijke 
geheim, dat mensen wel zonder God 

kunnen maar dat God niet 
zonder de mensen kan. 
Wim schrijft zelf in zijn ‘Woord 
vooraf’: ‘De staf van Mozes is 
een neerslag van de omgang 
van de oude verhalen en de 
mensen van nu. (…) Dit geschrift 
is eigenlijk een soort voortzetting 
van de gesprekken in kringen 
en de viering van de verhalen in 
zondagse diensten.’
Graag breng ik dit boekje van 
Wim Janssen, met een bijzonder 
voorwoord van rabbijn Awraham 
Soetendorp, onder uw aandacht. 
Het wordt uitgegeven door 
Narratio en kost € 16,50. Via de 
boekentafel in de Kruiskerk (e-mail: 
boekentafel@kruiskerk-amstelveen.
nl) is het boekje verkrijgbaar.

Sieb Lanser

Nieuw boekje van ds. Wim Janssen

De staf van Mozes
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Er was de afgelopen tijd nogal wat te 
doen over de permanente educatie. 
De regeling rond het studieverlof van 
predikanten, zoals we dat al jaren 
kennen, is op de schop gegaan. De 
tijd die ermee gemoeid is, bleef 
hetzelfde: een predikant met een 
volledige aanstelling krijgt iedere vijf 
jaar dertien weken om aan nascholing 
te besteden. Maar de invulling van 
de periode voor studie komt er in de 
toekomst anders uit te zien. Globaal 
zijn er drie velden: een aangestuurd 
deel met trainingen en cursussen op 
het terrein van de bijbelse, praktische 
en systematische theologie, een 
‘open’ deel dat erkenning heeft 
gekregen vanuit Utrecht en een deel 
dat geheel vrij mag worden ingevuld.
Dit betekent dat de predikanten in 

het vervolg kortere periodes bezig zijn 
met de nascholing. Maar wie korter 
zegt, zegt ook vaker. Dus niet meer 
één periode van drie maanden na vijf 
jaar of wellicht twee periodes van ruim 
zes weken maar elk seizoen enkele 
cursussen of incidenteel een periode 
van (literatuur)studie van zeg twee 
of drie weken. Ik sprak collega’s die 
niet blij zijn met de nieuwe regeling, 
die graag in de weer waren met een 
onderwerp dat om tijd en afzondering 
vroeg. Anderen voegen zich graag in 
een programma van weektrainingen 
en korte studieuze opdrachten. Voor 
de één is de nieuwe regeling een 
stimulans, voor de ander een rem.

Toen ik laatst met collega’s een studie-
week volgde, bleek dat nog niemand 
precies op de hoogte was van de 
nieuwe regeling. En er ontstond al 

direct verwarring over het aantal 
punten dat we voor de studieweek 
zouden krijgen. Vanuit Utrecht waren 
inzake de punten verschillende 
signalen uitgezonden. Maar gaat het 
nu om het halen van studiepunten 
of gaat het om het toerusten van 
de vrijgestelde werkers in de kerk? 
Bijscholing is een zaak van belang, niet 
alleen voor predikanten maar ook voor 
gemeenten. Op vorige werkplekken 
zag men mij graag deelnemen aan 
cursussen en deed men ook niet 
zuinig als het ging om een fi nanciële 
bijdrage in de scholingskosten.

De nieuwe regeling is ingegaan per 
september 2012. U schrikt er na lezing 
van bovenstaande regels hopelijk niet 
van als u met enige regelmaat hoort of 
leest dat uw wijkpredikant(e) vanwege 
studie een (korte) periode afwezig is.

Permanente educatie
G.J. de Bruin

In het voorjaar van 2012 heeft het 
Nederlands Bijbelgenootschap de 
website www.meeroverdebijbel.nl 
gelanceerd. Daar kunt u aan de hand 
van bekende personen uit de Bijbel een 
ontdekkingstocht door de Bijbel maken. 
Deze herfst is de website uitgebreid met 
een cursus over de psalmen. Aan de 
hand van zeven psalmen (waaronder ook 
psalm 151, die niet meer in onze Bijbel 

staat) komen diverse onderwerpen aan 
de orde, zoals de historische context, de 
meditatieve omgang met de psalmen, 
de poëzie en de muziek.
Op de website zijn niet alleen teksten te 
vinden. Beeld, geluid en fi lmfragmenten 
zorgen voor extra verdieping. Zo worden 
de zeven psalmen voorgelezen door 
de bekende acteurs Hadewych Minis 
en Krijn ter Braak. En u kunt horen hoe 

psalm 151 geklonken zal hebben in de 
tijd dat het lied geschreven werd! En op 
diverse plekken staan vragen waarmee u 
uw kennis kunt testen. Het Nederlands 
Bijbelgenootschap hoopt dat de website 
mensen zal helpen om de psalmen nog 
beter te begrijpen en er meer mee te 
kunnen doen!
U kunt zich op www.meeroverdebijbel.nl 
gratis registreren als cursusgebruiker.

Meer over de psalmen
nieuws
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Denktank
Het College heeft met instemming 
kennis genomen van het rapport 
‘investeren in visie’ van de commissie 
Denktank. We voelen ons geïnspireerd 
en uitgedaagd om ook voor het 
diaconaat concrete toekomstplannen 
te maken. Dat pakken we op met een 
diaconaal gemeenteadviseur, mevrouw 
Beppie van der Waal. Samen met 
een kerngroep, een kleine groep met 
diakenen uit de wijken en het college, 
formuleren wij beleidsvoorstellen voor 
de komende jaren. In de geest van 
‘investeren in visie’. Vragen die aan 
de orde komen, zijn: wat is modern 
diaconaat? Op welke doelgroepen gaan 
we ons richten? Hoe gaan we de boel 
organiseren? De kerngroep zal hierin het 
initiatief nemen in nauwe samenwerking 
met alle diakenen. We houden u via 
Present op de hoogte!
 
Kerstgiften
In de maand december brengen 
diakenen al jarenlang kerstgiften langs 
verschillende adressen: een geldbedrag, 
zodat mensen die niet veel te besteden 

hebben, toch iets extra’s hebben 
met kerst. Dit gebeurt in alle stilte en 
discretie en daardoor is deze actie niet 
erg bekend bij de gemeente.
Als college willen we via deze weg 
aandacht geven aan dit werk. Ook 
vragen we dringend om uw hulp: 
weet u mensen die wij misschien niet 
in beeld hebben, maar die echt wat 
extra’s kunnen gebruiken? Geeft u dit 
dan alstublieft aan bij één van uw eigen 
diakenen. Zonder uw ogen en oren 
bereiken we misschien niet iedereen!
 
Najaarsactie
Kerstgiften en andere vormen van 
hulpverlening kunnen we niet bekostigen 
zonder – naar uw eigen draagkracht – uw 
fi nanciële steun. Daarom heeft u onze 
jaarlijkse najaarsbrief met acceptgiro 
ontvangen in september. Veel mensen 
hebben al iets gegeven. Vergeleken met 
vorig jaar lopen we qua bedrag zelfs 
iets voor! Toch wordt het een uitdaging 
om de begrote opbrengst van € 30.000 
te halen. Mocht u ‘ruimte’ hebben 
om iets te geven, dan is dat van harte 
welkom. Wij zorgen ervoor, dat het 

geld terechtkomt bij 
mensen die het echt 
nodig hebben. Als 
u geen acceptgiro 
heeft gekregen en 
toch wilt overmaken, 
het rekeningnummer 
is 30.23.12.838 
t.n.v. Diaconie 
Protestantse 
Gemeente te 
Amstelveen-
Buitenveldert.
 
Penningmeester
Na ruim zeventien, of misschien 
zelfs achttien jaar, neemt onze 
penningmeester Johan Tigchelaar op 
1 januari afscheid. Wij zullen hem zeer 
missen! Dankzij hem zijn de fi nanciën 
zeer overzichtelijk en op orde. Een 
opvolger stapt dan ook in een gespreid 
bedje. En u raadt het al… die zoeken 
we nog! Houdt u niet zo heel erg van 
vergaderen maar wel een beetje van 
cijfers, dan is dit precies een functie 
voor u. U kunt zich melden bij een 
diaken of bij ons secretariaat.

Uw giften voor kerst zijn welkom 
op 30.23.12.838 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te 
Amstelveen-Buitenveldert.

Bijpraten…
Na een welverdiende zomervakantie is het College van Diakenen 

inmiddels alweer twee keer bij elkaar geweest. Een druk najaar is volop aan 

de gang. Plannen voor dit seizoen werken we uit en ook kijken we vooruit.

Geert-Jaap Welsing, voorzitter

college van diakenen
College van Diakenen Amstelveen-Buitenveldert
Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1A, 1018 DR Amsterdam
Tel.: 020-5353700, mail: secretariaat.cvd@protestantsamstelveen.nl
Rekening 69.97.43.532 of 526833 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
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De kleur geel komen we bijvoorbeeld 
tegen bij beschrijvingen van een bepaald 
ziektebeeld, en bij twee eindtijdpaarden 
in Openbaring. 
Bij zwart wordt het al iets interessanter. 
Deze kleur wordt gebruikt voor concrete 
zaken; denk bijvoorbeeld maar aan het 
prachtige verhaal in Genesis 30, waar 
Jakob aan het fokken is met de zwarte en 
witte schapen van zijn schoonvader. Maar 
het is ook een symbolische kleur: ‘in het 
zwart gehuld gaan’ duidt op (be)rouw, 
en als Job spreekt over ‘het land van de 
diepzwarte chaos, van het nachtzwarte 
licht’, voelen we zijn wanhoop allemaal 
mee.

En zo is het met wit ook: deze kleur 
komen we tegen in beschrijvingen van 
huidvraat-diagnose: is de huid wit, dan 
heeft men deze ziekte (Leviticus 13). 
Maar de witte kleren van de gelovigen 
in Openbaring staan symbool voor het 
eeuwige leven dat ze ontvangen. Wit is 
in de Bijbel de kleur van de hemel. De 
engelen dragen witte kleren (zie bijv. 
Matteüs 28:3), en bij de verheerlijking op 
de berg krijgt Jezus kleren die glanzend 
wit zijn (Marcus 9:3).

Groen gras
Een van de meest curieuze voorbeelden 
van Bijbels kleurgebruik vinden we in 
Marcus 6:39. Bij de eerste wonderbare 
spijziging in Marcus moeten de 
aanwezigen van Jezus gaan zitten in 
het ‘groene gras’. In heel wat preken 
en Bijbelcommentaren wordt er flink 
wat aandacht aan besteed. Het zou niet 
zomaar gras zijn, maar jong, fris en zacht. 
Of het zou een tijdsaanduiding zijn: dit 
wonder vond in het voorjaar plaats, in de 

tijd dat het gras nog groen was. Of nog 
preciezer: vlak voor het Pesachfeest.

Ik moet zeggen, ik ben meer van de 
minimalistische uitlegtraditie: leg niet 
in de Bijbel wat er niet staat. Zo ook 
hier. De leerlingen van Jezus wilden de 
mensen wegsturen, want ze konden 
ze geen eten en onderdak geven. 
Jezus zorgt dan voor voedsel, en wijst 
de mensen op een heel eenvoudige 
zitplaats: de grond, het groene gras. 
Was die kleurvermelding groen daar 
nou echt voor nodig? In elk geval vond 
Matteüs, de eerste bewerker van het 
Marcus-evangelie, van niet. Toen hij dit 
verhaal van Marcus tegenkwam, liet hij in 
zijn versie juist dat woordje groen weg. 
Kijk maar eens in Matteüs 14:19! Stond 
er eens ‘zomaar’ een kleur in de Bijbel…

Rieuwerd Buitenwerf (lid van de 
Kruiskerk) is Bijbelwetenschapper en 
manager Vertalen & Bijbelgebruik bij 
het Nederlands Bijbelgenootschap.

column

Kleur en 
de Bijbel

Rieuwerd Buitenwerf

De Bijbel is een kleurrijk boek, 

zeggen we graag. Maar als je op zoek 

gaat naar het letterlijke kleurgebruik in 

de Bijbel, zou je bijna het omgekeerde 

gaan denken. Als er al kleuren genoemd 

worden, zijn ze tamelijk functioneel.  
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Rond de diensten
Op 18 november hebben we ’s 
morgens een viering van Schrift en 
Tafel en ’s middags om 15.30 uur een 
sobere Woorddienst. Voor de namen 
van de voorgangers verwijs ik u naar 
het overzicht van de kerkdiensten.
Op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, 25 november, hebben we 
opnieuw twee diensten, om 9.30 
uur en 11.30 uur. Het is een zondag 
van gedenken. We staan stil bij onze 
overledenen van korter of langer 
geleden en uit de ‘wolk van getuigen’ 
noemen we in beide diensten de 
namen van degenen die het afgelopen 
jaar gestorven zijn. We brengen ons 
te binnen wat wij ontvangen hebben 
van wie ons zijn voorgegaan. Vanwege 
de families die we voor deze zondag 
uitnodigen en de belangstelling 
die er in brede kring leeft voor een 
uur van gedenken, kozen we voor 
twee diensten. In de vroege dienst 
musiceren Jenny Stoeckart en Hans 
Jutte. Tijdens de tweede dienst zingt 
Alegría.
Op 2 december hebben we de eerste 
van vier adventsvieringen. 
Op 9 december begroeten we ’s 
morgens het koor Caritas uit Aalsmeer 
en ’s avonds is er de maandelijkse 
Taizéviering. 
De derde zondag van advent, 

16 december, is liturgisch gesproken 
de roze zondag in een paarse tijd 
en draagt de naam Gaudete, naar 
Filippenzen 4. Mens verheug je, de 
woestijn zal gaan bloeien als een roos. 
Van oudsher heeft ook Psalm 85 een 
plaats op deze zondag: ‘recht en vrede 
begroeten elkaar met een kus’. Bij 
uitstek een zondag om de Maaltijd 
te vieren. ’s Middags zal er om 14.30 
uur een Kerst-Sing-IN zijn met veel 
liederen met het koor Anthem en veel 
samenzang.
Naast de vieringen op zondag zijn er 
in Zuid in de advent ook een drietal 
oecumenische vespers. (zie pagina 9) 
Lees stilte op weg naar kerst. Ik vind 
die meditatieve vieringen een mooie 
manier om naar Kerstmis toe te leven, 
weet u genodigd.

Studieweek over roeping
Met zeven andere collega’s mocht 
ik een vijftal dagen bivakkeren bij 
de zusters van het Heilig Graf in 
de Priorij Emmaüs te Maarssen. 
Naast ons eigen volle en boeiende 
programma over de eigen roeping 
vierden we de diensten met de 
zusters mee. Helder en aansprekend 
klonken de psalmen in de kerk. We 
lazen meerdere roepingsverhalen uit 
de Schrift en betrokken die verhalen 
op ons eigen leven. Geen mens 

zonder roeping zeiden we erbij, het 
woord roeping is te mooi om alleen 
maar voor bijvoorbeeld artsen of 
verpleegkundigen te reserveren. 

Zuid

!   Let op: nieuwe mailadressen

website www.handwegkerk.nl
www.paaskerk-amstelveen.nl
predikant ds. Gert Jan de Bruin,
Gaasterland 50, 1187 KB Amstelveen
tel. 6450616, dsdebruin@pwaz.nl
(woensdag vrij)
ds. Marianne Bogaard, Erasmuslaan 32,
1185 BH Amstelveen, tel. 4416036,
dsbogaard@pwaz.nl
ds. Cor Schaap, Ouderkerkerlaan 9,
1185 AB Amstelveen, tel. 6411478
dsschaap@pwaz.nl
voorzitter kerkenraad Gerben Drost,
tel 6413442 voorzitter@pwaz.nl
Alice Stronkhorst, tel. 0297-361480,
voorzitter@pwaz.nl
scriba Esther Velten tel. 6455406,
scriba@pwaz.nl
wijkkas 39.23.14.525 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amstelveen-
Buitenveldert, inzake PWAZ
inleveren kopij Present
Willeke Koops, tel. 6403239,
present@pwaz.nl
Janet Parlevliet, tel. 8890432
present@pwaz.nl
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Kan de stem doorkomen die ook 
Mozes riep en hem op een nieuwe 
weg bracht? We beoefenden de Lectio 
Divina, de meditatieve, stille lezing 
van Bijbelfragmenten, speelden met 
elkaar bibliodrama, keken naar een fi lm 
over Nelson Mandela (over roeping 
gesproken!) en maakten, als waren 
we Emmaüsgangers, een wandeling. 
We deelden onze ervaringen rond 
het werken in de kerk, de moeite om 
de teruggang van de afgelopen jaren 
en de vreugde om wat er is. Moe en 
voldaan, genoten van de collegialiteit 
en bevestigd in mijn roeping, keerde 
ik vrijdagmiddag huiswaarts. Met 
materiaal en werkvormen te gebruiken 
in het werk in groepen. Na Pasen hoop 
ik opnieuw naar Maarssen te gaan. Van 
vrijdag 12 t/m zondag 14 april hebben 
we daar dan een kloosterweekend, 
waarvoor u zich nu reeds bij mij kan 
opgeven.

G.J. de Bruin

Van en rond de kerkenraad 
De kinderen kijken reikhalzend uit 
naar komende zaterdag: intocht van 
Sint Nicolaas, zijn Pieten en Paard aan 
de Roerkade te Roermond. Die rode 
mantel, dat witte paard.... Als alles 
goed gaat ligt er dus zondagochtend 
vroeg al een groene kikker en/of liggen 
er goudgele munten of iets dergelijks 
in je schoen. 
Lieve kinderen: vergeet niet je schoen 
te zetten! Met een oranje wortel en/
of bleekgrijze haver voor het paard van 
Sinterklaas.

In de kleur van je hart
In de kerk naderen we de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar: eeuwig-
heidszondag. In de Handwegkerk die 
zondag twee gedachtenisdiensten, 
waarin de namen genoemd worden 
van hen van wie wij in de afgelopen 
tijd afscheid namen. Denk niet wit, 
denk niet zwart. Denk niet zwart wit, 
maar in de kleur van je hart, maar in de 
kleur van je hart, maar in de kleur van 
je hart…
De zondag daarna begint de Advents-
tijd. Eerste kaarsje en de kleur is paars. 
Op de derde zondag van de Advent: 
roze. Hoezo, nou zoek de kleuren van 
de kerk maar op via de internetkerk.

Groen licht
We hopen daarvoor al op groen licht 
van de Algemene Kerkenraad voor het 
opstarten van het beroepingswerk 
voor een fulltime predikant (m/v) 
voor de protestantse kerk te 
Amstelveen-Buitenveldert in het 
algemeen en de wijkgemeente 
Amstelveen-Zuid in het bijzonder. De 
kerkenraad Zuid wil de gemeente na 
de eredienst op de eerste zondag 
van Advent, 2 december, in een 
gemeentevergadering raadplegen 
over het profi el van onze gemeente 
en het profi el van de te beroepen 
predikant. 

Uitwonen
Het is zaak om het gebouw 
Handwegkerk de komende maanden 
zoveel als mogelijk uit te wonen. En 
dat gaat aardig lukken, want er is 
een vol programma aan vieringen, 
vergaderingen en overige activiteiten. 
De Willem Alexanderschool zal 
haar kerstfeest dit jaar vieren in de 

Handwegkerk. Wees welkom. ‘Soon 
we meet our King’.
De inwendige vernieuwbouw van de 
Paaskerk ligt op schema. Op zaterdag 
1 december kunnen we tussen 11.00 
en 12.00 uur een kijkje nemen in het 
benedenhuis. 
De werkvoorbereiding voor de bouw 
van het kerkelijk centrum in Westwijk 
draait op volle toeren. Nog even 
geduld a.u.b., maar eerdaags volgt 
het bericht over de eerste paal, eerste 
steen of iets dergelijks.
Een groep werkt aan het afscheids-
boekje over de Handwegkerk. De 
inhoud zal gaan over belevingen en 
ervaringen. Met een feestelijke viering 
wordt op 2 maart 2013 de Paaskerk 
wederom in gebruik genomen en 
zal dan de moederkerk zijn van heel 
Amstelveen-Zuid.
In de weken daarna volgt dan 
de laatste fase van het gebouw 
Handwegkerk. Met op 5 april 2013 
een feestelijke bonte afscheidsavond. 
Wie weet komt onze stadsdichter 
Koos Hagen af met een gedicht 
op de Handwegkerk. Overigens, 
van zijn hand verscheen recent 
een nieuwe bundel ‘Tijdelijk geen 
bereik’. Een prachtig drieluik – met 
een hemelsblauwe omslag – van zijn 
gedichten, uitgegeven door Venstra-
Uitgeverij Amstelveen. Meteen 
een aardige tip voor een Sint- of 
kerstkadootje.
Op 7 april 2013 is er de slotviering in 
de Handwegkerk. Het gebouw wordt 
dan aan de eredienst onttrokken.

Kerkenraad plus
Buiten en binnen de kerkenraad 
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wordt stap voor stap gewerkt aan het opstellen 
van een beleidsplan voor de komende 
jaren. De taakgroepen broeden momenteel. 
Een eigentijds model voor pastoraat is in 
ontwikkeling Evenals de innovatie van ons 
kerk zijn en kerkleven. Daarvoor wordt een 
speciale taakgroep in het leven geroepen. Die 
taakgroep kijkt niet enkel naar wat en hoe straks 
in Westwijk, juist ook breder en verder. Naar 
heel Zuid en wat haalbaar is in samenwerking 
met de Kruiskerk in Amstelveen–Noord en de 
Pelgrimskerk in het verre/nabije Buitenveldert.
In het bestek van ‘investeren in visie’ zijn er voor 
de komende jaren centrale middelen (de een 
zegt geld, de ander money, maar wij zeggen: 
poen) beschikbaar. Er is ontwikkeltijd en geduld 
nodig, maar de plannen gaan zich ontvouwen. 
En dan begint het pas. Niet vergeten: op het 
plan van aanpak volgt de aanpak!

Allen tezamen kleurt de boel
Velen onzer zetten zich enorm in voor de 
hierboven genoemde zaken en dat stemt tot 
dankbaarheid. Als alles vanuit de kerkenraad 
zou moeten komen… gelukkig gebeurt er ook 
enorm veel met en rond de kerkenraad. Zelfs 
teveel om hier allemaal op te sommen. Het 
geheel is meer dan de som der delen, dat is 
evident.
Bij het schrijven van dit artikel moet de 
gemeenteavond op 9 november 2012 met 
het ‘running dinner’ binnen de gemeente en 
de samenkomst met toetje in de kerk nog 
plaatsvinden. We hopen vurig dat het een avond 
van echte onderlinge ontmoeting was.

Groeistuipen
Onze gemeente is veelkleurig. Dat voelt goed 
aan. Houden zo. We zijn in transitie, we blijven in 
de rui. En met de kinderen vol van geloof, hoop 
en liefde.

Gerben Drost

Jacobus Tolman
Op 29 september ging van ons heen Jacobus Tolman. ‘Jacques’, 
werd hij in het Westen genoemd. In zijn jeugd in Friesland, waar 
hij in 1925 geboren werd, stond hij bekend als ‘Kobus’. Hoewel 
hij uit het Noorden wegtrok, bleef hij zijn hele leven trouw aan 
zijn achtergrond. Ook op geloofsgebied. Zoals zijn vader in 
Wijnjeterp ouderling was, zo werd hij vlak na de doop van zijn 
eerste kind eveneens ouderling, eerst in de Funenkerk en later 
in Geuzenveld. Toen hij met zijn vrouw Gré en kinderen Marco en 
Anja in Buitenveldert kwam te wonen, wist de kerk hem ook al snel 
te vinden. Nu als bouwkundige. Hij begeleidde de bouw van de 
Pelgrimskerk en droeg vanuit de bouwcommissie zijn steen bij in 
Amstelveen-Buitenveldert. Hij woonde er op verschillende plaatsen 
en hoorde respectievelijk bij de Pelgrimskerk, de Adventkerk, de 
Pauluskerk en de Handwegkerk. Na een kort ziekbed overleed 
hij. Wij namen afscheid van hem op 4 oktober in uitvaartcentrum 
Bouwens. Daarbij klonk een geloofsbelijdenis van Dietrich 
Bonhoeffer: ‘Ik geloof dat God ons in elke noodsituatie zoveel 
weerstand geeft als we nodig hebben’. In dat geloof is Jacques 
Tolman gestorven. In dat vertrouwen hebben wij hem in handen 
gelegd van de Eeuwige. Wij wensen zijn vrouw en kinderen Gods 
nabijheid op hun verdere weg.

Frederik Willem Weeda
Op 5 oktober is de heer F. Weeda in zijn slaap overleden, hij was 
87 jaar. Hij werd geboren in Ned.-Indië en had daar een gelukkige 
jeugd. Maar toen hij zeventien jaar was, werd hij geïnterneerd 
in een kamp, waar hij een aantal jaren verbleef. Na de Japanse 
bezetting ging hij met familie naar Nederland. Van daaruit werd hij 
als dienstplichtig militair weer naar Indië gestuurd. De Indië-tijd is 
van grote invloed op hem geweest. Hij stond in de Handwegkerk 
bekend als een man met vaste, stevige opvattingen over alle 
terreinen van het leven, zeker ook die van de geloofstraditie. Hij 
wilde purser worden bij de KLM, maar dat kon niet omdat hij een bril 
droeg en dat was in die tijd niet toegestaan voor cabinepersoneel. 
Hij was dermate vasthoudend dat hij toch werd aangenomen en de 
eerste KLM medewerker werd die brildragend in de cabine mocht 
werken. Die vasthoudendheid tekent hem. De laatste jaren werd 
de gezondheid minder en werd hij meer afhankelijk van anderen. 
In de Handwegkerk herdachten we hem met woorden van Psalm 
23 en Johannes 10, woorden over de herder, die naar zijn diepe 
overtuiging, ook op hem zijn ogen gericht hield. 
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Kijkje bij verbouwing Paaskerk
De verbouwing van de Paaskerk is 
inmiddels een eind gevorderd. Het 
sloopwerk is klaar, de nieuwe muren 
zijn gezet en het gat voor de lift is alvast 
gemaakt. De bedrading voor elektra 
wordt vernieuwd en de gaskachel 
voorbereid. Op zaterdag 1 december 
is er tussen 11.00 uur en 12.00 uur 
gelegenheid om het benedenhuis te 
bekijken. Iedereen is van harte welkom! 

130m3 puin is uit het benedenhuis 
van de kerk gehaald

Het gat voor de lift 
geeft nu een mooi zicht op de nok van het dak

Alles staat boven opgeslagen 
De vloeren en plafonds 
zijn eruit gehaald
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De olietank van 6000 
liter is verwijderd

Het orgel is ingepakt om 
stof buiten te houden

JD12+
Zomervakantie? Dat lijkt zo 
lang geleden – inmiddels is de 
herfstvakantie alweer voorbij. 
Ook de JD12+ draait weer 
op volle toeren. De eerste 
paar keer maakten we ons 
wat zorgen over de opkomst, 
maar op 14 oktober konden 
we 12 jongeren verwelkomen. 
We deden een quiz over de 
Bijbel en daarna speelden we 
verhalen uit. Jakob en Esau 
werden treffend neergezet 
en Noach kreeg al zijn 
dieren in de ark (inclusief de 
regenwormen).
Vanwege de herfstvakantie 
was er een aantal keer geen 
JD, maar op 4 november 
gingen we verder met het 
onderwerp: de Bijbel als 
geloofsboek.

Ouders van tieners opgelet!
De JD-leiding organiseert een 
avond speciaal voor de ouders 
van onze tieners. Op het 
programma staat:
- wat doen we bij de JD12+?
- ontmoeting met de leiding 

van de 12+diensten
- ontmoeting met de andere 

ouders.
Je bent van harte welkom 
op dinsdag 20 november 
om 20.00 uur in de Pastorie 
(Handweg 119).

Namens Anko, Anne Marie, 
Arnold, Edith, Gert Jan, Ingrid, 

Judith en Tako,
Dorien Keus

Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in de Handwegkerk tenzij 
anders vermeld 

November 
do  15  10.00 uur  Bijbelkring met ds. Atze van der 

Broek
do  15 20.00 uur  Groep twintigers/dertigers 

Paaskerk, bij één van de leden 
thuis

di  20  19.45 uur  Film Atonement gebaseerd op 
Boetekleed van Ian McEwan 
met ds. Jaap Doolaard

di 20 20.00 uur  Ouderavond JD12+
do  22 10.00 uur  Bijbelkring Doordenken over de 

mens met Miep Habing
do  22 13.30 uur  Kring rouwdelen met 
   ds. Marianne Bogaard
do  22 20.00 uur  Gespreksavond bij de familie 

van Damme, Fanny Blankers-
Koenlaan 36

ma 26 19.00 uur Gebedsgroep met Freja Slot

December
zat  01  11.00-12.00 uur  Bezichtiging verbouwing 

Paaskerk
zo  02 11.00 uur  Gemeentevergadering profi el te 

beroepen predikant
di  04 19.30 uur  Oecumenische adventvesper, 

Handwegkerk
do  06 13.30 uur  Kring rouwdelen met 
   ds. Marianne Bogaard
ma 10 19.00 uur Gebedsgroep met Freja Slot
di  11 19.30 uur  Oecumenische adventvesper, 

Heilige Geestkerk
do  13  10.00 uur  Bijbelkring met ds. Wim Janssen
di  18 19.30 uur  Oecumenische adventvesper, 

Heilige Geestkerk
zo  16 14.30 uur  Kerst-Sing-IN m.m.v. koor 

Anthem
zo  23  14.00 uur  Kerstconcert Alegría en KLM-

mannenkoor, KruiskerkHet orgel is ingepakt om 
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Kruiskerk
Bij de diensten
Op 18 november gaat een oude 
bekende voor: onze vroegere wijk-
predikant Jaap Doolaard. Fijn dat hij 
weer in ons midden is. De lezingen 
volgens het leesrooster zijn Exodus 
30: 11-16 en Marcus 12:38 – 13:2; het 
alternatieve spoor gaat verder met het 
boek Judit, deze keer hoofdstuk 12. 
We vieren de Maaltijd van de Heer.
Zondag 25 november is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, ook wel 

bekend als ‘Eeuwigheidszondag’. 
Wij gedenken onze overleden 
gemeenteleden, die ons in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen; de naaste 
familie ontvangt, voor zover namen en 
adressen bekend zijn, een persoonlijke 
uitnodiging. Mirjam Buitenwerf en Sieb 
Lanser gaan samen in deze viering 
voor. De Kruiskerkcantorij verleent haar 
medewerking. Het ligt in de bedoeling 
Gezang 489 uit het Liedboek voor de 
kerken centraal te stellen, samen met 
enkele bijpassende Bijbelgedeelten. 
Aansluitend is er om 12.00 uur een 
koffi econcert.
Op 2 december is het de eerste 
zondag van Advent. Het Oecumenisch 
Leesrooster geeft de volgende lezingen: 
Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31. 
Voorganger is Sieb Lanser. 
Op 9 december verwelkomen we 
Marianne Bogaard van de Paaskerk in 
ons midden. De lezingen volgens het 
rooster zijn Maleachi 3: 1-4 en Lucas 
3: 1-6. ’s Middags is er om 17.00 uur een 
muzikale vesper, waarin onder leiding 
van Bert ’t Hart een Bachcantate wordt 
uitgevoerd; liturg is Marianne Bogaard. 
Zondag 16 december gaat Mirjam 
Buitenwerf voor. Het leesrooster heeft 
als lezingen: Sefanja 3: 14-20 en Lucas 
3: 7-18. We vieren de Maaltijd van de Heer. 

Sieb Lanser

Uit de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 
15 oktober spraken we verder over 
de rapportage van de werkgroep 
laagdrempelige vieringen. Ter 
voorbereiding had een deel van 
de kerkenraad met de werkgroep 
overlegd, vooral om samen te 
doordenken wat de relatie is tussen 
de laagdrempelige vieringen en de 
plannen om ons als Kruiskerk meer 
te gaan richten op kinderen en hun 
ouders. Zodoende konden we in de 
kerkenraad snel een besluit nemen. 
We gaan in de periode tot en met 
april vijf maal een écht laagdrempelige 
viering organiseren, voorzien van een 
betere benaming en begeleid door 
goede PR. Tegen het eind van deze 
periode gaan we deze vieringen met 
u evalueren, en ook de ‘gewone’ 
diensten. Bovendien weten we tegen 
die tijd beter wat we willen en kunnen 
met de doelgroep kinderen/gezinnen. 
Dit alles samen geeft ons dan 
voldoende basis om te besluiten hoe 
we met de laagdrempelige vieringen 
verdergaan.

Daarnaast waren er allerlei kleinere 
onderwerpen te bespreken. We 
namen kennis van het jaarverslag en 
het jaarplan van de wijkdiaconie, met 

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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waardering voor het vele goede werk 
dat er gebeurt. Tegelijkertijd hebben 
we zorg over de twee vacatures, 
waardoor het werk op te weinig 
schouders drukt. Ik hoop van harte 
dat twee mensen die dit lezen over 
hun twijfels heen willen stappen!
Verder namen we het besluit om 
jaarlijks een evaluatiegesprek met de 
predikanten te gaan voeren, en we 
bespraken het profi el van de nieuwe 
voorzitter. Zoals u wellicht weet 
heb ik besloten om mij niet voor 
een tweede termijn beschikbaar te 
stellen. Ik doe het werk nog steeds 
met veel plezier, maar ik ben bang 
dat ik niet nog een termijn ‘fris’ blijf, 
vandaar. We hopen dat snel een 
nieuwe voorzitter gevonden wordt.

Deze periode missen we onze koster 
Marian van Leeuwen, die revalideert 
van een operatie. De koster van de 
Paaskerk, Stoffel Boot, springt in, 
samen met onze hulpkosters Aart 
Appelhof, Arie Groen en Ruud van 
Leeuwen. Dank daarvoor! We hopen 
dat Marian spoedig zal herstellen. 
Ook met de andere zieken leven we 
mee.

Erik Schouten

Contact Kruiskerk: omzien naar 
elkaar
Op zondag 11 november is Contact 
Kruiskerk van start gegaan. Het is 
een meldpunt, waar we alle omzien 
naar elkaar – dat is toch fundamenteel 
voor ons functioneren als gemeente – 
willen coördineren. Het hoofdaccent 
ligt op het pastoraat, dat wil zeggen 
dat ieder die graag bezoek wil dat 

kan melden bij het Contact Kruiskerk. 
U kunt zowel voor uzelf om een 
bezoek vragen als ook voor een 
ander. Daarnaast kunt u zich tot het 
Contact Kruiskerk richten met andere 
vragen, bijvoorbeeld op diaconaal 
terrein, of met praktische vragen 
over de kerkwebradio, Present of 
de autodienst, over alles waarvan 
u denkt dat de kerk daarin iets kan 
betekenen. 
Voor het pastorale werk betekent dit 
een omslag van een aanbodgerichte 
naar een meer vraaggerichte 
structuur. Er is niets mis mee om 
zelf om een bezoek te vragen in 
plaats van af te zitten wachten tot er 
iemand van de kerk komt. Natuurlijk 
moet zo’n nieuwe aanpak ook 
groeien. Voor onze gemeenteleden 
van 80 jaar en ouder blijft het aanbod 
van bezoek bij verjaardagen en 
jubilea bestaan. Bestaande contacten 
worden gewoon voortgezet. Maar 
gaandeweg willen we wel naar 
een situatie toegroeien waarin 
het normaal wordt gevonden om 
te vragen om bezoek. Daarnaast 
zoeken we naar nieuwe vormen voor 
ontmoeting en contact, zoals kringen, 
samen eten of wandelen. 
Aan het Contact Kruiskerk zijn vier 
coördinatoren verbonden: Belia 
de Geus, Anna Uiterwijk, Josje 
Dijkstra en Henk van der Meulen. 
Zij handelen binnenkomende 
vragen af en sturen, indien nodig, 
vragen door naar iemand die ter 
zake kundig is. Als een vraag om 
een bezoek binnenkomt, zoeken zij 
een bezoekmedewerker die met 
u een afspraak maakt voor een 

Rie Witteveen
Op 19 oktober kwam toch nog vrij 
onverwacht het levenseinde voor Maria 
Cornelia (Rie) Witteveen – Verwoerd 
(Klaasje Zevenster, kamer 528), 87 jaar 
is ze geworden. Zij was een zorgzame, 
bescheiden vrouw. Over wat het leven haar 
had gebracht (een moeilijke jeugd, niet door 
mogen leren, al in 1986 weduwe), kon ze 
wel eens met enige bitterheid spreken. 
Na het overlijden van haar man, met wie 
ze een goed huwelijk had, voelde ze zich 
vaak eenzaam. Voor haar enige zoon en 
schoondochter en drie kleinkinderen gaf 
dat wel een zekere druk. Ze leefde sober, 
vroeg weinig voor zichzelf. Haar grote 
hobby was schilderen, ze maakte mooie 
schilderijen. Vele jaren woonde ze aan de 
Van Miereveldlaan, tot haar verhuizing naar 
de Keizer Karelweg, de fl at naast het Huis 
aan de Poel. Daar heeft ze maar zo’n drie 
jaar gewoond; in mei ging dat niet meer 
en verkaste ze naar Klaasje Zevenster. 
In de laatste periode had ze intensiever 
contact met een jeugdvriend, Aart, die ze 
al zo’n zestig jaar kende. Die vriendschap 
deed haar goed. Bij hem kreeg ze een 
hartstilstand. Een paar dagen heeft ze nog 
geleefd, niet meer aanspreekbaar. Hier is 
ze niet meer ontwaakt, maar wel – zeggen 
we in geloofsvertrouwen – bij God. Daarom 
staan op de rouwkaart woorden uit Psalm 
139: Als ik ontwaak, dan ben ik bij U. In 
geloofsvertrouwen heeft Rie Witteveen 
geleefd en is ze gestorven. Vroeger was ze 
een trouwe bezoekster van de Kruiskerk. 
Op 25 oktober hebben we afscheid van 
haar genomen in Uitvaartcentrum Bouwens 
in Uithoorn met een dienst van Woord en 
Gebed waarin Psalm 139 centraal stond. 
Op de naastgelegen begraafplaats is ze 
begraven. 
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bezoek. Contact Kruiskerk is zeven dagen per week 
bereikbaar via telefoon en email. De coördinatoren 
doen roulerend dienst en geven de mobiele telefoon 
aan elkaar door. Uiteraard zal het niet altijd mogelijk 
zijn om direct iemand aan de lijn te krijgen, maar dan 
kunt u wel een boodschap inspreken op de voicemail. 
De dienstdoende coördinator luistert de voicemail 
dagelijks af en onderneemt meteen actie. 
Omzien naar elkaar is een verantwoordelijkheid 
van ons allemaal. Ieder gemeentelid heeft daarin 
een taak. Maar het moet soms ook worden 
georganiseerd. Met het Contact Kruiskerk hopen we 
goede en eigentijdse zorg en aandacht aan mensen 
te kunnen bieden.

Contactgegevens:
Telefoon:  06 - 21 124 567
Email:     contact@kruiskerk-amstelveen.nl

Sieb Lanser

Muziek, veel muziek 
Muziek krijgt in de Kruiskerk veel aandacht. Elke 
tweede zondag van de maand is er ’s middags om 
17.00 uur een muzikale vesper waaraan in de loop 
van dit seizoen verschillende koren en vele musici 
meewerken. In de eerste van deze vespers op 
14 oktober voerde het koor Linguae atque Cordis onder 
leiding van Bert ’t Hart, cantor in de Pelgrimskerk, 
samen met vocale solisten, hoboïsten en violisten 
de cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ van 
Johann Sebastian Bach uit. Ds. Sieb Lanser ging 
in zijn overweging onder andere in op de visie van 
Philipp Nicolai (tekstdichter) en Bach zoals die in deze 
cantate in woord en muziek vorm krijgt. Er waren 
circa honderd aanwezigen en gezien de reacties 
ervoer men deze vesperviering als inspirerend en 
verrijkend. Op 11 november werd de bekende Actus 
tragicus, een ‘begrafeniscantate’, van Bach uitgevoerd 
door een projectkoor onder leiding van Henk Trommel, 
cantor-organist in de Kruiskerk. Aan het eind van 
het kerkelijk jaar (november) worden traditioneel de 
overledenen van dat jaar herdacht. Dat is de reden dat 

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

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

Mirjam Buitenwerf
do  22 14.00 uur  bijeenkomst In uw vrede o.l.v. Renger Prent; 

parochiecentrum Titus Brandsma
zo  25  12.00 uur koffi econcert
wo  28 19.15 uur gebedsgroep
wo  28 20.00 uur  leerhuis Uw Koninkrijk kome o.l.v. Rieuwerd 

Buitenwerf
do  29 14.00 uur  kring De dood als levenspartner o.l.v. Sieb 

Lanser

December
wo  05 14.30 uur  Bijbelkring De kleine profeten o.l.v. Sieb 

Lanser
do 06 16.00 uur  de kerststal van Franciscus van Assisi 
   o.l.v. Renger Prent
do  06 18.00 uur broodmaaltijd 
do  06 19.00 uur vesper
zo  09 17.00 uur muzikale vesper
di  11 20.00 uur 25plusgroep o.l.v. Sieb Lanser 
   bij Sieb Lanser, Groenhof 109
wo  12 19.15 uur gebedsgroep
wo  12 20.00 uur  leerhuis Uw Koninkrijk kome, o.l.v. Rieuwerd 

Buitenwerf
do  13 16.00 uur  gedichten en liederen voor Advent en Kerst 

o.l.v. Gabe Wierda en Renger Prent
do  13 18.00 uur broodmaaltijd
do  13 19.00 uur vesper
do  13  20.00 uur kring Vrouw en geloof
do  20 16.00 uur  kerstmuziek uit Oosters-Orthodoxe traditie 

o.l.v. Renger Prent
do  20 18.00 uur broodmaaltijd
do  20 19.00 uur vesper
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voor deze vesper de Actus Tragicus is 
gekozen, waarschijnlijk gecomponeerd 
naar aanleiding van het overlijden van 
een oom van Bach. 
Ook de eerste twee koffi econcerten 
van dit seizoen – 23 september 
werd het prachtige strijkkwintet van 
Schubert uitgevoerd, terwijl 28 oktober 
het Dudok-strijkkwartet Schumann en 
Lígeti speelde – werden goed bezocht 
en erg gewaardeerd. 
Op 25 november om 12.00 uur weer 
een koffi econcert, nu met Susanne 
Jaspers en Eva Smit, beiden violist in 
het Concertgebouworkest, en David 
Schlaffke, organist in Sloten. Ze spelen 
muziek van Mozart, Rheinberger en 
Bruch. 
De tweede zondag van december 
(de 9e) brengt Linguae atque Cordis 

adventsmuziek uit de Renaissance. 
Centraal staat de Vlaamse-school-
componist Adrian Willaert (ca. 1490 
- 1562); van hem worden motetten 
gebaseerd op Middeleeuwse hymnen 
uitgevoerd. Op 23 december zal er 
geen koffi econcert zijn in verband met 
alle overige activiteiten in de kerk rond 
de kerstdagen.

Themadienst 
‘Als kinderen andere wegen gaan’
Zondag 21 oktober was de kerkdienst 
gewijd aan 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 
bleek tijdens (pastorale) gesprekken 
die Sieb en ik hadden meerdere 
malen dat gemeenteleden vragen 

hebben over het geloof bij jongere 
generaties. Waarom gaan zoveel 
jonge mensen niet (meer) naar de 
kerk? Ligt de oorzaak bij het instituut 
kerk? Hadden ouders meer kunnen 
doen aan de christelijke opvoeding 
van hun kinderen? Is de samenleving 
zo ingericht dat er geen plaats meer 
is voor het geloof? En hoe kijken de 
jongere generaties hier tegenaan? 
Het zijn vragen die veel mensen 
bezighouden, en ook vragen die erg 
gevoelig kunnen liggen.
Dat bleek ook in de gesprekken die 
ik na de dienst had met een groep 
ouders en belangstellenden. Onze 
kinderen zijn ons heel dierbaar, maar 
het geloof is dat ook. We houden van 
ze, we wensen ze het beste toe in hun 
leven: geluk, gezondheid én – omdat 
het ons zelf zoveel brengt – een relatie 
met God. Maar die relatie is er in 
veel gevallen niet (meer), of op een 
heel andere manier dan de onze is. 
Mensen van de jongere generaties 
benadrukken dat ze op hun eigen 
manier zin geven aan hun leven en 
dat ze de daar de kerk niet bij nodig 
hebben.
In een gesprek na de dienst conclu-
deerden we dat we onze kinderen 
allereerst waarderen om wie ze zijn. 
We zien vaak dat zij het geloof, dat 
wij ze hebben meegegeven, in de 
praktijk vormgeven. Dat is iets om 
heel blij mee te zijn. Onze zorg om 
de toekomst van het geloof bij onze 
kinderen en kleinkinderen blijft. Een 
aantal mensen sprak het voornemen 
uit om daar, in alle ontspannenheid, 
eens met hun kinderen over te praten.

Mirjam Buitenwerf
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Expositie Arm en Rijk
Vier weken was de expositie Arm 
en Rijk te zien in de Kruiskerk. Ruim 
tweehonderd bezoekers kwamen 
kijken, in werkelijkheid meer, want 
niet iedereen werd geturfd. Vooral 
oudere Amstelveners herkenden 
veel in de foto’s van vroeger. Als 
deel van de tentoonstelling vroeg 
onze Diaconie ook aandacht voor 
armoede anno 2012 en de rol die zij 
speelt in de hulpverlening, dichtbij 
en veraf (Werelddiaconaat). Werk dat 
vaak ongezien en onbekend blijft. 
Tientallen vrijwilligers, aangevoerd 
door de onvermoeibare Saskia de 
Jong, ontvingen het publiek, gaven 
informatie en zorgden voor de 

koffi ehoek. Een geslaagd project – 
dank aan alle medewerkers en aan 

de Vereniging Historisch Amstelveen, 
onze partner in Arm en Rijk.

Het kloppende hart 
van de Kruiskerk

De gemeente op Startzondag, gezien vanaf de toren van de Kruiskerk. Foto: Freek de Vries
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Bij de diensten
Op 18 november is ds. Schoch, 
oud-predikant van onze gemeente, 
onze voorganger. 
Zondag 25 november, de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, ook wel 
‘Christus Koning’ genoemd, lezen we 
uit Daniël 7 – waar het koningschap 
gegeven wordt aan ‘iemand gelijk 
een mensenzoon’ – en Johannes 
18 – waar Jezus verklaart dat zijn 
koningschap niet van deze wereld 
is. We vieren deze zondag het heilig 
avondmaal. 
Zondag 2 december, de eerste 
adventszondag, komen we, zoals we 
dat aan het begin van de adventstijd 
gewend zijn, samen met de rooms-
katholieke parochie. De gangbare 
leesroosters volgend lezen we deze 
zondag uit Lucas 21, over de tekens 
die voorafgaan aan de komst van de 
Mensenzoon. De dienst vindt plaats 
in de kerk van De Goede Herder en 
vangt aan om 10.30 uur.
Zondag 9 december, de tweede 
adventszondag, wordt onze volgende 
cantatedienst gehouden. Onder 
leiding van onze cantororganist Bert 
’t Hart zal vocaal ensemble Linguae 
atque Cordis adventsmuziek ten 
gehore brengen van de uit de Lage 
Landen afkomstige componist Adrian 
Willaert (1490-1562).

Kringen en bijeenkomsten
Dinsdag 13 november is de eerste 
van drie bezinnings- en ontmoetings-
avonden voor jongeren van 18 t/m 35 
jaar gestart. 
Wie geen persoonlijke uitnodiging 
ontvangen heeft, en toch graag wil 
komen, is van harte welkom. De 
overige avonden zullen plaatsvinden 
op 8 januari en 12 maart. Plaats: 
Pelgrimskerk. Tijd: 20.00-21.30 uur. 
Leiding: ds. H.U. de Vries.
Woensdag 14 november werd 
hetzelfde thema besproken, nu in een 
groep van ‘oudere jongeren’ (al wie 
zich jong voelt, maar ouder is dan 
35 jaar). Plaats, tijdstip en leiding: 
zie bij 13 november. Data in 2013: 
9 januari en 13 maart.
Dinsdag 27 november lezen we in de 
bijbelkring die dit seizoen bijeenkomt 
rond de ‘werken van Johannes’ verder 
uit 1 Johannes. Op het rooster staat 
1 Johannes 2:28-3:10, een intrigerend 
gedeelte dat (opnieuw) verschillende 
thematische overeenkomsten vertoont 
met het evangelie naar Johannes. 
Woensdag 28 november wordt 
van 14.00 tot 16.00 uur o.l.v. Nelly 
Versteeg gezongen uit de nieuwe 
bundel van Sytze de Vries, een bundel 
met vertalingen en nieuwe teksten op 
geliefde melodieën van liederen uit de 
anglicaanse traditie.

Dinsdag 18 december buigen we 
ons over 1 Johannes 3:11-17. Plaats: 
Pelgrimskerk. Tijd: 14.00-16.00 uur. 
Leiding: ds. H.U. de Vries.

Ds. H.U. de Vries

Van de wijkkerkenraad 
De begroting voor 2013 is nu vast-
gesteld, met dank aan mevrouw 
Bruinsma-Themmen. 

De studenten van de Protestantse 
Theologische Universiteit nemen 
van half november tot half december 
interviews af. U hebt gemerkt dat 
we in de dienst van 21 oktober 

Pelgrimskerk

website www.pelgrimskerk.nu
predikant dr. Harmen U. de Vries, 
Missisippi 24, 1186 HT Amstelveen, 
tel. 6869141, hudevries@xs4all.nl
(vrijdag vrij)
voorzitter kerkenraad Henk Stok, 
tel. 6442570, h.stok10@kpnplanet.nl
scriba Adri Lodder, Amstelveenseweg 749, 
1081 JE Amsterdam, tel. 6424567, 
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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gemeenteleden ‘geworven’ hebben 
voor dit doel. De studenten namen 
voor een kennismaking met de 
gemeente deel aan de dienst van 
11 november.

Wij zijn verrast door een centraal 
initiatief betreffende de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. In plaats van een brief als 
toelichting die elke wijkgemeente zelf 
kon opstellen komt er nu een folder 
voor heel Amstelveen-Buitenveldert. 
Omdat het zo kort dag was konden wij 
niet meer ingrijpen. We zien het voor 
dit jaar aan en zullen vragen stellen in 
de Algemene Kerkenraad.

Van de vier aftredende ambtsdragers, 
mevrouw Hellema en de heren 
Kapinga, Lodder en Van der Jagt, 
is alleen de heer Kapinga niet 
beschikbaar voor een volgende termijn. 
We zoeken een gemeentelid dat ook 
verstand heeft van geldzaken met het 
oog op het kerkrentmeesterschap. 
Bevestiging van ambtsdragers en 
afscheid zijn gepland voor 6 januari.

Ons verzoek om een centrale bijdrage 
voor onze feestweek in mei volgend 
jaar is op voorhand reeds opgelopen 
tot een bedrag van € 11.000. In 
onze novembervergadering zal het 
defi nitieve plan, inclusief begroting, 
aan de orde komen.

Adri Lodder

Kind en kleur
Hoogzomer. Twee meisjes van zes 
en drie jaar zitten voor de open 
balkondeur aan een tafeltje aandachtig 
te kleuren. De zon schijnt steeds feller 

naar binnen. Ze worden er warm van 
en lopen de gang in om af te koelen. 
Dan zien ze door het bovenraam 
van mijn slaapkamerdeur een oranje 
schijnsel. Ze zijn nog niet vaak bij mij 
geweest en de oudste zegt: ‘Heb jij in 
je kamer een vuurtje?’ Ze wijst, ‘wat is 
dat?’ Ik open de deur en zeg: ‘Kijk, dat 
is het oranje zonnescherm dat uit is.’ 
Ze zijn er beduusd van.
‘Wat mooi, kan dat ook bij ons in de 
logeerkamer?’ Ik doe het scherm naar 
beneden en ziedaar de kamer kleurt 
oranje.
Als betoverd gaan ze stilletjes 
tegenover elkaar zitten en naar elkaar 
kijken. De oudste zegt: ‘We blijven hier 
heel lang zitten, dan worden wij ook 

helemaal oranje!’ ‘O ja?’ Zeg ik lachend. 
Ze kijken elkaar gespannen aan en 
wrijven over hun wangen. Magie!
De jongste holt af en toe naar de 
spiegel in de gang om te zien of ze al 
een beetje oranje is. Ze wordt er warm 
van en na vele keren heen en weer 
hollen, zegt ze ernstig: ‘Ik ben nu echt 
al een beetje oranje/rood.’ De oudste 
zegt wijs: ‘Hier blijven zitten, dan gaat 
het er niet af, niet zo weglopen dan 
slijt het weer.’
Dan... een wolk voor de zon, 
betovering verbroken.
‘Nee, niet in bad nu, dan gaat het eraf. 
Papa komt zo en moet het nog zien, 
we gaan hem verrassen!’

Wil Kruijswijk
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Pastorpraat
Hoe kom ik naar de kerk zondagmorgen? 
Wat zijn de mogelijkheden? Ik wil zo 
graag. Lopen, fi etsen, bus 62 (stopt 
voor de deur), tram 5 (7 minuten lopen), 
afspraak Connection of prive-auto. Alle 
mogelijkheden worden gebruikt maar 
dat laatste, daar gaat het nu om. Jaren 
en jaren doen gemeenteleden dit zeer 
trouw! Dank! Dank!
Nu kunnen we er wel weer wat 
mensen bij gebruiken. Fijn als u zich 
opgeeft, al is het maar voor af en toe. 
Dat ontlast de anderen.

Maar willen de gebruikers ook de 
regels in acht nemen: 
• Bel uiterlijk zaterdag overdag op. 
• Spreek de tijd goed af en sta dan ook 
klaar! 
• Schroom niet om te overleggen, er 
zijn ook reserve chauffeurs. 
• Dan zijn hier wat telefoonnummers 
om bij uw telefoon te bewaren: de 
heer Van Beem: 6463595, mevrouw 
Hellema: 6422297, de heer en 
mevrouw Padmos: 6442676, de heer 
en mevrouw Lolkema: 6440295 en de 
reserve: 6427703. Succes!

Heeft u gezien dat het banknummer 
van de wijkkas elke week onderaan de 
liturgie staat? Dit op velerlei verzoek.

Doet u mee aan de verspreiding 
van het Winterprogramma, aan uw 
buurvrouw bijvoorbeeld? Ze zijn in de 
kerk voorradig!

Als u dit ontvangt zijn we al bezig aan 
de kerstvoorbereiding, ook met de 
kinderen! Zondag 23 december!

 Waar blijft het appeltje voor de dorst 
voor de daklozen? Elke zondag kunt 
u wat fruit meenemen. Het wordt 
dezelfde dag bezorgd in de stad bij het 
Stoelenproject. Alles is geregeld, nu 
het fruit nog. Dank u!

Bedenk waar u aan mee kunt doen, 
al bent u niet zo mobiel, we willen 
niemand vergeten!
Veel moed en sterkte toegewenst voor 
al diegenen voor wie het zwaar valt in 
het bijzonder. Wees gezegend en wees 
een zegen! 

Wil Kruijswijk
 
Adventsbijeenkomst
Dit jaar zal de adventbijeenkomst 
worden gehouden op 15 december van 
11.00 - 15.00 uur in de Pelgrimskerk. 
Belangrijke aspecten van dit samenzijn 
zijn het ontmoeten van elkaar, 
samen zingen, luisteren naar het 
gesproken woord en naar muziek. 
We zijn verheugd dat dit jaar de 
muziek weer zal worden verzorgd 
door Tony Rous, eerste violist bij het 
concertgebouworkest en zijn dochter 
Suzan Rous, altviolist.
Alle gemeenteleden, maar ook 
belangstellende buren, vrienden en 
bekenden uit Buitenveldert worden 
van harte uitgenodigd. Voor vervoer 
kan worden gezorgd. 
Wilt u erbij zijn? Meldt u vóór 
1 december aan door de uitnodigings-
brief, die vanaf 3 november in de kerk 
ligt, in te leveren bij de Pelgrimskerk 
of te sturen aan: Mw. Nel Velthorst, 
Van Nijenrodeweg 307, 1082 HA 
Amsterdam. U kunt u ook per email 
aanmelden: nh.velthorst@kpnmail.nl.

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

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

November 
Wo 21 15.00 uur Herinner je je
Do 22 15.00 uur Kring Otter-Knoll
Di  27 14.00 uur  Bijbelkring Johannes
Wo  28  14.30 uur   Liederenmiddag 

o.l.v. Nelly Versteeg

December
Vr  07 10.15 uur  Menno Simonskring
Zo  09  10.30 uur   Cantatedienst 

m.m.v.  Linguae 
atque Cordis

Wo  12  20.00 uur   Kerk en Synagoge 
Daniël Metz: Joden 
in Amsterdam (2)

Do  13  20.00 uur   Het Woord spreekt, 
De Goede Herder

Za  15  11.00 uur  Adventbijeenkomst
Ma  17  19.30 uur   Boeteviering, 
   De Goede Herder 
Di  18 14.00 uur  Bijbelkring Johannes
Zo  23  10.30 uur  Kinderkerstviering
Ma  24  19.00 uur   Kinderkerstviering, 

De Goede Herder

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

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

De 16+ers zijn het seizoen van start gegaan met een potje GlowGolf 

in Aalsmeer! Een aantal trouwe bezoekers heeft afscheid genomen, 

we hebben weer nieuwe jongeren kunnen verwelkomen. BarBoven is 

de vaste stek voor iedereen boven de 16+ voor een goed gesprek over 

geloof en maatschappij. Je bent welkom op zondag 2 december om 

19.30 uur in de bar boven de Handwegkerk.

Dorien Keus 

Op 9 december vindt weer de jaarlijkse AdventPakjesActie 
plaats. In de Pauluskerk, Kruiskerk en Handwegkerk 
zamelen we spullen in. Daarvan maken we pakketjes voor 
daklozen in Amsterdam. Hieronder lees je hoe je kunt 
meehelpen.
We hebben fl ink wat spulletjes nodig. Omdat het drukker is 
in de inloophuizen (economische crisis?) maken we dit jaar 
maar liefst 110 pakketjes!

Wat kan jij doen?
1) Help met pakketjes maken op zondag 9 december om 

11.30 uur in de Handwegkerk, Handweg 117.
2) Geef voor in de pakketjes: kleine tubes tandpasta, 

kleine zeepjes, tandenborstels, wegwerpscheermesjes, 
scheerschuim, kleine verpakkingen shampoo, kleine 
kammen, sokken*, mutsen*, dassen*, wanten*, 

 ondergoed* (*geen gebruikte kleding) en 
chocoladerepen.

3) Geef de inloophuizen (Makom en Stoelenproject): 
houdbaar broodbeleg (pindakaas, leverpastei, 
chocopasta, jam, spread) en soep. En ook kleurpotloden, 
viltstiften, papier, dam-en schaakspelen, dominostenen, 
kaartspellen en dvd’s.

4) Draag fi nancieel bij op gironummer 526833 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, onder 
vermelding van AdventPakjesActie 2012.

AdventPakjesActie

BarBoven

Uitje tieners
De PJR organiseert een gezellige avond voor alle tieners uit Amstelveen. 

Wat we gaan doen, blijft nog even een verrassing. In elk geval is er iets te 

eten. Kom op zondag 4 november naar de kerk, dan weet je meer!

Datum: zaterdag 25 november, tijdstip: 15.00 tot 20.00 uur.
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Agenda
25 november Uitje tieners
2 december BarBoven
9 december AdventPakjesActie
8-10 februari Theaterweekend
7-14 juli  Taizé 

PJR

Nog verder in de toekomst, maar wel belangrijk om vast 
in je agenda te zetten: we gaan met een groep jongeren 
uit Amstelveen en Ouderkerk naar Taizé. Van 7 tot en 
met 14 juli 2013 bezoeken we de kloostergemeenschap 
in Frankrijk. Jongeren tussen 17 en 25 jaar zijn van harte 
welkom om mee te gaan. 

Taizé

AdventPakjesActie

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen: van 8 tot 10 februari 

is weer het jaarlijkse Theaterweekend! Op vrijdagmiddag 

beginnen we met (bijna) niks, op zondagochtend staat er 

een complete musical. Doe je (weer) mee?

TheaterweekendOp 10 november keken we bij 
ThemaFilmEten naar de fi lm 
Intouchables. De verlamde 
miljonair Philippe is op zoek naar 
een verzorger. Driss komt langs 
om zijn uitkering veilig te stellen 
– en wordt de persoonlijke 
verzorger van Philippe. Binnen 
de kortste keren zet hij het 
sjieke huishouden van Philippe 
op z’n kop. Een vrolijke fi lm 
over de ontmoeting tussen 
twee werelden.

ThemaFilmEten: 
Intouchables
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Op haar kamer hangt een roze klamboe 
om haar bed. Ze gaat op haar bed zitten 
en ik op een kinderstoel. ‘Wat is dat, 
interviewen, vraagt ze. Ik leg haar uit dat 
ik vragen stel, zij mag die beantwoorden 
en ik schrijf de antwoorden op in mijn 
grote knalblauwe schrift. Ze knikt. 

Wat zijn je lievelingskleuren?
‘Turquoise en lichtblauw.’

Wat heb je vandaag gedaan?
‘Ik heb buiten gespeeld, en in het 
spookhuis, en geschminkt. Dan had 
ik een spinnetje op mijn gezicht, een 
spinnenweb, een zwart neppukkeltje 

(ze wijst een plekje aan bij haar oog) en 
onder de schmink allemaal groen. Ik was 
daarnet helemaal rood, omdat pappa de 
schmink eraf veegde.’ 

Schrokken ze toen je thuiskwam 
van je gezicht?
‘Ja, mijn opa schrok heel erg.’ 

Slaap je ook onder je roze klamboe?
Ze knikt en laat haar duim zien.’ Ik ben 
een keertje door een mug gebeten op 
mijn duim.’

Wat doe je graag?
‘Tekenen, verkleden en buiten spelen. 
Als ik me verkleed, dan pak ik mijn 
heksenpak en dat trek ik aan en dan 
ga ik spelen met mijn vriendinnetje.’

Hoe ziet je heksenpak eruit?
‘Een zwarte jurk met allemaal puntjes 
eraan en een zwarte hoed met een 
punt. En diezelfde jurk kan ik ook 
als feeënjurk aandoen.’ Uit een lade 
onder haar bed haalt Sijtske een jurk 
te voorschijn die aan de buitenkant 

zwart is. Ze laat me zien dat je de jurk 
binnenste buiten kan keren en zo een 
feestelijke, lila feeënjurk wordt.

Wat teken je graag?
‘Een hoofd of een kasteel met een 
prinses erin. Dat hoofd heeft haar van 
voren en een knot van achter. En hier 
(ze wijst een plekje aan boven haar 
oog) een pukkeltje, een rode mond en 
blauw als ogenschaduw. Het is een 
prinses met een pukkeltje. Pukkeltjes 
vind ik leuk om te tekenen en een 
moedervlek vind ik ook mooi.’

Wat vind je leuk aan buiten 
spelen?
‘Springtouw, pakkertje, tikkertje, stoep-
krijten en voetballen. Buiten is het 
lekker koud of lekker warm. Als het 
warm is, kan ik buiten zwemmen in het 
pierenbadje. Dat is ongeveer bij … in 
het Amsterdamse Bos. Of ik ga naar de 
Waterlelie, dat is een zwembad.’

Wat voor kleur badpak draag je dan? 
‘Zwart met blauw of een roze badpak.’

Pukkeltjes
Janet Parlevliet

Sijtske (7) laat me zien dat ze in een 

boog kan staan, een superlenige boog. Ze 

is juist terug uit de opvang en haar vader 

heeft thuis de heksenschmink van haar 

gezicht gepoetst. 
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Hoe komt het dat lucht en land van mijn 
geboorteplaats Vitebsk en de duizenden 
jaren van joods leven zich mengen met 
lucht en land van Jeruzalem? Hoe had 
ik ooit kunnen denken dat mijn werk 
niet alleen geleid zou worden door 
mijn eigen handen en de kleuren die 
ze voortbrengen, maar ook door de 
schamele handen van mijn ouders. En dat 
een mensenmassa biddend met gesloten 
ogen en lippen, achter mij staand er ook 
aan mee zou werken. 
Ik heb het gevoel dat uw tragische en 
heroïsche verzetsbewegingen in uw 
getto’s en dat uw voortdurende oorlog in 
dit land vermengd zijn met mijn bloemen, 
mijn dieren, mijn vurige kleuren....
Hoe meer onze generatie weigert de 
hele aardbodem te zien en alleen kijkt 
naar een klein deel van de korst die haar 
bedekt, hoe groter zorg ik me maak over 
onze wereld in zijn oneindige beweging 
en hoe meer ik me ga verzetten tegen 
deze wijdverbreide weigering. 
Doe ik deze uitspraken omdat de 
weerspiegelingen rondom ons helderder 
worden, de horizon steeds tragischer lijkt, 
terwijl het leven doorgaat? Ik heb het 

gevoel dat de kleuren in strepen uit mijn 
ogen stromen, zelfs nu ik niet langer huil.
Denk niet dat ik u zo uit zwakte 
toespreek. Integendeel: hoe ouder ik 
word, hoe beter ik weet wat ik wil en hoe 
beter ik weet wat ik zeg.
Ik weet dat het levenspad zowel oneindig 
als van korte duur is. Toen ik nog veilig in 
mijn moeders schoot lag, leerde ik dat 
deze weg beter met liefde dan met haat 
doorlopen kan worden. Deze gedachten 
kwamen enkele jaren geleden bij mij op, 
toen ik door deze landstreek liep terwijl 
ik me voorbereidde op het maken van de 
bijbeletsen. 
Zij gaven mij de moed voor dit nederige 
geschenk aan het joodse volk, aan dit 
joodse volk dat altijd gedroomd heeft 
van Bijbelse liefde; vriendschap en 
vrede met alle volkeren. Aan dit volk dat 
hier duizenden jaren geleden geleefd 
heeft temidden van andere Semitische 
volkeren. 
Tijdens het maken van dit werk, dat 
momenteel wel 'religieuze kunst' 

genoemd wordt, had ik de grootse 
scheppingen van de Semitische volkeren 
om ons heen in gedachten. Op deze 
manier hoop ik de hand te reiken aan de 
vrienden van de cultuur, aan de dichters 
en de kunstenaars uit de volken om ons 
heen.
Ik heb mijn reis van twee jaren arbeid aan 
de twaalf gebrandschilderde ramen voor 
deze synagoge bij Jeruzalem voltooid. Ik 
hoop dat u ze mooi vindt en dat ze vol zijn 
van de harmonie waar ik van droomde.
Ik heb de bergen van Sodom en de 
Negev gezien. Uit hun spelonken komen 
de schaduwen van onze profeten, 
gekleed in hun gelige jassen, de kleur 
van droog brood. Ik heb hun oude 
woorden gehoord; hebben zij ons niet 
nauwkeurig en terecht verteld hoe wij 
ons dienen te gedragen op deze aarde, 
en welke idealen wij na zouden moeten 
streven?
Moge dit nederige werk zich op hun land 
bevinden, op uw land, en laat mij daar 
hoop en troost uit putten. 

Kleuren in strepen uit mijn ogen  
Marc Chagall hield deze toespraak 

in 1962 bij het onthuldigen van zijn 

twaalf gebrandschilderde ramen 

voor de synagoge van het 

Hadassah Universitair Medisch 

Centrum in Jeruzalem.
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Wo/ 21-11 
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.

Zo/ 25 -11 
Koffi econcert Kruiskerk
Koffi econcert met Susanne Jaspers 
en Eva Smit, beiden violist in het 
Concertgebouworkest, en David 
Schlaffke, organist in Sloten. Ze spelen 
muziek van Mozart, Rheinberger en 
Bruch. Aanvang 12.00 uur in de Kruiskerk.

Di/ 27-11 en 18 -12 
Bijbelkring: de werken van Johannes 
De brieven van Johannes vormen het 
uitgangspunt voor een verkenning van 
zijn boodschap. De kring staat o.l.v. ds. 
Harmen de Vries. 
Van 14.00 -16.00 uur in de Pelgrimskerk.

Wo/ 28 -11 
Liederenmiddag 
Uit de bundel ‘De liefste liederen van 
overzee’ van Sytze de Vries wordt 
gezongen o.l.v. Nelly Versteeg. Het gaat 
om vertalingen en nieuwe teksten op 
bekende en geliefde melodieën uit de 
Engelse Kerk. 
Van 14.30 -16.00 uur in de Pelgrimskerk.

Vr/ 30 -11 
Adventsconcert Johanneskapel
Die Winterreise, 24 gedichten over het 
verdriet van verliefde mensen (1827), 
van Franz Schubert uitgevoerd door de 
Amsterdamse musici Ludovic Provost 

- bariton en Lodewijk Crommelin - 
piano. Dit concert maakt deel uit van 
de serie ‘Avondconcerten in de Kapel’. 
Aanvang 20.00 uur in de Johanneskapel, 
Amsterdamse weg 311.

Za/ 01-12 
Kijkje bij verbouwing Paaskerk
Bent u ook nieuwsgierig naar de 
vorderingen van de verbouwing van de 
Paaskerk?
Wilt u met eigen ogen zien dat de 
olietank echt weg is? Of even checken 
waar de lift komt?
Van 11.00 -12.00 uur bent u welkom in het 
benedenhuis om zelf te komen kijken. 
Voor fi lmpjes van de verbouwing kijk op 
wwww.paaskerk-amstelveen.nl

Zo/ 09 -12 
Cantatedienst Pelgrimskerk 
Vocaal ensemble Linguae atque Cordis, 
o.l.v. Bert ’t Hart, brengt adventsmuziek 
van de Vlaamse-school-componist Adrian 
Willaert (ca. 1490 – 1562) en Gregoriaanse 
gezangen. Ds. S.H. Lanser, liturg. 
Aanvang 10.30 uur in de Pelgrimskerk.

Zo/ 09 -12 
Muzikale Vesper Kruiskerk
Zie Cantatedienst Pelgrimskerk 09-12. 
Liturg: ds. M.M. Bogaard. 
Aanvang 17.00 uur in de Kruiskerk.

Wo/ 12 -12 
Geschiedenis Amsterdamse Joden (2) 
Daniël Metz spreekt voor de Werkgroep 
‘Kerk en Synagoge’ over de Geschiedenis 
van de Amsterdamse Joden. 
Aanvang 20.00 uur in de Pelgrimskerk.

Zo/ 16 -12 
Kerst-Sing-IN Handwegkerk
Het begint al een beetje traditie te worden, 
samen zingend van advent naar kerst. 
Kerst met zijn vele oude en vertrouwde 
kerstliederen. Maar ook met koor- en orgel-
muziek van deze tijd. Komt u luisteren en 
meezingen? M.m.v. het koor Anthem o.l.v. 
Leo Kramer, begeleid door Peter van Dongen 
op piano. Met kerstgedichten gelezen door 
ds. Marianne Bogaard en orgelspel van Dirk 
Out. In de pauze is er glühwein. 
Aanvang 14.30 uur in de Handwegkerk.

Do/ 20 -12 
Oosters orthodoxe kerstmuziek
Bij de Iconententoonstelling bestond 
dit voorjaar veel belangstelling voor de 
muziek van de Oosters-orthodoxe kerk. 
Renger Prent licht, met beeld en muziek, 
de Russische koorzang toe. 
Aanvang 16.00 uur in de Kruiskerk.

Vooraankondiging oecumenische 
Luther-Bach - Müntzerreis 2013
In samenwerking met reisorganisatie 
Drietour wordt een busreis gepland naar 
Thüringen. Van 5 juni t/m 12 juni 2013 
wordt de reis gehouden waarbij plaatsen 
bezocht worden die verband houden met 
de reformator, de kerkmusicus en de 
leider van de boerenopstanden. Bezocht 
worden Bad Frankenhausen, Mühlhausen, 
Erfurt, Weimar, Eisleben, Eisenach, Halle, 
Wittenberg, Leipzig en Dresden. Drie 
nachten verblijf in een hotel bij Erfurt, vier 
nachten verblijf in een hotel bij Leipzig. 
Reisleiding: Renger Prent en Pastor Tom 
Buitendijk o carm. Verdere aankondiging 
in een volgend nummer van Present.

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

www.protestantsbuitenveldert.nl


